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-------  Reducerea -------  
consumurilor materiale

Necesitatea desfășurării unor ac
țiuni intense în acest an, în acest 
cincinal, în vederea accentuării la
turilor calitative ale dezvoltării 
economice, între care reducerea 
consumurilor de materii prime și 
materiale reprezintă un obiectiv de 
cea mai mare importanță, a fost în 
mod deosebit subliniată in Expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recentul Congres al consiliilor 
populare. Preocupările pentru dimi
nuarea permanentă a cheltuielilor 
de producție, a consumurilor spe
cifice și pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime și mate
rialelor trebuie să se situeze con
stant in centrul activității colecti
velor din întreprinderi. Prin planul 
pe acest an se prevede o substan
țială reducere a cheltuielilor ma
teriale de producție. Concret, s-a 
stabilit ca mai mult de jumă
tate din economiile ce urmea
ză a fi realizate prin diminuarea 
costurilor de producție să se ob
țină în acest an pe seama micșo
rării consumurilor specifice și a 
sporirii gradului de valorificare a 
resurselor materiale. înfăptuirea 
acestor prevederi de cea mai mare 
însemnătate pentru progresul nos
tru economic impune acțiuni hotă- 
rite. măsuri judicioase din primele 
luni ale anului, cu atit mai mult cu 
cit. așa cum a arătat secretarul 
general al partidului în Expunerea

la Congresul consiliilor populare, în 
industrie cheltuielile materiale se 
mențin încă ridicate.

De ce conducerea partidului pune 
cu atîta insistență și fermitate în 
atenția tuturop. colectivelor de oa
meni ai muncii sarcina reducerii 
mai accentuate a cheltuielilor ma
teriale de producție ? Iată, în acest 
sens, cîteva argumente economice.

în industrie, reducerea cu un 
Procent a volumului cheltuielilor 
materiale în acest an înseamnă ob
ținerea unor economii de circa 4 
miliarde lei, echivalente cu retri
buția rhedie nominală pe un an a 
165 000 lucrători sau cu sumele ne
cesare pentru construirea a 44 500 
apartamente sau a 35 spitale cu po
liclinică sau a 670 școli. Pe alt 
plan de comparație, la nivelul ul
timului an al actualului cinci
nal, scăderea cu 1 la sută a pon
derii cheltuielilor materiale în 
produsul social echivalează cu un 
venit național suplimentar de 13— 
14 miliarde lei. Așadar, cu cit vom 
consuma mai puține resurse mate
riale, de energie și combustibil pen
tru obținerea producției prevăzute, 
cu atit vom asigura importante 
sporuri de economii și de venit 
național — unica sursă de dezvol
tare a potențialului economic al 
țării, de creștere a bunăstării în
tregului popor.

Este necesar, totodată, să gos-

podărim mai bine, mai rațional, 
cu maximă economie, resursele 
materiale aie țării. întrucît acestea 
sint limitate și continuăm să im
portăm însemnate cantități de ma
terii prime de bază, ce,ea ce, 
în condițiile crizei mondiale de ma
terii prime, ale creșterii prețurilor 
la un șir dintre acestea, presupune 
mari eforturi valutare. Or. econo
misind resursele materiale, valori- 
ficindu-le superior, putem asigura 
o utilizare mai eficientă a fonduri
lor valutare, în avantajul dezvoltă
rii noastre economice. In același 
timp, resursele materiale economi
site pot fi utilizate pentru obține
rea de producții suplimentare ne
cesare dezvoltării economiei na
ționale, satisfacerii tot mai bune 
a nevoilor de consum ale popu
lației, precum și pentru rea
lizarea unui volum sporit de 
mărfuri la export, în condițiile 
unui curs de revenire tot mai a- 
vantajos.

Tocmai avînd în vedere necesita
tea vitală a reducerii cheltuielilor 
materiale, consumurile de materii 
prime și materiale, de energie și 
combustibil sint dimensionate prin 
norme și balanțe materiale, pe fie
care produs, pentru fiecare între
prindere. Prin intermediul planu
lui, între resursele de care dispu
nem și cerințele de consum a fost 
stabilit un echilibru de natură să

creeze condițiile materiale pentru 
realizarea produselor stabilite. Ca 
atare, orice depășire a consumuri
lor planificate poate aduce automat, 
după sine, dereglări în echilibrul 
amintit. Nu există resurse supli
mentare ' care să acopere consumu
rile peste norme, peste cotele alo
cate. Sarcinile de producție, produ
sele fizice trebuie realizate strict 
cu consumurile stabilite. De la a- 
ces.t imperativ nu se admite nici o 
abatere. în schimb, sint necesare 
si binevenite economiile care, 
transformate în producții supli
mentare. în beneficii, măresc 
aportul fiecărei unități Ia creșterea 
venitului național. De aceea, in în
treprinderi. secții, ateliere. locuri 
de muncă trebuie să se urmărească 
cu cea mai mare rigurozitate, în 
permanență, zi de zi, consumurile 
realizate pentru a se interveni cu 
operativitate atunci cind apar fie și 
cele mai mici depășiri ale norme
lor. de consum,

Căile importante prin care trebuie 
să se acționeze în vederea reduce
rii mai accentuate a cheltuielilor 
materiale de producție sint cunos
cute. Este vorba de revederea și 
îmbunătățirea tehnologiilor de exe
cuție, promovarea procedeelor noi, 
mai eficiente, reproiectarea con
structivă a pieselor și reperelor și
(Continuare în pag. a IlI-a)

SPORITĂ IN INDUSTRIA MINIERĂ
Specialistii din nu

meroase unități mi
niere acordă o "atențiș 
prioritară stabilirii 
pentru fiecare exploa
tare a celor mai efi
ciente căi și metode de 
sporire a productivită
ții muncii. La între
prinderea minieră 
Baia de Arieș, de pil
dă, s-a trecut la apli
carea unui program 
în vederea sporirii 
gradului de mecani
zare la lucrările de 
încărcare in subteran, 
îmbunătățirii indice
lui de folosire a uti-

lajelor și timpului de 
lucru în abataje. La 
minele Baia de Arieș 
și Zlatna s-a ex
tins exploatarea în 
subetaje. metodă care 
permite obținerea de 
randamente sporite. Pe 
aceste căi. minerii în
treprinderii au înre
gistrat în primele două 
luni o creștere a pro
ductivității muncii cu 
14,6 la sută față de 
prevederi și. pe aceas
tă bază, o producție 
globală suplimentară 
a cărei valoare depă
șește 3.4 milioane lei. 
La rîndul lor. minerii

de la exploatarea Lu- 
poaia din Valea Me
trului. prin materiali
zarea unui complex de 
măsuri vizînd folosirea 
mai bună a timpului 
de lucru și a utilaje
lor, extinderea meca
nizării operațiilor, au 
reușit să depășească cu 
65,7 la sută randamen
tul pe post.

Succese de seamă în 
domeniul sporirii pro
ductivității muncii au 
obținut și minerii din 
diverse exploatări aie 
Văii Jiului și din alte 
zone carbonifere din 
tară. (Agerpres).
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Vine lumea la teatru...
Directorii teatrelor 

bucureștene pretind că 
nu-și mai aduc aminte 
de vreo stagiune in care 
cererea de bilete să fi 
fost atit de mare ca a- 
cum. Intr-adevăr, sim- 
bătă. cind se pun în 
vinzare locurile pentru 
toată săptămina. casele 
sint luate cu asalt. VI- 
zitind sălile în zilele de 
lucru, pentru a reîntîlni 
piese, regizori și actori 
stimați, am observat, cu 
surprindere, că sint ar
hipline, uneori la spec
tacole în virstă de trei, 
cinci, opt. chiar și zece 
ani. Aproape toate tea
trele au unul sau mai 
multe spectacole care 
se reprezintă „cu casa 
închisă". Așa sint la 
teatrul „Nottara" Ulti
ma oră și Hamlet, la 
Teatrul Mic Nu sintem 
îngeri, la Teatrul de 
comedie Trei surori, la 
Teatrul Giulești Steaua 
fără nume. Teatrul Na
țional păstrează pe afiș 
toate spectacolele ce au 
fost aduse sau montate 
în noua clădire, bucu- 
rindu-se de audientă 
maximă permanentă la 
Danton ca și la Imblîn- 
zirea scorpiei, la Come
die de modă veche ca 
și la Viața unei femei, 
la Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară sau la Oa
meni și șoareci. Teatru) 
„Bulandra" nu poate 
satisface nici pe de
parte tumultuoasele so
licitări de . bilete (colec
tive întregi din între
prinderi și instituții, li
cee și facultăți prezin
tă liste cu o lună înain
te) pentru toate spec
tacolele sale, de la Ne
potul Iui Rameau, a- 
vînd aproape zece ani 
vechime, pînă la foarte 
recentul Lungul drum 
al zilei către noaple. Si
tuația nu e însă carac
teristică numai peisaju

lui teatral bucureștean. 
La Iași. Cluj-Napoca, 
Timișoara. Craiova. Pia
tra Neamț. Galati. Plo
iești, Bîrlad, Botoșani, 
poate și în alte orașe, 
există spectacole care 
înregistrează o afluență 
neobișnuită de public, 
uneori majoritatea spec
tatorilor fiind tineri.

Ce anume a determi
nat această adeziune 
masivă a populației la 
actul teatral ? Printre 
factorii decisivi e. cred, 
calitatea repertoriului.

însemnări de
Valentin SILVESTRU

Se va observa că opțiu
nile cele mai hotărîte 
sint pentru piesele ro
mânești și străine im
portante. care au a co
munica ceva și o fac 
într-o modalitate inte
resantă. E. astfel, infir
mată încă o dată con
cepția comercială, nefe
ricită sechelă a men
talităților perimate, după 
care literatura proble
matică valoroasă ar fi 
nedigerabilă. în timp ce 
piesuțele de strinsură și 
fleacurile de import ar 
fi singurele capabile „să 
desfunde mahalalele", 
„să rupă inima tîrgu- 
lui“. „să aducă' banii gîr- 
lă“ — după cum elegant 
și estetic se pronunță 
unii organizatori chiar 
și în solemne ședințe de 
producție. Nu. nu e ne
voie numai de comedi
oare cu piper negru ca 
să atragi publicul. 
Hamlet e o tragedie ; și 
Danton e o tragedie ; și 
Azilul de noapte e o 
tragedie — și succesul 
lor e considerabil. Iar 
în ce privește comedia, 
iată că se pot obține re

zultate artistice dintre 
cele mai impozante cu 
comedii românești de 
ieri și de azi. contrazi- 
cîndu-se o părere mai 
veche, pauperă, că pu
blicul ar avea rezerve 
față de piesa autohto
nă. O scrisoare pierdută 
la București (,. Bu
landra") și la Iași, 
Ultima oră („Nottara"). 
Opinia publică (Teatrul 
de comedie, mereu pe 
afiș de ani de zile) au 
prilejuit trupelor res
pective foarte durabile 
reușite. Așadar, publicul 
românesc a dobîndit un 
criteriu mai ferm de e- 
talonare a interesului 
său față de producția 
literară ce-i este pro
pusă.

O explicație a spori
rii atit de sensibile a 
influenței teatrului e, 
desigur, și înfăptuirea 
unor spectacole de idei 
și de artă. în expresii 
ce sensibilizează gustul 
publicului de azi. dor
nic să-și regăsească 
timpul în forme auten
tice și frumoase. Actori 
mari, populari, au exis
tat la noi dintotdeau- 
na. dar acum există și 
trupe de reputație că
rora li se acordă credit 
anticipat pentru ceea ce 
propun, fiindcă se știe 
că o fac cu seriozitate 
și competentă. Regizori 
valoroși am avut .în toți 
acești treizeci de ani și 
semnăturile • multora au 
fost o garanție pentru 
novatorismul fecund. în 
sens socialist, al între
prinderilor lor artistice, 
iar cine a blamat, în 
mod obtuz, mișcarea 
regizorală, negînd evi
dențele, s-a autocon- 
damnat la ridicol și ui
tare. O particularitate a 
mișcării, azi. e prezen-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Adunări de partid în pregătirea Congresului educației po
litice și al culturii • Rubricile noastre : în confruntare : Scri
sori și răspunsuri ; Faptul divers ; Carnet muzical ; Adno
tări ; Buletin rutier; Pe scurt din țară; Sport ; Din țările 

socialiste j Răsfoind presa străină ; De pretutindeni

CONSILIUL NAȚIONAL AL FE
MEILOR a adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul zilei de 8 Martie, o telegramă in 
care se spune: Dînd glas gîndurilor și 
sentimentelor milioanelor de femei de 
pe întreg cuprinsul patriei, permite- 
ți-ne să exprimăm profundul nostru 
atașament și dragostea nețărmurită 
față de Partidul Comunist Român, față 
de conducerea sa, in frunte cu dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiu strălucit al 
poporului român. Totodată, ne expri
măm via recunoștință pentru preocu
parea consecventă a partidului și sta
tului. a dumneavoastră personal, de 
a asigura cele mai bune condiții în 
vederea creșterii rolului femeii în 
viața economică, politică și socială a 
țării.

Milioanele de femei de la orașe și 
sate au pășit în noua etapă de dez
voltare a României socialiste, care 
deschide în fața întregului popor o 
luminoasă perspectivă, vaste posibi

lități de punere în valoare a iniția
tivelor și energiilor creatoare, cu ho- 
tărîrea fermă de a contribui cu mult 
mai multă eficiență la efortul gene
ral pentru dezvoltarea economică și 
socială a țării, pentru înfăptuirea 
prevederilor complexe ale cincinalu
lui afirmării revoluției tehnico-știin- 
țifice. ale istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XI-lea al partidului.

Cu aceeași răspundere fată de vi
itorul națiunii noastre, ne vom înde
plini îndatorirea de onoare în calitate 
de soții și mame, de a ne crește și edu
ca copiii în spiritul nobilelor idea
luri ale socialismului și comunismu
lui.

Animate de conștiința înaltelor în
datoriri ce le revin — se spune în 
telegramă — Consiliul Național, co
mitetele și comisiile femeilor se an
gajează ca. în pregătirea Congresului 
educației politice și al culturii, să 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
a contribui la ridicarea nivelului po
litic și ideologic al femeilor, la dez

voltarea conștiinței lor socialiste, co
respunzător exigențelor etapei ac
tuale.

Acționînd in spiritul politicii exter
ne a partidului și statului, nostru, 
mișcarea de femei din România va 
miiita în continuare pentru întărirea 
solidarității și unității femeilor din 
întreaga lume în lupta pentru drep
turi. pentru pace și progres social, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, pentru viitorul fericit al co
piilor de pretutindeni.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
împreună cu întregul popor, femeile 
— românce, maghiare, germane și de 
alte naționalități — animate de pu
ternice sentimente patriotice, vor face 
totul pentru a fi la înălțimea înflă- 
cărâtului apel pe care l-ați adresat 
poporului nostru de a munci cu 
abnegație și înalt spirit de răspun
dere in măreața operă de construire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

REPORTAT DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Sub cupola expoziției 
unde de obicei admirăm 
realizările tehnicii noastre, 
nivelul vieții noastre, re
prezentată prin bunurile 
materiale pe care ea le pro
duce, puteai admira în zi
lele Congresului consiliilor 
populare tot ceea ce are 
mai valoros orinduirea 
noastră, tot ce și-a con
struit mai trainic : cadre
le ! Erau acx>lo cadrele 
construcției noastre socia
liste exprimînd atit res
ponsabilitatea față de viito
rul țării, cit și competenta 
lor în edificarea acestuia.

Astăzi, cind săptămînile 
care s-au scurs au și în
scris primele realizări ale 
celor hotărîte, prin ei, prin 
figurile lor, prin biografiile 
lor. văd dezvoltarea pe mai 
departe a localităților țării. 
A acelor orașe și comune 
care, așa cum se arată în- 
tr-unul din documente
le Congresului consiliilor 
populare „trebuie să devi
nă unități administrativ-te- 
ritoriale complexe. capa
bile să asigure locuitorilor 
condiții optime de muncă, 
învățămînt. cultură și ocro
tire a sănătății, de aprovi
zionare. de participare ac
tivă la conducerea treburi
lor publice".

Ce program minunat pen
tru un primar, ce avint in 
mobilizarea tuturor celor 
care l-au ales, ce perspecti
ve pentru viata civilizată a 
fiecărui cetățean al țării ' 
Aici, in această măreață în
trecere de edificare a loca
lităților inaltei noastre ci

vilizații socialiste, se vor 
configura și mai bine chipu
rile celor care, intr-adevăr, 
știu să fie buni gospodari 
la modul cel mai politic. 
Certitudinile nt le oferă ac
tivitatea. realizările lor de 
pînă acum.

autoturisme. 180 de tele
foane instalate. Cifre. Dar 
ce fel ?... Cifre reprezen- 
tind bunuri socotite altă 
dată incompatibile cu me
diul rural. Primarul. Ghiță 
Marin, e un om tînăr. Nu 
are 40 de ani. ocupă de trei

Locul 
recomandă 
primarul

Reportaj de Corneliu LEU

Iată, iau la intîmplare 
cîteva localități care-mi vin 
in minte din peregrinările 
mele prin țară.

Undeva, spre sudul Doi-, 
jului. în stingă Dăbulem- 
lor. pe unghiul care-1 face 
Oltul cu Dunărea, se află 
Amărăștii de Jos. Nufnele 
spune de ajuns ca să nu 
mai scormonim istoria. Pre
zentul însă se prezintă in 
cifre : la 2 200 de familii — 
1 200 de televizoare. 350 de

ani funcția și, în acești ani, 
s-au construit in comună 
140 de case noi, un centru 
civic, o brutărie, o uscăto- 
rie de tutun, o ingrășătorie 
de bovine, s-au terminat i- 
rigațiile pe întreaga supra
față a celor două coopera
tive agricole de producție, 
s-au ridicat două noi grădi
nițe cu cite 100 de locuri și 
o școală cu 16 săli de clasă, 
iar numărul cadrelor didac
tice a trecut de 100. Ghiță

Marin aici a crescut, aici a 
fost tractorist și șef de 
brigadă de mecanizatori. E 
om al pămîntului. al locu
lui și al obștii. Dacă-1 în
trebi care-i sint proiectele, 
el îți răspunde în date pri
vind producția agricolă: 
zece mii de kilograme po
rumb boabe la hectar, șai
zeci de mii sfeclă de zahăr, 
două mii cinci sute de floa- 
rea-soarelui. De aici de
curg toate !

Iată, în celălalt colț al 
tării — Gura Humorului — 
astăzi un important centru 
minier. Petre Țăranu, pri
marul sub conducerea că
ruia orașul a obținut mai 
multe distincții in întreceri
le cunoscute, este unul din
tre minerii cindva celebri 
pe aceste locuri. Condus de 
un miner, orașul se dezvol
tă sub zodia mineritului din 
jurul său, care aduce pen
tru intreaga populație con
diții civilizate de muncă și 
de existentă, de educație și 
de viață civică, de asistență 
și de afirmare.

Cam pe la mijlocul dis
tanței dintre aceste două 
capete de țară, intr-o re
giune de industrii puterni
ce și peisaj tihnit cu dea
luri ample ca-n legendele 
descălecatului, la Plopeni, 
in Prahova, primăria are 
de pornit planul temerar de 
ridicare a unei așezări mo
derne. Primarul Simion Pa
nă, a fost aici muncitor, 
apoi activist al U.T.C.. de 
aici a plecat la studii, aici
(Continuare in pag. a V-a)

De la argintul de contrabandă 
la argintii complicității

...Nădlac, orele prînzu- 
lui. Formalități de rutină 
la trecerea acestui punct 
de frontieră. „Aveți de de
clarat ceva ?“ „Nu". Tu
riști pe patru roți — care 
și-au petrecut sau au ve
nit să-și petreacă sejurul 
în țara noastră — se pe
rindă grăbiți prin fața con
trolorului vamal. Zoresc 
cu toții spre ținta finală a 
călătoriei lor. ..Aveți de 
declarat ceva ?“ „Nu“ — 
răspunde și turistul străin 
Johan Lang. Un anume tre
mur al vocii nu putea să-i 
scape însă vameșului. Și 
astfel sint descoperite, în 
spătarele canapelelor, o 
cantitate impresionantă de 
obiecte din argint. Greuta
tea lor — cîteva kilogra
me. Aceasta spune ori nu 
spune prea mult. Dacă însă 
vom adăuga că majorita
tea lor se dovedeau a fi 
prin lucrătura fină, de 
mare virtuozitate, obiecte 
vechi, de artă, unele de 
certă valoare, demne de a 
intra în evidența patrimo
niului nostru național, a- 
tunci lucrurile se schimbă. 
Vameșul avea în tată. Ia 
punctul acela de frontieră, 
valori ocrotite de lege, a 
căror păstrare cere din 
partea fiecărui cetățean al 
țării o grijă deosebită, iz- 
vorită din datoria patrioti
că de a contribui la apăra
rea și împlinirea tezauru
lui nostru de bunuri mate
riale și spirituale. Cum 
de-au ajuns, atunci, aceste

la un pas de a-și schimba 
proprietarul — poporul ro
mân — la un pas de a fi 
pierdute definitiv ?

Răspunsul urma să fie 
dat la cîteva sute de kilo
metri de locul unde s-a 
petrecut episodul înfățișat. 
Adică — în București. Răs
punsul avea să-1 dea un 
tînăr de 22 de ani — D.A.S. 
Stroescu.

— N-am știut că sint lu-

incidența codului penal. 
Știau doar atit de bine a 
se tîrgui, cu numai citeva 
momente înainte, cind au 
fost surprinși negustorind 
pe sub mină ! Știau doar 
atit de bine să distingă 
argintul curat de tini
cheaua banală. încrustația 
artistică de desenul de 
serie, fără har ! Cum au 
fost însă prinși au și 
schimbat refrenul, che-

trivit articolelor și para
grafelor legii.

„Precizez : am știut că 
nu ara voie să scot aceste 
tablouri, dar nu m-am gîn- 
dit că se vor găsi în con- 
teinerul meu". Așadar, iată 
și un amator de pictură 
care zice : „am știut că 
nu am voie". Cine este cel 
care a recurs la ascunză- 
torile din... conteinere ? Un 
cetățean venit in România

Apărarea patrimoniului cultural - îndatorire cetățenească

la granițele patriei.

cruri de preț — lasă aces
ta'să se înțeleagă din de
clarația sa.

Posibil ca gestul de a da 
pe miini străine obiectele' 
cu pricina să aibă la bază, 
uneori, și inconștiența. In
conștiența că se săvirșește 
doar o tîrguială oarecare 
dintre bișnițari. Dar a- 
ceasta este cu atit mai 
puțin o scuză. In același 
timp, trebuie spus că acest 
„n-am știut..." etc., este 
nu o dată „calul de bătaie" 
al atitor indivizi care mai 
încearcă, și uneori reușesc, 
să încalce prevederile clare 
ale legii privind ocrotirea 
patrimoniului cultural na
țional. Pe această propozi
ție simplă „n-am știut" iși 
construiesc ei fragila apă
rare atunci cind vine clipa 
să răspundă pentru faptele 
lor aflate indiscutabil sub

anchetă socială
mind în ajutor... amnezia. 
Nu întotdeauna salvatoare, 
pentru că intră în logica 
lucrurilor următoarele : in
dividul nărăvit a pescui 
in ape tulburi, care prac
tică la umbra gangurilor 
tranzacțiile cu obiecte de 
artă — după cum am vă
zut. unele de mare preț, 
al căror loc este in patri
moniul nostru cultural — 
știe din capul locului că 
face un act contrar legii. 
Altfel de ce nu-și strigă 
marfa în piață în gura 
mare ? Invocarea amneziei 
din „actul final" e cel 
mult... o poveste de ador
mit copiii. infracțiunea 
premeditată fiind rambur
sată cum se cuvine. po-

să prezinte produsele fir
mei sale în cadrul unei ex
poziții. Omul iși onorează 
îndeletnicirea, dar. cu spri
jinul unor „binevoitori" — 
să-i numim gură-cască, să-i 
numim copărtași ? — se
ocupă și cu altceva mai 
puțin... onorant : caută pic
tură veche, de valoare. 
Tranzacția este încheiată la 
o întîlnire „secretă", orga
nizată precum in filme — cu 
geamantane negre aduse 
de indivizi fără ..identita
te", care nu știau ce 
transportă ! — și urmează 
epilogul cu conteinerul. în 
care, odată cu produsele 
ce fuseseră expuse. sint 
dosite și picturile procu
rate ilegal.

„...nu m-am gîndit că se 
vor găsi în conteinerul 
meu", va declara candid 
străinul prins in flagrant

delict cu tablourile. Can
did și parcă contrariat de 
ceva anume. Explicațiile 
sale de amănunt oferă 
cîteva teme de meditație. 
De ce, adică, să nu se fi 
gîndit amintitul reprezen
tant al firmei expozante și 
la posibilitatea de a fi 
dată in vileag încălcarea 
legilor noastre. încălcare 
pe care o sâvîrșise ? In 
toate țările din lume se 
întreprind măsuri tot mai 
severe pentru protejarea 
valorilor artistice, pentru 
apărarea lor. Peste tot se 
inițiază acțiuni decise, un 
adevărat arsenal al teh
nicii moderne este pus la 
bătaie pentru a stăvili și 
bloca orice. încercare de 
frustrare a comorilor mate
riale și spirituale pe care 
un popor sau altul le-a 
creat cu sudoare și geniu. 
Contrabandiștii de obiecte 
de artă sint tot mai încol
țiți. iar atunci cind faptele 
lor sint date Ia iveală, 
pedepsiți sever. pretutin
deni, se înțelege că nici 
noi nu putem sta la mar
ginea acestui efort unanim, 
că și noi sintem datori să 
luăm măsurile cuvenite de 
protejare a bunurilor in
trate în patrimoniul nostru 
cultural. Iar atunci cind 
se constată acte de atin
gere a acestui patrimoniu, 
acțiunea legii se face.

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a II-a)

PRODUCȚII SUPLIMENTARE
HUNEDOARA

în primele două luni, , pe ansam
blul județului Hunedoara a fost ob
ținută o producție industrială supli
mentară în valoare dfe peste 64 mi
lioane lei. mai mult de 87 la sută 
din aceasta datorindu-se depășirii ni
velului planificat al productivității 
muncii. Ca urmare, economia națio
nală a primit in plus, intre altele, 
peste 12 200 tone fontă, 12 700 tone 
oțel. 4 800 tone laminate. 19 000 tone 
cărbune, 24 milioane kWh energie e- 
lectrică. Totodată, au fost realizate și 
livrate peste plan 625 tone de ma
șini și utilaje destinate industriei 
metalurgice și industriei miniere. 
(Sabin Ionescu).

CLUJ
Oamenii muncii din industria ju

dețului Cluj au îndeplinit și depă
șit prevederile de plan la toți in
dicatorii. în cele două luni care au 
trecut din acest an. Printre altele, 
ei au realizat peste prevederi 3 880 
tone minefeu de fier, peste 1 000 
tone de laminate, 9 900 tone de ci
ment, 70 tone mașini și utilaje, pen
tru industriile chimică și metalurgi
că, 17 300 metri pătrați plăci aglo
merate din lemn, medicamente în 
valoare de 2,5 milioane lei. De re
marcat că întregul spor al producției 
industriale s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii (Ale
xandru Mureșan).

TIMIȘ
In primele două luni ale anului, 

oamenii muncii din industria jude
țului Timiș — români, maghiari, ger
mani. sirbi și de alte naționalități — 
au livrat suplimentar economiei na
ționale importante cantități de țiței, 
laminate finite pline, poduri rulante 
electrice, aparataj electric de înaltă 
tensiune și electrotehnic, precum și 
alte produse în valoare de 37 mili
oane lei. De subliniat că 88 la sută 
din sporul de producție a fost ob
ținut pe seama creșterii productivi
tății muncii. (Cezar Ioana).
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ADUNĂRI DE PARTID ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI AL CULTURII

Activitatea culturala de masa- 
mai sirius legata de viață

Accentuarea funcției educative 
a actului justițiar

Ffaptul
DIVERS

Adunarea generală a comuniștilor 
din organizația de partid de la Co
mitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă din Buzău a ana
lizat cu responsabilitate și exigență 
activitatea desfășurată de comuniștii 
din instituțiile locale de cultură, in 
vederea traducerii în viață a Progra
mului ideologic al partidului, a ma
terializării principiilor Codului etic 
comunist în comportamentul coti
dian — la locul de muncă și în fa
milie. Atit informarea biroului, 
cit și luările de cuvînt au relie
fat suflul nou care s-a făcut sim
țit după Plenara; CC; al P;C.R. din 
noiembrie 1971 în conceperea mani
festărilor culturtll-artistice. a modu
lui lor de prezentare. Au fost releva
te bune rezultate în alcătuirea unor 
programe artistice cu bogat conținut 
politic, educativ, urmăr’ndn-se în 
egală măsură atit manifestările 
formațiilor profesioniste. cît și 
programele formațiilor artistice ale 
așezămintelor culturale de la ora
șe și sate, care ,se afirmă tot mai 
mult ca factori activi de educație 
socialistă, de formare a trăsăturilor 
omului societății socialiste și comu
niste.

Ideea centrală a dezbaterilor a 
constituit-o, așa cum era și firesc, 
necesitatea înfăptuirii ferme și con
secvente a liniei partidului în toate 
sferele creației .artistice, a realizării 
Unor lucrări cti bogat conținut edu
cativ. pătrunse de spirit umanist,, le
gate de realitățile și cerințele con
strucției Socialiste — expresii ale an
gajării sociale « omului de artă. Po
trivit specificului sarcinilor ce revin 
Comitetului județean pentru cultură 
Si educație socialistă din Buzău, un 
puternic accent a fost pus in dezba
teri pe problemele activității cultura
le cu cargcter de masă. Astfel, un șir 
cțe vorbitori au abordat problematica 
Activității căminelor culturale să
tești, remarclndn-se, pe lingă succe
sele obținute, perpetuarea unor ma- 
rtifestări de rutină în alcătuirea pro
gramelor cultural-ărtiștice. însuti- 
qienta legătură cu masa țăranilor 

cooperatori, cu cerințele multiple 
care se ridică astăzi la sate pe pla
nul educației — de la dezvoltarea 
atitudinii înaintate față de muncă și 
avutul obștesc pînă la creșterea com
petenței tehnice și insușirea de cunoș
tințe științifice. Exigențe justificate au 
fost formulate și cu privire la apor
tul încă nemulțumit'or al bibliotecilor 
din sate și comune la procesul de ri
dicare a nivelului de cunoștințe po
litice. ideologice și de cultură gene
rală al locuitorilor. Participanții la 
dezbateri au apreciat, totodată, că în 
ultima vreme activitatea educativă

În dezbaterea 
activiștilor culturali

realizată prin programele celor 80 
de brigăzi artistice de agitație s-a 
amplificat, punîndu-se accent pe dez
văluirea curajoasă a lipsurilor in 
munca unor colective din unitățile a- 
gricole sau instituțiile sătești. Succe
sele obținute nu sint însă de natură 
să ne mulțumească — a subliniat în 
dezbateri Nicolae Peneș. directorul 
casei de creație populară. mențio- 
nînd că. în continuare, aportul bri
găzilor la îmbunătățirea întregii ac
tivități economico-sociale a județu
lui trebuie să sporească.

Subliniind. în acest context. im
portantul rol educativ al tuturor mij
loacelor de expresie ale artei, sculp
torul Gheorghe Coman a adus în dis
cuție și problema unor pseudopro- 
ducții artistice difuzate prin sistemul 
de desfacere a artizanatului, care nu 
au nimic comun cu adevărata artă și 
care prezintă uneori in denaturări 
flagrante creațiile folclorice.

Este un merit al adunării că nu 
s-a mulțumit să semnaleze existența 
neajunsurilor, a neîmplinirilor, ci, 
căutind cauzele care le provoacă, le-a 
identificat — așa cum a rezultat din 

participarea la cuvînt a instructo
rului Valeriu Avram și a altor 
vorbitori — în slaba pregătire 
și in munca nesatisfăcătoare a 
unor activiști din instituțiile cultu
ral-educative, in contribuția inșufi- 
cientă a unor brigăzi de răspîndire 
a cunoștințelor materialist-științifice. 
Activitatea instituțiilor de cultură și 
artă nu poate fi apreciată decît în 
strînsă și directă legătură cu nivelul 
de pregătire al celor ce lucrează în 
acest sector, spunea în același sens 
și Constantin Ghiculescu, președin
tele comitetului județean de cultură 
și educație socialistă. în ansamblul 
rezultatelor noastre — mareînd, fără 
îndoială, numeroase aspecte pozitive 
— apar însă și scăderile despre care 
s-a vorbit în adunare, datorate, în 
parte, nivelului de conștiință încă 
scăzut al unor activiști, chiar mem
bri de partid. Regretabil este că unii 
dintre aceștia, criticați pe bună drep
tate — cum a fost, de exemplu, me
todistul Petre Vlaicu — au răspuns 
observațiilor judicioase, făcute la a- 
dresa lor. prin justificări și argu
mente superficiale. O asemenea po
ziție Iasă să se deslușească și insu
ficiența activității educative desfășu
rate de conducerea comitetului, de 
biroul organizației de partid. A fost, 
de aceea, binevenită autocritica to
varășului Alexandru Oproescu, direc
torul bibliotecii județene, care s-a 
oprit asupra propriilor deficiențe, 
dezbătute la timpul cuvenit de către 
organizația de partid, insistînd asu
pra importanței pe care asemenea 
analize o au pentru instaurarea unui 
climat de muncă rodnică, eficientă,

Principalele concluzii ale adunării 
s-au referit la intensificarea muncii 
politico-educative desfășurate de or
ganizațiile de partid din toate institu
țiile de cultură și artă din județ, la 
sporirea eforturilor acestor instituții 
de a-și îndeplini la un nivel mereu 
mai înalt sarcinile ce le revin din 
Programul ideologic al partidului.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

Ne-am aflat, zilele trecute, într-una 
din sălile Judecătoriei sectorului 6 
din Capitală. Deși prin sobrietate 
atmosfera sălii putea sugera o dez
batere judiciară, de data aceasta 
n-aveam să consemnăm obișnuitele 
relatări pentru rubrica „Din instan
ță în fața opiniei publice" ; ceea ce 
se dezbătea acum, cu profunzimea și 
obiectivitatea specifice oamenilor le
gii. era de fapt propria lor activi
tate de magistrați comuniști. Pentru 
că, așa cum au subliniat în repetate 
rinduri documentele de partid, sluji
torilor legii le revin răspunderi deo
sebite și în educarea comunistă a 
cetățenilor.

Cum trebuie acționat pentru a a- 
sigura o mai mare forță educativă 
actului de justiție ? Ce neajunsuri 
s-au manifestat in activitatea instan
țelor. mai ales în ce privește ope
rativitatea și receptivitatea față de 
solicitările cetățeanului ? Ce trebuie 
făcut pentru a spori aportul co
muniștilor din justiție la întro
narea legalității, la promovarea nor
melor și principiilor cuprinse in 
Codul etic ? Cum e adusă la înde
plinire sarcina specifică de formare 
și dezvoltare a conștiinței juridico 
a cetățenilor 7 Iată doar citeva din
tre problemele care au dinamizat 
dezbaterile magistralilor comuniști 
din Capitală.

Subliniind bunele rezultate ale 
muncii de partid în rindul lucrăto
rilor din justiție, fapt care se re
flectă in perfecționarea modului de 
aplicare a legalității socialiste. în ca
litatea actului justițiar, în creșterea 
rolului său educativ, tovarășul Gh. 
Mihalache, președintele Judecăto
riei sectorului 6, a spus : „Pen
tru că sîntem comuniști, nu pu
tem trece cu vederea și unele 
neajunsuri, cum ar fi pe alocuri ten
dințe de manierism funcționăresc în 
raporturile cu justițiabilii. mai ales 
la personalul auxiliar, dar și la ma
gistrați. Or, acest fapt ne îndeam
nă la mai multă exigență în ceea 
ce privește controlul conducerii in

stanței; dar și autocontrolul fiecăruia 
asupra propriei activități".

Necesitatea combaterii unor aseme
nea neajunsuri a fost relevată și în 
dezbaterile celorlalte organizații de 
partid. Pentru că — remarca tova
rășul Păstorel Zugrăvescu, președin
tele Judecătoriei sectorului 3 — ju
decătorul nu poate și nu trebuie să 
fie doar un tehnician, un simplu e- 
xecutant al legii, cît de cit izolat de 
realitățile înconjurătoare, care se 
inspiră din soluțiile „de birou". Dim
potrivă. ca să poată da o soluție te
meinică. legală și profund educati-

în dezbaterea 
magistraților

vă. el însuși, judecătorul, trebuie să 
fie un bun cunoscător al vieții.

Dar educația juridică nu se reali
zează exclusiv în sala de judecată 
prin soluționarea proceselor. Pe lin
gă aceasta. magistralii participă 
alături de ceilalți juriști la di
feritele activități de prevenire a 
manifestărilor antisociale prin popu
larizarea legilor, prin cultivarea 
în rindul cetățenilor, îndeosebi al 
tinerilor, a respectului față de lege, 
față de principiile și modul so
cialist de viață. Deși aceste ac
țiuni sint numeroase, deși ele se or
ganizează într-o cuprindere teritoria
lă sistematică, nu întotdeauna au 
eficienta scontată, datorită — cum 
au criticat mai mulți vorbitori — 
unor alunecări în formalism, tehni
cismului sau alegerii unor teme mal 
puțin adecvate auditoriului respectiv. 
„Ne-am dus — arăta judecătorul 
Radu Leșe, de la Tribunalul munici
piului București — la un cămin de 
tineri nefamiliști de la uzinele ..Auto
buzul", dar numai după citeva minu
te am putut observa că tematica ce 

fusese programată din birou nu-i 
prea interesa pe tinerii din sală. 
Așa că am schimbat tema „din 
mers", orientind discuțiile spre 
probleme de comportare in fami
lie ' și societate — și atmosfera s-a 
schimbat : conferința s-a transfor
mat intr-o dezbatere interesantă".

Pe bună dreptate a fost cri
ticat și formalismul unor proce
se judecate — în intenție — „la 
fata locului". Spunem în intenție, 
deoarece — așa cum remarca pe bună 
dreptate judecătorul inspector Iulius 
Ticlete, secretarul organizației de 
partid a Tribunalului municipiului 
București — în loc ca aceste dezba
teri să fie organizate în fata tovară
șilor de muncă, a consătenilor, a ce
tățenilor din cartierul respectiv, ele 
au fost ținute uneori în cu totul alte 
locuri, la ore nepotrivite. în fața unui 
auditoriu compus adesea doar din 
respectabili... pensionari. Accentuînd 
necesitatea de a conferi dezbaterilor 
judiciare un cit mai accentuat carac
ter educativ, tovarășul Dumitru 
Apoștoiu, președintele Tribunalului 
municipiului București, sublinia : „Nu 
trebuie să scăpăm din vedere nici un 
moment că soluțiile pe care le dăm 
în procese, chiar Și pedepsele pe care 
le pronunțăm, sancționînd manifestă
rile antisociale, trebuie să aibă prin 
excelentă un caracter educativ-pre- 
ventiv".

Asistind Ia cîteva adunări de partid 
ale lucrătorilor din justiție, am re
marcat că dezbaterile vii. la obiect 
s-au ridicat deasupra nivelului infor
mărilor prezentate (de la care s-ar 
fi așteptat să fie mai concrete și mai 
critice). Notabil este și faptul că 
discuțiile au scos la iveală propu
neri valoroase privind îmbunătățirea 
activității instanțelor și creșterea 
ponderii acțiunilor preventiv-educa- 
tive, menite să contribuie la promo
varea eticii și echității socialiste, la 
dezvoltarea conștiinței juridice a 
celor ce muncesc.

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

De pe 
vremea lui
Cuza Vodă

Muzeul județean de istorie 
din municipiul Galați a intrat 
in posesia unei piese deosebit 
de valoroase. Este vorba de si
giliul prefecturii Covurlui, datat 
din anul 1862. Pe sigiliu, in- 
conjurind stema Principatelor 
Unite, se află inscripția : „Pre
fectura județului Covurlui al 
Principatelor Unite". Sigiliul a 
fost predat muzeului de către 
conducerea școlii din satul 
dileni, județul Galați.

Căpriorul 
rănit

u-

Un cetățean din Cîndești — 
Vrancea a zărit, după o glugă 
de araci de vie. un căprior 
tinăr, care era grav rănit de 
alicele unui braconier. A fost 
chemat urgent medicul vete
rinar Tamara Munteanu. înceț- 
incet, căpriorul a început să se 
întremeze, iar elevii clasei a 
Vl-a ii îngrijesc și-1 veghează, 
cu rindul, pînă va începe 
nou să zburde și să poată 
calea pădurii. De n-ar mai 
tilni vreun braconier...

din 
lua 
in-

Frumoasa 
vizitatoare

Cind cetățeanul I.C. din Sinni- 
colau Mare a intrat in propria 
casă, mai-mai să leșine, nu alta, 
dind cu ochii de o fată foc 
frumoasă, elegantă și plină 
zimbet cuceritor :

— Dumneata ești 
întrebă ea, cu glas 
cu buze țuguiate.

— Eu, că doară...
— Îmi pare bine. Casa îmi 

și eu una

de 
de

gazda ? 
catifelat

se bilbii el.

caut

banii

place. Tocmai 
cu chirie.

— O fi, dar 
puneți in poșetă sint ai 
Trei mii de lei.

— S-ar putea. N-am apucat 
să-l număr.

Dezmeticindu-se, omul a a- 
nunțat miliția, care a stabilit 
că frumoasa vizitatoare 
una și aceeași persoană 
Rider Ghizela din satul 
(Timiș), care mai suferise cîteva 
condamnări. $i dacă tot a vrut 
locuință, i se fac formele pentru 
o schimbare de domiciliu.

Vărul să 
trăiască!

pe care-l 
mei.

este 
cu 

Gad

nsl<>'

De ziua lor; „sărbătoritele" și-au îndeplinit cu hărnicia șl conștiinciozi
tatea obișnuite îndatoririle profesionale. De-a lungul unui itinerar prin Ca
pitală. fotoreporterul a surprins la locurile lor de muncă (de la stingă 
la dreapta) pe : sudorița Gherghina Login și inginera Petruța Dobai, de 
la întreprinderea „Vulcan", muncitoarea Suzana Gheorghe, de la între

prinderea de produse zaharoase. învățătoarea Eugenia Georgescu, de la 
Școala generală nr. 57, medicul pediatru Georgela Linte si asistenta me
dicală Vasilica Badea, de la dispensarul „Preda Buzescu", al policlinicii 
„Bucur", și țesătoare» Iuliana Andreescu de la întreprinderea de stofă de 
mobilă. Foto : E. Dichiseanu

ÎN LUMINA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE

SISTEMATIZAREA ORAȘULUI
acțiune gîndită în colectiv, înfăptuită în colectiv

La critică 
s-au dovedit 

tari; dar de au
tocritică, nici 
pomeneală !

Ion Munteanu și 
Emilian Motescu, de la 
s.ecția de dolomită și 
var din Zlaști, aparți- 
nînd de C.S. Hunedoa

Un obiectiv de primă importanță al activității organelor locale «le 
puterii și administrației de stat este — așa cum s-a subliniat la Con
gresul consiliilor populare — înfăptuirea programului de sistemati
zare. Ce acțiuni a intreprins pînă acum șl ce-s! propune — în lumina 
hotărîrilor' congresului — Consiliul popular ai municipiului Brăila ? 
Despre preocupările actuale și de perspectivă, in acest sens, am avut 
o convorbire cu tovarășul ing. MARCEL ANDREESCU, primarul ora
șului.

„în abordarea problemelor de sis
tematizare a fost luată în conside
rație, in primul rind — ne spunea 
tovarășul primar — zestrea urbanis
tică valoroasă de care dispune ora
șul. Ea a permis și permite ampla
sarea noilor ansambluri de locuințe 
prin păstrarea integrală a tramei 
stradale și valorificarea superioară a 
terenului, a" dotărilor tehnico-edili- 
tare de care dispune în prezent Brăi
la. Aceste condiții favorabile au pu
tut fi mai bine valorificate și da
torită recomandărilor deosebit de 
prețioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, atit cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate in județ, cit și 
cu ocazia analizării schiței de sis
tematizare a municipiului. în sep
tembrie 1975.

Cum s-au materializat aceste reco
mandări ? Perimetrul construibil al 
orașului a fost restrins cu peste 1 400 
de ha. cu mai mult de 30 la sută 
față de cel aprobat în 1973. De a- 
semenea; tot in scopul economisirii 
terenului, s-a restudiat detaliul de 
sistematizare a străzii Călărași, s-a 
elaborat un nou studiu de ampla
sament pentru spitalul de 700 de 
locuri, s-au adoptat soluții noi _ de 
amplasare a obiectivelor Industriale 
de interes republican (concentrate in 
zona de sud), cît și a celor de inte
res local (concentrate în zona indus
trială de nord)“.

...In continuarea convorbirii noas
tre. ca și în decursul documentării 
ce am efectuat-o aici, am aflat și 
alte lucruri interesante. O preocupa
re meritorie a dovedit primăria mu
nicipiului Brăila — în conformitate 
cu indicațiile date de conducerea 
partidului — și pentru păstrarea ar
hitecturii valoroase a orașului. In a- 
cest sens, este de reținut faptul că 
s-a trecut la elaborarea unor docu
mentații privind restaurarea și reno
varea zonei centrale (strada Repu
blicii, Piața Lenin ș.a,), care, în de
cursul anilor, a jucat un rol comer
cial și cultural de prim ordin în via
ta orașului. Spre exemplu, în aceas
tă zonă se află numeroase clădiri cu 
valoare arhitecturală si istorică deo
sebită. Pentru valorificarea acestei 
zone. Consiliul popular al municipiu
lui Brăila — avînd aprobate fondu
rile necesare pentru prima etapă de 
restaurare a vechiului centru civic

al orașului — și-a propus să devan
seze iucrările planificate in acest 
scop și să asigure începerea lor chiar 
din acest an.

Toate aceste preocupări și-au gă
sit reflectare concretă în schița de 
sistematizare, care, după ce a fost 
avizată, a fost supusă — în diver
se forme — dezbaterii masei largi 
ă locuitorilor municipiului. Astfel. în 
adunările organizate pe cartiere, la 
expoziția consacrată prezentării ma
chetei șl detaliilor de sistematizare 
au luat parte peste 12 000 de cetă
țeni. care au făcut nu mai puțin de 
500 de propuneri pentru mai buna 
soluționare a diverselor probleme e- 
dilitar-urbanistice. Faptul că primă
ria a asigurat dezbaterii un ca
racter de lucru, de schimb larg de 
opinii a dat posibilitatea locuitori
lor să-și spună deschis părerea, să 
facă — pe lingă propuneri — și o 
serie de observații. De pildă, a fost 
criticată orientarea proiectanților în 
amplasarea unor blocuri de locuin
țe din cartierele Obor, Hipodrom și

Marna, întructt. prin îndepărtare* 
lor de trama, stradală, creează une
le dificultăți în asigurarea unor le
gături bune de transport cu zona cen
trală a orașului. A fost criticat, de 
asemenea, faptul că la amplasarea 
dotărilor sociale (unități comerciale, 
creșe și grădinițe) nu s-a ținut în
totdeauna seama de densitatea popu
lației pe zone, mergîndu-se pe linia 
concentrării acestora cu precădere in 
centrul orașului, ceea ce a făcut ca 
in unele cartiere periferice să li se 
simtă în continuare lipsa.

în actualul cincinal. în municipiul 
Brăila să vor construi peste 12 000 
de apartamente. în amplasarea aces
tora si corelarea construcției de lo
cuințe. cu dotările social-culturale 
necesare s-a ținut și se va tine sea
ma de opiniile exprimate de locui
tori. Păntru că schimbul deschis de 
opinii — .imprimat întregii acțiuni de 
dezbatere a schițelor de sistematizare 
— a dat posibilitatea consiliului 
popular nu numai să „inventarieze" 
părerile oamenilor, dar să și stabi
lească. împreună cu ei. măsuri de 
participare concretă a cetățenilor la 
rezolvarea unora dintre problemele 
ridicate. Astfel, pentru realizarea u- 
nor economii la construcția noilor an
sambluri de locuințe — economii care 
să poată fi folosite pentru creșterea 
gradului de dotare a cartierelor — 
cetățenii' s-au angajat să execute,

prin muncă patriotică, o serie de 
lucrări, cum ar fi sistematizări de 
teren, executări de săpături pentru 
diverse lucrări tehnico-edilitare. a- 
menajări de zone verzi etc. S-a hotă- 
rit. de asemenea, ca tot cu. aportul 
cetățenilor să se treacă la amenajarea 
bulevardelor Alexandru Ioan Cuza și 
Dorobanți, ca și a porțiunilor sis
tematizate ale falezei Dunării ca ar
tere pietonale de promenadă.

în încheierea convorbirii noastre, 
primarul municipiului Brăila ne-a 
spus : „Orientările clare date pri
mului Congres al consiliilor popu
lare. în special de Expunerea atit de 
cuprinzătoare a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, au directionat acțiunile 
noastre prezente și viitoare pe făga
șul îndeplinirii cu succes a sarcini
lor mărețe ce ne-au fost încredin
țate pentru a asigura dezvoltarea ar
monioasă. complexă a tuturor loca
lităților țării. In spiritul chemării pe 
care ne-a adresat-o în acest sens 
secretarul general al partidului, sîn
tem angajați cu toții, de la cetățean 
la primar. în înfăptuirea programu
lui de sistematizare — acțiune eco- 
nomico-socială și urbanistică pusă în 
slujba dezvoltării și înfrumusețării 
municipiului, a creșterii gradului de 
civilizație și bunăstare al locuitori
lor municipiului nostru".

Constantin PRIESCU

ra. ne-au trimis o 
scrisoare în care criti
cau extrem de aspru 
conducerea secției pen
tru diferite 
abateri de 
legalității 
Despre ei 
rile lor,

nereguli și 
la normele 

socialiste, 
și lipsu- 
în scri

soare nu se... spunea 
nici un cuvințel. Am 
adresai? ■ corespondența 
Comitetului județean 
de partid Hunedoara, 
în amplul său răspuns 
se arăta că probleme
le respective sint arhi
cunoscute. ele fiind
verificate la vreme, 
iar concluziile au fost 
aduse la cunoștința 
autorilor de către ac
tiviști cu munci de 
răspundere. Se preci
za că multe din afir

(Urmare din pag. I)
trebuie să se facă imediat 
simțită, așa cum nu ezită 
să intervină în astfel de 
împrejurări justiția de pre
tutindeni.

Uneori, nutrind iluzia 
că ar putea scăpa de răs
punderea faptelor contrare 
legilor tării noastre. di
verși amatori de obiecte 
de artă. în trecere prin 
țară, caută să joace „car
tea lor" cu mîinile pă
tate ale indivizilor fără 
scrupule, oameni care n-ău 
o îndeletnicire precisă, 
dornici de eîștig prin ne- 
muncă, gata să înșele, foști 
clienți ai penitenciarelor 
(sau în devenire). Aceștia 
se fac luntre și punte să 
onoreze... comanda. Cu gîn- 
dul — devenit pînă la 
urmă o adevărată fixație 
— spre chilipir, „părțile" 
nu iau seama în ce joc

periculos se angajează și 
se trezesc, pînă la urmă, 
în fața aceleiași invaria
bile realități : aceea de a

străin cu două picturi de 
mare valoare artistică. Ce
rerea odată făcută. răs
plata promisă destul de

De la argintul 
de contrabandă...

da socoteală. într-o astfel 
de situație au fost impli
cați nu de mult cițiva in
divizi din Sibiu, majorita
tea, se-nțelege, cu cazier. 
Este vorba de Bărbulescu 
Horia Nicolae. Panu Du
mitru și Seiceanu Adrian, 
care s-au oferit să-l „ser
vească" pe un cetățean

substanțială — dar la dis
tanță astronomică de pre
țul real al picturilor 1 — 
cei trei nu s-au sfiit să 
spargă lăcașul deținător al 
valorilor pe gustul clien
tului. Momentul a avut 
drept act final blocarea 
activității infractorilor, ini
țierea măsurilor legale îm

potriva turistului ce a pof
tit spre bunuri pe care 
le-a dobîndit doar cu aju
torul spărgătorilor de pro
fesie.

Epilog previzibil. de 
altfel. Pentru că sub nici 
un motiv nu va putea fi 
îngăduit iresponsabilității 
mercantile să aducă nici 
chiar cea mai mică atin
gere comorilor noastre 
create în timp. Sîntem 
datori să ocrotim si să 
apărăm splendorile ce îm
podobesc pămintul patriei ; 
splendori create de moșii 
și strămoșii noștri. apă
rate nu o dată cu prețul 
jertfei de singe ; splendori 
născute în anii noștri bo- 
gați în ctitorii socialiste. 
Este, de fapt, o datorie 
sacră a fiecărei generații 
de a conserva intact și de a 
proteja patrimoniul nostru 
cultural național în necon
tenită îmbogățire.

mații nu s-au adeverit. 
Dar autorii nu s-au 
mulțumit nici cu răs
punsul comunicat de 
redacție și au insistat 
ca sesizarea lor să fie 
din nou verificată. 
Ceea ce am cerut, la 
rindu-ne. comitetului 
județean de partid. In 
dorința de a clarifica 
în modul cel mai just 
scrisoarea si a pune 
capăt corespondențelor 
pe această temă, s-a 
constituit un colectiv 
compus din activiști 
de partid de la muni
cipiu si combinatul si
derurgic care, sub con
ducerea tov. Constan
tin Dumitrescu, secre
tar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al 
P.C.R.. au verificat 
faptele și au organizat 
apoi o adunare genera
lă cu toți angajați! de 
la unitatea respectivă, 
pentru lămurirea lu
crurilor. Firește, co
lectivul a militat pen
tru întărirea ordinii si 
disciplinei. înfierind 
abaterile, indiferent de
persoana care le-a 
comis. Pentru lipsă de 
fermitate în conduce
rea activității, tolera
rea unor abateri și 
neaplicarea unor dis
poziții. ing. C. Con- 
stantinescu. conducă
torul unității, și Ion 
Radovici. secretarul 
biroului organizației

de bază, au fost puși 
în discuția comitetului 
de partid al combina
tului și sancționați cu 
mustrare. Iată însă ce 
se spune în referat și 
cu privire la autorii 
sesizării : ....în totali
tate. participanții la 
discuții au criticat ati
tudinea lor înapoiată, 
faptul că s-au compor
tat arogant și flegma
tic, au purtat discuții 
neprincipiale, au adus 
injurii și insulte la 
adresa șefului de sec
ție și a secretarului de 
partid. Din discuțiile 
purtate cu muncitorii 
secției a mai reieșit că 
petiționarii au refuzat 
în mai multe rînduri 
sarcinile de serviciu, 
au comentat dispoziți
ile primite, nu au o 
pregătire profesională 
corespunzătoare pen
tru a cere categorii de 
remunerație superioa
re etc." Pentru toate 
acestea, ei au fost 
transferați la alte 
locuri de muncă in 
cadrul combinatului, 
unde organizațiile de 
partid respective ur
mează să se ocupe 
de integrarea lor co
respunzătoare în viata 
colectivului.

O asemenea carte 
de vizită, stimați 
autori, nu este confor
mă cu spiritul norme
lor noastre de partid. 
Este bine să criticați, 
principial, bineînțeles, 
dar. cum prevede Co
dul etic, nu trebuie să 
neglijați autocritica. 
Or, dv. ați văzut nu
mai paiul din ochiul 
celorlalți, dar nu și 
bîrna din propriii ochi.

Măsuri 
pentru întărirea 

ordinii 
și disciplinei
Ridicind tot mai sus 

ștacheta exigentei si 
manifestind o grijă 
sporită față de bunu
rile colectivității, de 
desfășurarea cu efi
ciență maximă a acti
vității productive, oa
menii muncii. în frun
te cu membrii partidu
lui nostru, sesizează 
redacției neregulile pe 
care le observă, pro
pun măsuri concrete 
de îmbunătățire a acti
vității. Așa au proce
dat unii membri de 
partid de la secția de 
calcar Bistrița, din ca
drul întreprinderii mi
niere Rimnicu-Vilcea.

Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei 
ne informează că. îm
preună cu activiști de 
la Consiliul central de 
control muncitoresc al 
activității economico- 
sociale. a efectuat un 
control minuțios la 
respectiva unitate, 
constatind că. în bună 
parte, autorii sesizării 
au avut dreptate. In
tr-un amplu răspuns 
adresat redacției sint 
redate pe larg aceste 
aspecte. între care : 
punerea în funcțiune 
cu întîrziere a unor 
instalații privind dez
voltarea capacității de 
producție a carierei, 
deficiențe in evidența 
și gospodărirea, bunu
rilor materiale — fapt 
ce a favorizat dispari
ția unora : producerea 
de defecțiuni la unele 
utilaje din carieră, ca 
urmare a neluării tu
turor măsurilor de 
protecție in timpul 
pușcărilor ; existenta 
unui stil de mun
că defectuos din par
tea șefului de sec
ție. ing. Vasile Viezu
re. care nu respeelă 
unele hotăriri ale adu
nărilor generale ale 
organizației de bază, 
are atitudine neco
respunzătoare fată de 
unii membri de partid, 
nu primește critica și 
are atitudine neprinci
pială fată de cei care 
îl critică etc. In răs
puns se precizează 
apoi că pentru elimi
narea deficiențelor 
constatate, întărirea 
ordinii și disciplinei, 
împreună cu Comitetul 
județean Vîlcea al 
P.C.R., s-au stabilit 
următoarele măsuri : 
verificarea gestionară 
de fond a secției de 
calcar Bistrița de către 
Direcția financiară a 
ministerului ; darea 
spre urmărire a sus
tragerilor din avutul 
obștesc și recuperarea 
pagubelor produse ; 
punerea în discuția 
adunării generale a 
organizației de partid 
a concluziilor contro
lului și sancționarea 
statutară a membrilor 
de partid vinovați : 
aplicarea de sancțiuni 
disciplinare unor cadre 
cu responsabilități în 
conducerea întreprin
derii și a secției.

Deocamdată. In urma 
controlului financiar se 
vor desprinde, firește, 
și alte concluzii.
Neculai ROȘCA

I

Un caz aparent banal : ges
tionarul Ion Decu, de Ia un 
bufet din Bratovoiești-Dolj, este 
cercetat de miliție în stare de 
reținere pentru că la un con
trol inopinat a fost găsit cu 
produse aduse în unitate fără 
forme legale. Intr-un cuvînt, Ie 
aducea și le valorifica pe cont 
propriu. Despre asemenea ca
zuri de gestionari necinstiți și 
puși pe căpătuială am mai scris. 
Cu toate acestea, cazul de mai 
sus — relatat de ofițerul de mi
liție Stelian Almășan — este 
ieșit din comun. întrucît avea 
antecedente penale, Ion Decu nu 
putea să mai fie gestionar. Si a- 
tunci, ce s-a gîndit ? Avînd un 
văr pe care îl chema tot Ion 
Decu. a scos certificat de cazier 
în numele lui, a folosit toate 
actele lui și s-a angajat tot în... 
numele lui. Numai in fața 
va răspunde invers.

Celebrul...
anonim

legii

din 
ai

Pină acum, nici vecinii 
bloc, nici colegii de muncă 
tehnicianului Nicolae Sandu din 
Buzău nu și-ar fi închipuit, in 
ruptul capului, că omul acesta 
tăcut va ajunge celebru peste 
noapte și incâ intr-un mod de-a 
dreptul spectaculos. Totul a 
pornit de la o defecțiune a In
stalației sanitare din aparta
mentul lui ,N. S. Rugat, mai Intii 
de vecini, apoi reclamat, N. S. 
a refuzat sistematic să se su
pună controalelor comisiilor 
venite de la întreprinderea de 
gospodărie comunală. Văzînd 
că nu-i chip să-l înduplece, 
N.S. a fost trimis in judecată. 
De-abia de acum începe ine
ditul spectacol, așa cum s-a în
fățișat el comisiei împuternicite 
să deschidă apartamentul loca
tarului singuratic. Bucătăria de
venise un adevărat depozit de 
cutii de conserve goale, iar 
camera de locuit era de... ne
locuit : plină cu tot felul de 
resturi menajere și de sute de 
mucuri de țigări aruncate prin 
colțuri înnecate de praf, gunoi, 
păianjeni. Iată cum anonimul 
singuratic a devenit peste noap
te celebru. Mai bine nu mai de
venea.

Act 
iresponsabil

In loc să se ducă să se culce, 
întrucît intrecuse măsura cu 
băutura, Ovidiu Platon, de la 
întreprinderea „Bobîlna" din 
orașul Dej, s-a apucat să „ve
rifice" calitatea reparației la un 
autoturism. Nici una, nici două, 
s-a urcat la volan. Dar n-a ajuns 
prea departe pentru că i-a apă
rut in cale un stilp electric. Ma
șina a fost avariată. Ca să scape 
de răspundere. O.P. a încercat 
să abandoneze mașina pe o stra
dă lăturalnică. N-a mai apucat. 
A fost prins de miliție. Iar afară 
de faptul că era amețit de bău
tură. O.P. nu avea nici măcar 
permis de conducere auto !

Rubrică redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

!■
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La zi in AGRICULTURA
Pregătirea recoltei de cartofi timpurii

DOLJ
Solurile nisipoase din sudul jude

țului Dolj oferă condiții prielnice 
pentru obținerea de producții extra- 
timpurii de cartofi. De la tov. Iulian 
Ioana, directorul direcției agricole, 
aflăm că anul acesta cooperativele 
agricole din zona terenurilor nisipoase 
vor cultiva 1 000 ha cu cartofi tim
purii, din care 50 ha în cultură pro
tejată sub tunele acoperite cu folie. 
La acestea se adaugă alte 300 ha ce 
vor fi cultivate cu cartofi timpurii în 
gospodăriile populației. Tinîndu-se 
seama de cerințele bunei aprovizio
nări a populației cu cartofi și de con
dițiile favorabile existente în județ, 
în plenara comitetului județean de 
partid cu activul din agricultură, care 
a avut loc săptămîna trecută, s-a ho- 
tărit să se cultive suplimentar încă 
500 ha cu cartofi timpurii.

Am urmărit în cîteva unități agri
cole din această zonă cum se res
pectă tehnologia stabilită pentru pro
ducerea cartofilor timpurii și cum se 
execută lucrările specifice acestei 
culturi.

Preîncolțirea tuberculilor este lu
crarea la ordinea zilei. Pînă la 5 mar
tie. din cele 2 500 tone de cartofi tim
purii pentru sămînță, circa 2 000 tone 
au fost puși la preîncolțit. în multe 
cooperative agricole. printre care 
Dăbuleni, Bechet, Călărași, Ostroveni, 
Mîrșani, Ciupercenii Noi și Ciuper- 
cenii Vechi, s-a asigurat și s-a pus 
la preîncolțit toată sămînța necesară 
pentru plantarea suprafețelor planifi
cate. în acest scop, au fost folosite 
toate spațiile existente : solarii încăl
zite. grajduri, magazii, uscătorii de 
tutun, puiernițe etc. Iată cum s-a 
procedat la cooperativa agricolă din 
Mirșani, unitate cu rezultate bune în 
cultura cartofilor timpurii. Pentru 
cele 150 ha ce se vor cultiva, tubercu
lii de sămînță — 368 tone — au fost 
puși la încolțit. Ca să se obțină re
colte extratimpurii. la ferma nr. 6 
cartofii vor fi cultivați într-un solar 
de un hectar, ceea ce creează un a- 
vans în dezvoltarea plantelor. Plan
tarea va începe la 10 martie, iar în 
primele zile ale lunii mai vor fi li
vrate primele cantități de cartofi. La 
I.A.S. Dăbuleni s-a hotărît ca plan
tarea celor 100 ha prevăzute a se 
cultiva cu cartofi timpurii să înceapă 
din această săptămină.

Una din sarcinile actuale, de mare 
însemnătate economică — subliniată 
cu pregnanță de conducerea parti
dului — care trebuie să se afle in 
permanenta atenție a colectivelor din 
toate unitățile industriale, o repre
zintă valorificarea cit mai deplină a 
potențialului de creație tehnică al 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor noștri pentru eliminarea de 
Ia import a tot ceea ce se poate fa
brica in țară, ou forțe proprii. în
deosebi în ramurile industriei con
strucțiilor de mașini, energiei elec
trice. industriei chimice s.a. — unde 
se recurge încă la produse impor
tate. atît pentru realizarea noilor in
vestiții. cit și pentru modernizarea 
și extinderea capacităților existente 
— preocuparea de a drămui fiecare 
leu-valută. de a diminua la maxi
mum efortul valutar al tării trebuie 
să dobîndească un caracter prioritar.

Nu întotdeauna s-au manifestat 
însă grija și responsabilitatea cuve
nite pentru economisirea fondurilor 
valutare. Oferim. în acest sens, 
exemplul concret al unei categorii 
de produse — ARMĂTURILE ENER
GETICE — care figurează frecvent 
pe listele de importuri elaborate la 
proiectarea centralelor termoelec
trice. O situație care poate fi ame
liorată. dacă ținem seama de faptul 
că industria noastră are de-acum o 
experiență in fabricarea de armături 
industriale, inclusiv de armături ener

în cea mai puternică unitate de 
montori din tară — Trustul de mon
taj pentru utilaj chimic București — 
productivitatea muncii va crește în 
acest an. față de 1975, cu peste 11 Ia 
sută. Să relevăm semnificația aces
tui procent printr-o comparație sim
plă. Cu un an în urmă un montor 
executa in 9 ore de muncă un anu
mit volum de lucrări. în acest an, 
același volum de lucrări urmează 
sâ-1 realizeze în numai 8 ore. Pri
vit la nivelul întregului trust, cu un 
efectiv de mii de angajați, acest spor 
de randament al muncii se va con
cretiza în accelerarea ritmului de 
execuție a lucrărilor pe șantiere și, 
ca un corolar, în scurtarea substan
țială a duratelor de execuție a lu
crărilor. De altfel, colectivul trustu
lui bucureștean și-a propus ca. în 
1976, să reducă termenele de finali
zare Ia noile instalații și capacități 
din industria chimică, industria ma
terialelor de construcții și industria 
metalurgică cu circa 170 de zile.

Pentru realizarea acestui obiectiv 
economic de majoră importantă, spe
cialiștii trustului au elaborat, cu lar
ga participare a comuniștilor, a lu
crătorilor de pe șantiere, un program 
complex de acțiune. Două aspecte re
țin in mod deosebit atentia : pe de o 
parte, faptul că reprezintă rezultatul 
unor preocupări de lungă durată, re
flectate în obținerea unor rezultate 
pozitive și în cincinalul precedent ; 
pe de altă parte, in acest program 
sint cuprinse, într-o concepție unita
ră, atit măsuri țehnico-organizatoriee, 
cît si acțiuni politico-educalive. îm- 
binîndu-se armonios obiectivele și 
sarcinile ..la zi" cu cele de perspec
tivă. Care anume dintre aceste nu
meroase preocupări sînt esențiale, la 
ora actuală, pentru sporirea în ritm 
susținut a randamentului muncii pe 
șantiere ? întrebarea am adresat-o

De altfel, în toate unitățile agri
cole unde s-a făcut preîncolțirea tu
berculilor, s-au creat premise pentru 
obținerea unor recolte timpurii. Din 
păcate, nu peste tot se respectă a- 
ceastă cerință elementară. în unele 
cooperative agricole — Marotin. Cer- 
nele. Lișteava — nu toți cartofii de 
sămînță au fost puși la preîncolțit. 
La Lișteava, cartofii n-au fost scoși 
încă din silozuri. La Rojiște, în loc 
de 150 tone de cartofi necesari pen
tru plantarea celor 54 ha, la preîncol
țit s-au pus numai 100 de tone. „în 
loc de cartofi, vom cultiva în com
pensație alte plante — încearcă să 
explice tov. Dumitru Ștefana, pre
ședintele cooperativei. Pe ansamblu 
nu vom pierde nimic". Desigur, pe 
ansamblu cooperativa nu va pierde. 
Dar e vorba de interesele bunei apro
vizionări a populației, ceea ce pre
supune respectarea planului la fie
care cultură. Iată de ce nu poate fi 
admisă tendința unor cadre de con
ducere din cooperativele agricole de 
a diminua suprafețele planificate a 
se cultiva cu cartofi timpurii.

Pentru succesul acțiunii de culti
vare a cartofilor timpurii care, în 
ansamblu, este bine pregătită, este 
absolut necesar ca direcția agricolă, 
stațiunea de cercetări din Bechet, cu 
sprijinul activ al organizațiilor de 
partid de la sate să urmărească cu 
exigență și răspundere ca în fiecare 
unitate producătoare să se respecte 
cu strictețe tehnologia stabilită și să 
se cultive integral suprafețele pre
văzute. (Aurel Papadiuc).

SATU-MARE
în județul Satu-Mare se vor cultiva 

în acest an 2 900 ha cu cartofi extra
timpurii și timpurii. Pregătirile sînt, 
practic, încheiate. A fost pusă la 
preîncolțit întreaga cantitate de 8 700 
tone cartofi în spații amenajate. Te
renurile sînt fertilizate cu doze co
respunzătoare de îngrășăminte natu
rale și chimice. Bune rezultate au 
fost obținute în cooperativele agri
cole Păulești. Foeni, Petrești, Sa- 
nislău. Urziceni. Tiream. Vezendiu, 
Oar, Vetiș. în legătură cu preîncol- 
țirea cartofilor, tov. Iosif Tempfli, 
inginer-Șef la I.L.F., ne-a spus că o 
serie de cooperative — Sanislău, 
Foeni etc. — fructificînd experiența 

getice, care, nu arareori, sînt solici
tate spre a fi livrate in străinătate 
unor parteneri de o exigență tehnică 
recunoscută.

O amplă acțiune organizată recent, 
din inițiativa și cu sprijinul direct 
al Ministerului Energiei Electrice, a 
evidențiat modul în care e examina

Importurile de armături energetice pot fi reduse
CONCLUZII DESPRINSE DINTR-O RECENTĂ ANALIZĂ

tă și soluționată la nivelul industriei 
noastre alternativa originală, autoh
tonă. în cazul importurilor de ar
mături energetice. Care sînt conclu
ziile desprinse din analiza listelor 
de importuri solicitate, față în față 
cu posibilitățile de asimilare în tară 
a acestor elemente (robineți. vane, 
Ventile s.a.). indispensabile funcțio
nării in condiții de securitate a ter
mocentralelor ?

— în urma investigațiilor între
prinse — ne spune ing. Constantin 

inginerului Panait Ionescu, director 
tehnic al trustului.

— Din punct de vedere tehnic, di
recțiile noastre de acțiune urmăresc 
îmbunătățirea concepției și execuției 
construcțiilor industriale, extinderea 
gradului de mecanizare a lucrărilor, 
aprovizionarea mai bună a șantiere
lor. perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, ridicarea nivelu
lui tehnico-profesional al muncito
rilor. Fiecare dintre ele reprezintă o 
cale și deține o anumită pondere în 
creșterea productivității. Un accent 

LA TRUSTUL DE MONTAJ PENTRU
UTILAJ CHIMIC-BUCUREȘTI

deosebit punem, în prezent, pe orga
nizarea riguros științifică a întregii 
noastre activități, prin care urmărim 
să obținem aproape jumătate din spo
rul de productivitate prevăzut pentru 
acest an. Dar — și vreau să accentuez 
acest lucru — nu putem separa orga
nizarea științifică de mecanizare, 
bunăoară, deoarece sînt laturi inter
dependente și complementare ale ac
tivității de montaj. La fel. nu putem 
să ne imaginăm creșterea generală a 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
fără o ridicare corespunzătoare a ni
velului de calificare a lucrătorilor. 
Concluzia ? O măsură aplicată atrage 
imediat după sine o altă. măsură 
și. de aceea, nu vom judeca modul 
de îndeplinire a acestui program în 
procente, ci numai în întregul său.

— Ceea ce. evident, impune răspun
dere. ordine și disciplină în muncă 
atît pe șantiere, cît și în toate cele
lalte compartimente ale trustului... 

din ultimii ani, au pus. încă de pe 
acum la preîncolțit. odată cu tuber
culii pentru culturile timpurii, și pe 
cei pentru cartofii de toamnă, ceea 
ce va asigura obținerea unei produc
ții în avans cu 10—15 zile. Unele 
cooperative agricole însă, cum sînt 
cele din Turulung, Agriș, Micula, 
Dorolț, Culciu, Livada, nu îmbrăți
șează această metodă. Motivele in
vocate — lipsa de spații, de amba
laje — nu sînt, întru totul, justificate. 
Trebuie acționat, peste tot, cu mai 
multă răspundere pentru asigurarea 
unei producții mari și cît mai timpu
rii de cartofi. (Octav Grumeza).

DÎMBOVIȚA
Membrii cooperativei agricole din 

comuna Lungulețu, județul Dîmbo
vița, au o veche tradiție în cultiva
rea cartofilor timpurii. întotdeauna 
de aci, precum și din alte localități 
situate în această zonă, s-au livrat 
mari cantități de cartofi pentru a- 
provizionarea populației din Capi
tală. Experiența celor din Lungulețu 
este continuată și amplificată. în 
acest scop au fost făcute pregătiri 
temeinice, astfel încît plantatul să 
se facă devreme — prima condiție 
a obținerii unor producții timpurii, 
încă de la jumătatea lunii februa
rie a fost pusă la încolțit întreaga 
cantitate de cartofi pentru sămînță. 
în momentul de față, tuberculii sînt 
pregătiți pentru plantare.

Pe cele 240 de ha ce urmează să 
fie cultivate cu cartofi timpurii și 
extratimpurii au fost administrate, 
pînă acum, peste 6 000 tone îngrășă
minte naturale. Lucrările de fertili
zare se desfășoară în continuare. Se 
urmărește să se dea cel puțin 40 
tone îngrășăminte naturale pe fie
care hectar. O atenție deosebită se 
acordă organizării muncii. în acest 
sens au fost constituite echipele de 
lucru și s-au repartizat pe formații 
suprafețele ce vor fi cultivate în 
acord global. Tov. Gheorghe Roman, 
inginerul-șef al cooperativei, ne-a 
informat că au fost luate toate mă
surile ca. printr-o bună organizare 
a lucrărilor, perioada de plantare 
să fie scurtată cu 10 zile. Merită re
ținută încă o inițiativă valoroasă a 
cooperatorilor din Lungulețu. în ve
derea obținerii unor cantități sporite

Sima, de la Institutul de studii și 
proiectări energetice din București — 
am constatat că, atunci cind se sta
tornicește o bună conlucrare intre 
beneficiar și unitatea furnizoare de 
armături, se ajunge, de cele mai 
multe ori. la rezolvarea problemelor. 
Din păcate însă, sȘ întîlnesc cazuri 

cînd se recurge prea lesne la alter
nativa importului, fără a se evalua 
pe deplin și cu răspundere resursele 
proprii. Calculele efectuate arată că 
o serie de armături propuse de către 
proiectanți spre a fi achiziționate din 
import, in cursul actualului cincinal, 
nu se justifică din punct de vedere 
economic, întrucit respectivele tipuri 
de armături se fabrică în țară sau 
pot fi asimilate în termen util de 
unitățile noastre producătoare (în

— Bineînțeles. în acest program 
unitar de măsuri, direcțiile de acțiune 
sint clar formulate. Și pentru ca ele 
să fie traduse in fapt, este necesară 
— înainte de orice — dezvoltarea 
trăsăturilor conștiinței socialiste, a 
răspunderii tuturor angajaților — de 
la directorul trustului pînă la monto- 
rul de pe șantier — față de sarcinile 
ce le revin. în această direcție sînt 
orientate convergent toate pîrghiile 
muncii politico-educative, desfășura
te de organizațiile de partid de pe 
șantierele noastre și din cadrul trus

tului. Pentru că de oameni, de atitu
dinea lor înaintată față de muncă, de 
înaltul lor spirit de ordine și disciplină 
muncitorească în tot ceea ce fac de
pinde succesul tuturor preocupărilor 
legate de creșterea rapidă a produc
tivității. Iar, cînd vorbesc despre răs
pundere. mă refer deopotrivă la răs
punderea individuală și la cea colec
tivă. Tocmai de aceea, pentru toate 
acțiunile preconizate sînt riguros sta
bilite termenele de finalizare, colec
tivele care răspund de aplicarea mă
surilor, ca și cele care răspund de 
urmărirea modului în care sînt duse 
treburile pînă la capăt. Nu urmărim 
să formăm numai muncitori conștiin
cioși și pricepuți în meseria lor, ci și 
formații de lucru omogene, trainic 
sudate, care să lucreze într-un climat 
de ordine, disciplină și exigentă în 
muncă.

— Se vor produce schimbări în

de cartofi extratimpurii, ei vor fo
losi, pentru prima dată, pe o supra
față de 20 ha, metoda mulcirii tere
nului. , Este vorba de acoperirea 
solului,’ după plantare, cu un strat 
protector format din îngrășăminte 
naturale și resturi vegetale. în acest 
fel se va asigura o dezvoltare nor
mală a plantelor, chiar în condiții 
climaterice nefavorabile.

La Lungulețu, precum și în alte 
localități din județul Dîmbovița, 
pregătirile pentru cultivarea cartofi
lor extratimpurii și timpurii sînt 
avansate. Se apreciază că, în zilele 
următoare, în funcție de starea vre
mii, va începe plantatul. (Al. Dumi- 
trache).

Să folosim cu pricepere tuberculii de sămînță
în aceste zile va începe plantarea 

cartofilor timpurii. în legătură cu 
desfășurarea acestei lucrări este 
bine ca specialiștii din unitățile agri
cole să urmărească, pe de o parte, 
aplicarea măsurilor tehnice menite să 
permită obținerea unor recolte cît 
mai timpurii, iar, pe de altă parte, 
economisirea materialului de plantat.

Pentru a se obține cartofi cît mai 
timpurii trebuie respectate cîteva nor
me tehnice desprinse atît din cerce
tările efectuate, cît și din practica u- 
nor unități agricole. Ele pot fi sin
tetizate astfel : 1) La plantare să se 
folosească soiuri cu capacitate timpu
rie de formare a tuberculilor. 2) Car
tofii pentru sămînță trebuie puși la 
preîncolțit în condiții optime de tem
peratură și umiditate. 3) Amplasarea 
culturilor pe terenuri ușoare, care se 
încălzesc mai devreme, cum sînt, bu
năoară, nisipurile din sudul Olteniei. 
4) Plantarea în cîmp să se facă cît 
mai devreme posibil. 5) Protejarea 
culturilor cu diferite materiale și a- 
menajarea de tunele contribuie la 
obținerea unei recolte mult mai tim
purii.

Folosirea rațională a materialu
lui de plantat trebuie să asigure 
îndeplinirea a două importante ce

treprinderea de utilaj petrolier din 
Tirgoviște. întreprinderea de armă
turi industriale din fontă și oțel dih 
Zalău. întreprinderea metalurgică 
din Bacău ș.a.). Astfel, din cele circa 
150 de poziții propuse pe lista ini
țială a importurilor de armături .’e- 
nergetice, 120 de poziții reprpzință 

tot atîtea posibilități viabile de re
nunțare la soluția importului și de 
opțiune pentru alternativa indigenă, 
românească a produsului, ceea ce 
înseamnă o economie de cîteva zeci 
de milioane lei-valută.

De ce totuși se recurge la import ? 
După cum am aflat, o cauză con
stă. în aceea că institutele de pro
iectări nu dispun in măsură suficien
tă de informații și documentații teh
nice privind producția românească 
de armături energetice. De ce ? Pen

imaginea locurilor de muncă de pe 
șantiere ?

— Desigur. în primul rînd. vom 
continua procesul de industrializare 
a execuției lucrărilor de montaj, de 
apropiere a activității noastre de 
aceea desfășurată în oricare între
prindere industrială. în acest context, 
organizarea corespunzătoare, deci, 
mai bună a punctelor de lucru repre
zintă condiția numărul unu. Ce avem 
în vedere ? Desigur, o îmbunătățire 
de fond a modului în care Se face a- 
provizionarea șantierelor cu materiale 
de montaj. Sint mai multe proble
mele care fac obiectul preocupărilor 
noastre în această direcție : elimina
rea stocurilor de, materiale de la 
locurile de muncă — situație deseori 
întîlnită în anii trecuți — prin repar
tizarea acestora în strictă concordan
tă cu nivelul consumului prevăzut 
pentru o săptămîna ; accentuarea 
gradului de mecanizare în manipu
larea și transportul materialelor ; or
ganizarea pe șantiere a unor depo
zite corespunzătoare în privința do
tării și a fluxului tehnologic după 
care își vor desfășura activitatea ș.a.

Creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor reprezintă un alt obiectiv 
principal pe care-1 urmărim cu in
sistență. Analizînd cu un „ochi" cri
tic situația din alți ani și *-ăgînd în
vățămintele cuvenite, ne ocupăm 
acum cu mai multă stăruință de re
partizarea judicioasă a utilajelor și 
mașinilor de montaj la diferite o- 
biective de investiții aflate în con
strucție.

— Din informațiile noastre, indice
le de folosire la unele utilaje. în spe
cial la macarale auto și pe șenile, se 
situează încă sub posibilități. Cum 
veți acționa pentru mărirea lui ?

— Pe trei căi. Prima constă în îm
bunătățirea coeficientului de schim
buri, ceea ce implică pregătirea din

Preîncolțirea cartofilor — o metodă recomandată de specialiști pentru 
obținerea de recolte timpurii, lată un aspect de la stațiunea de 
cercetări pentru ameliorarea nisipurilor din Bechet, județul Dolj

rințe ! realizarea suprafețelor plani
ficate și a desimii optime de cuiburi, 
în acest an, cînd unele unități culti
vatoare au cantități insuficiente de 
cartofi pentru sămînță, nu se reco
mandă plantarea de tuberculi întregi 
mai mari de 45 mm în diametru. Tot 
materialul de plantat, sortat în toam-

Sfatul specialistului

nă, sau care se va sorta înainte de 
plantare, va trebui calibrat în două 
fracțiuni : pînă la 45 mm și peste a- 
ceastă limită. La folosirea lor se va 
proceda după cum urmează :

La cultura cartofului pentru con
sumul timpuriu se recomandă tăie
rea tuberculilor în bucăți, indiferent 
de mărime, astfel încît pe fiecare 
bucată să fie 2—3 colți. încolțirea 
materialului de plantat este obliga
torie. Prin sporul de producție 
obținut se recuperează cheltuielile 
ocazionate de tăiere. Plantarea se 
poate face și mecanizat, cu mașina 
de plantat răsaduri (MPR-5) cu e-

tru că nu prea există cataloage pe 
produse... Și dacă, totuși, există unul 
— elaborat sub egida institutului de 
proiectări și cercetări pentru' utilaj 
petrolier din București — cu un ca
talog nu se poate face... documenta
ție. acesta fiind vechi (de peste 3 
ani) și, în mod inevitabil, incomplet ; 
ca atare, a devenit sursa unor con
fuzii și opțiuni nefondate pe realif 
t'ăți. în același timp. întreprinderile 
producătoare de armături nu au fost 
întotdeauna receptive la apelurile 
proiectanților, complăcîndu-se, nu o 
dată., intr-un.......dialog al surzilor"-.

De aceea. unitățile producătoare 
au datoria să elaboreze de urgență 
cataloage de produse „la zi", com
plete, cuprinzînd și programele de 
asimilare în perspectivă. Aflăm însă 
că. deși în urmă cu trei luni, s-au 
făcut demersuri în acest sens, proiec- 
tanții nu au primit, pînă la această 
oră, decît un singur catalog. De 
ce se admite o atare întîrziere ? 
Este necesar, de asemenea, ea 
întreprinderile producătoare să-și 
revizuiască programele de asimi- 

Unul din momentele-cheie aie activității montorilor de pe platforma chimică 
Arad : sub o atentă supraveghere este înălțată o coloană de sinteză

timp a unor largi fronturi de muncă, 
organizarea lor corespunzătoare, dar 
și asigurarea efectivelor ce lucrează 
cu utilajele respective. A doua se re
feră la respectarea riguroasă a pla
nului de reparații, la îmbunătățirea 
calității intervențiilor și la procura
rea din timp a pieselor de schimb ne
cesare. în sfîrșit, a treia cale o con
stituie dirijarea operativă a unui uti
laj sau altul acolo unde este neapă
rată nevoie de el.

— în cincinalul trecut, pe șantiere, 
montorii au aplicat o serie de metode 
și pț-ocedee moderne de execuție. In 
unele cazuri, eficiența lor a fost 
spectaculoasă. Care sînt preocupările 
actuale din acest domeniu, avînd în; 
vedere influența însemnată pe care 
o exercită perfecționarea tehnologii
lor de execuție asupra creșterii pro
ductivității muncii ?

— Acordînd importanța cuvenită 
acestei chestiuni, specialiștii trustului 
au pus la punct condițiile cerute de 
generalizarea unor metode de lucru 
al căror randament este pe deplin 
verificat. De pildă, vom promova pe 
larg procedeul de sțidură automată 
la un șir întreg de lucrări de asam

chipament pentru plantat cartofi în
colțiți. Astfel, la 70 om între rin- i 
duri și 20 cm pe rînd, se asigură o 
desime de circa 71 000 cuiburi la 
hectar. în acest caz este nevoie de 
2 000—2 200 kg tuberculi la hectar.

Pentru culturile de cartof desti
nate consumului de vară și de 
toamnă-iarnă, tuberculii pentru plan
tat mai mari de 45 mm vor trebui 
tăiați în 2—3 sau 4 bucăți, in funcție 
de mărimea lor, singurul criteriu 
fiind ca fiecare bucată rezultată să 
aibă 3—4 ochiuri. Tăierea se face în 
ziua plantării, iar bucățile se așază in 
bilon. Distanța între tuberculi pe 
rind trebuie să fie de 20—25 cm. La 
70 cm între rinduri se realizează o 
desime de 57 000—71 000 cuiburi la 
hectar, cu un consum de material de 
plantat de 2 000—2 200 kg la hectar. 
Tuberculii mai mici de 45 mm se 
plantează întregi, cu mașina, asigu- 
rindu-se o desime de 57 200 cuiburi 
la hectar și o cantitate de material 
de plantat de 1 700—2 000 kg la 
hectar.

Dr. docent M. BERINDEI
Institutul pentru cultura cartofului 
și sfeclei de zahăr Brașov

lare. omologare și punere efectivă 
in fabricație și să dea dovadă, in 
acest sens, de mai multă operativi
tate.' în primul rind. întreprinderea 
de utilaj petrolier din Tirgoviște, care 
are în profilul său de asimilare o 
serie de armături energetice, poate 
și trebuie să-și majoreze producția 
de astfel de armături, existînd toate 
condițiile pentru fabricarea în aceas
tă unitate și eliminarea totală a im
porturilor de armături de medie 
presiune.

— ;La rîndul său. Ministerul Ener
giei Electrice urmează să lanseze, în 
cel mai scurt timp, comenzi ferme 
pentru pozițiile ce pot fi eliminate 
de pe lista importurilor de armături 
energetice în cursul actualului cinci
nal — ne spune ing. Ioța Nicolescu, 
șeful serviciului de export-import 
din minister. Se cere însă din partea 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și centralei industriale de 
resort să sprijine și să coordoneze 
încheierea și respectarea contractelor 
respective între unitățile producă
toare și cele beneficiare, asigurînd 
întreaga bază tehnico-materială pen
tru a se valorifica pe deplin poten
țialul tehnologic existent în dome
niul armăturilor energetice.

Remarcînd însemnătatea economi
că a acestei acțiuni privind reduce
rea importurilor de armături ener
getice, care se înscrie în cadrul unor 
preocupări constante, de acest gen ale 
Ministerului Energiei Electrice, subli
niem necesitatea de a fi extinsă și 
în alte sectoare, dat fiind faptul că 
astfel de armături se folosesc pe 
scară largă și în alte ramuri. îndeo
sebi in industria chimică și petro
lieră.

Viorel POPESCU

blare. Efectele economice ? Dacă la 
un rezervor cilindric de mare capa
citate, bunăoară, erau necesare, prin 
metoda clasică, circa 200 zile pe 
an. acum prin sudură automată 
vor trebui numai 70. Nu este sin
gurul exemplu de acest gen. Vor 
fi, de asemenea, extinse și montajul 
la sol de subansamble și ansamble 
mari de construcții metalice, utilaje 
și conducte tehnologice, ca și o serie 
de procedee modeme de control al 
calității lucrărilor sau vor fi elabo
rate în premieră o serie de tehnologii 
tip, modulate pentru toată gama lu
crărilor de montaj.

Rezultatele obținute de colectivul 
trustului în primele două luni din 
acest an atestă că planul producti
vității muncii va fi riguros îndepli
nit. Sub conducerea organizației noas
tre de partid vom persevera în con
tinuare pentru ca fiecare din mă
surile stabilite să 'fie cît mai grab
nic aplicate, in interesul grăbirii rit
mului lucrărilor, scurtării duratelor 
de execuție a noilor obiective de 
investiții pe care le construing îii 
acest an. .

Cristian ANTONESCU

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ 
TIMIȘANĂ

Preocupări pentru 
innoirea producției

Preocupările colectivelor de 
muncitori și specialiști din ca
drul unităților grupului între
prinderilor de industrie locală 
Timiș vizînd îmbunătățirea 
structurii și diversificarea pro
ducției se concretizează în asi
milarea și modernizarea a nu
meroase produse, dintre care cea 
mai mare parte o constituie bu
nurile de consum. Concomitent, 
sînt lansate pe piață noi va
riante ale unor produse tradi
ționale. care beneficiază de pa
rametri funcționali îmbunătățiți, 
în această categorie intră ma
șina de spălat și curățat cartofi 
și zarzavaturi, reperele de masă 
plastică pentru mobilă corp, 
produsele zaharoase și băuturile 
răcoritoare pe bază de concen
trate indigene. De menționat că 
înnoirea producției se realizează, 
în principal, prin intensificarea 
cercetării proprii, precum și 
printr-o mai, susținută colabo
rare cu institute de cercetări de 
specialitate. Ca urmare, se ur
mărește aplicarea în toate uni
tățile și sectoarele de producție 
ale grupului a noi tehnologii 
și procedee moderne de lucru. 
(Cezar Ioana).

Instantaneu de muncă în secția la
minoare a întreprinderii „Laromet" 

din Capitală
Foto : S. Cristian

Reducerea 
consumurilor 

materiale
(Urmare din pag, I)
folosirea unor materiale mai ieftina 
sau care se realizează în țară. în
treținerea utilajelor și instalațiilor 
pentru a nu se pierde nici un gram 
de materii prime, eliminarea rebu
turilor, a oricăror forme de risipă. 
Fiecare produs să conțină o cantita
te strictă de materie primă, să în
globeze insă cît mai multă inteligen
tă tehnică, cit mai multă muncă 
complexă. în toate aceste direcții 
trebuie să se desfășoare o ofensivă 
susținută a spiritului gospodăresc, a 
gindirii creatoare a muncitorilor și 
specialiștilor, urmărindu-se valorifi
carea largă a inițiativelor muncito
rești pentru economisirea resurselor 
materiale.

Așa cum a subliniat conducerea 
partidului. prevederile planului pe 
acest an pentru reducerea cheltuie
lilor materiale de producție trebuie 
considerate minime și, tocmai de a- 
ceea, orice efort de concepție, orice 
inițiativă de bun gospodar în ve
derea diminuării lor și mai sub
stanțiale sint binevenite, sint in 
folosul întreprinderii și, în același 
timp, al economiei naționale, de
termină un spor de eficiență pentru 
întreaga activitate productivă. Iată 
de ce organizațiile de partid, comi
tetele oamenilor muncii din toate 
unitățile trebuie ca. prin metodele lor 
specifice, să mențină mereu vie 
preocuparea colectivelor de munci
tori și specialiști pentru a găsi noi 
și noi resurse de economisire a ma
teriilor prime și materialelor. în a- 
cest scop este necesar să fie urmă
rite cu perseverență aplicarea ri
guroasă și îmbunătățirea continuă a 
programelor speciale de măsuri ela
borate de fiecare minister, cen
trală, întreprindere, de fiecare comi
tet județean de partid. Concomitent 
cu aceasta, organizațiile de partid 
din întreprinderi au datoria de a 
desfășura o intensă muncă politico- 
educativă pentru a înrădăcina în rin- 
dul întregului colectiv — de la mun
citor la director — spiritul de eco
nomie, grija pentru buna gospodări
re a materiilor prime, energiei și 
combustibilului, atitudinea necruță
toare, intransigentă împotriva orică
ror forme de risipă. Esențial este ca 
aceste acțiuni — tehnico-organizato- 
rice și politico-educative — să fie 
ancorate în realitățile întreprinderii, 
ale secțiilor de producție, să declan
șeze o preocupare susținută din par* 
tea muncitorilor, a specialiștilor pen
tru punerea în valoare a tuturor re
zervelor de economisire a resurselor 
materiale existente în fiecare uni
tate.

Cu ce cantități de materii prime 
și materiale, de combustibil și ener
gie realizăm fiecare piesă, fiecare 
produs finit ? Cum am putea dimi
nua consumurile specifice ? Răs
punsul prin fapte la aceste între
bări trebuie să constituie o proble
mă de conștiință, o preocupare co
tidiană a fiecărui muncitor, fiecărui 
specialist, fiecărui cadru de condu
cere. Pentru că fiecare dintre noi 
sîntem profund interesați, putem și 
trebuie să avem un rol activ în gos
podărirea judicioasă a resurselor 
materiale ale țării, în diminuarea 
cheltuielilor de producție, mai ales 
a celor materiale, pentru că de aceas
ta depinde. în mare măsură, crește
rea mai rapidă a avuției naționale, 
progresul nostru economic și social.
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DRAMA ISTORICĂ
și epopeea nationaid

în dezvoltarea culturii noastre mo
derne. drama istorică a ocupat întot
deauna un loc caracteristic. Aproape 
neîntrerupt, de la jumătatea secolului 
trecut încoace, această, dramă s-a 
menținut în actualitate. I s-au dedi
cat — in afara unui mare număr de 
scriitori și alte personalități din sfe
ra vieții noastre culturale — istorici, 
oameni de litere și oameni de teatru, 
profesori. Faptul este semnificativ. 
Determinările lui sînt mai adinei. Cei 
în cauză. în orice caz cei mai multi 

, dintre aceștia, se înscriau astfel in
tr-un program. Răspundeau la o che
mare. Legau această activitate și de 
o datorie cu rădăcini 
triotice. în cadrul 
cese de renaștere 
nalâ.

Drama istorică 
evoluat în strînsă 
nimente de seamă 
noastră modernă ca popor. E un a- 
devăr, acesta, intrat definitiv în men
talitatea noastră comună ; nu este ca
zul să-1 dezgropăm din arhive ori să 
așteptăm momente comemorative 
pentru a-i simți realitatea.

Să ne referim însă la epoca 
de față. Drama istorică nu a tre
cut în umbră. Dimpotrivă ! Asistăm 
în zilele noastre la un adevărat re
viriment al genului. Un reviriment, 
anume. în măsură să iradieze cu des
chiderile ori mesajele lui și in alte 
direcții ale creației literare. Latura 
descriptivă trece acum pe un plan 
secundar. Tot așa și culoarea lo
cală. Ce găsim in locul acestor ima
gini vechi ? Mai bine zis : cum se 
configurează noile orientări ? în ge
nere. se merge spre relevarea unor 
sensuri și probleme importante in ac
tualitate. Mai mult decit fapte, aflăm 
în noua dramaturgie situații ; mai 
mult decit date și descripții — simbo
luri ; mai mult decit localizări — 
deschideri ; mai mult decit episoade 
— permanențe : mai mult decit con
statări — semnificații ; mai mult de
cit transpuneri contemplative in tre
cut — interpretări contemporane. Dra
ma istorică, implicit, devine și dra
mă filozofică. Se presupune că fap
tele. in materialitatea lor. se cunosc ; 
important, acum, e ca asupra lor să 
gindim. Drama istorică trebuie să ne 
dea această posibilitate. Dramaturgul 
de azi nu ar mai fi tinut. neapărat, 
să expună : rostul lui, mai cu seamă, 
este să comenteze. Istoria îi poate 
oferi un cadru încărcat de solicitări, 
am spune și o ambianță spirituală, in 
care dezbaterea unor probleme de 
viață ale poporului nostru, ale po
poarelor să nu mai rămînă pe pla
nuri reci și impersonale, ci să creeze 
căldură și mișcare, să-și găsească 
puncte de sprijin in domenii vii și 
sugestive, populate cu realități umane.

și rațiuni pă
unei, epoci cu pro- 
și afirmare națio-

s-a constituit și a 
conjugare cu eve- 

din existența

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10,00 Tinerețea unei tinere industrii. Re- 

portâjTVv-<
Irina Loghin, '.interpretă a cînte- 
cului muntenesc.
Film artistic : „Vîrtejuri de primă
vară". Producție a studiourilor 
Lenfilm.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba franceză.
Telex.
Pentru sănătatea dv. : Primul aju
tor în caz de accidente.
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.
Handbal masculin : H.D.G.—R.F.G. 
(meci de baraj pentru calificarea 
in turneul olimpic).
Cintă Elisabeta Moldoveanu-Nestor. 
Teleglob : Franța — itinerar estic. 
Laudă materiei — emisiune de 
versuri clasice șl contemporane. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cit de întîmplătoare este viața la 
întimplare.
Seară de teatru : „Șeful sectorului 
suflete" de Al. Mirodan. Premieră 
TV.
24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Servanții culegătoru
lui de mine".

21.00 Tezaur de cintec românesc.
21.20 

' 21,25

10,20

10,35

17,15

17,45

18.25
18.40
19,00

19,20
19.30
20,00

20,35

22,10

21,45

22,15

Telex.
Spectacolul lumii (VII) : Miracolul 
de pe Acropole.
Aventura cunoașterii : Monumente 
rupestre din țara noastră. 
Intîlnire cu opereta modernă.

Istoria, astfel, iese din grava el 
imobilitate. Părți întregi din istorie, 
firește, trebuie căutate — în arhive, 
in biblioteci. în inscripții de pe monu
mente. in muzee. în creații folclorice, 
în succesiunea stilurilor de cultură, 
în mulțimea moravurilor și formelor 
de viată. Deopotrivă, trebuie s-o des
coperim și prin noi. Mai precis : prin 
voința noastră de-a o retrăi, de-a o 
aduce în unghiul puterii noastre de 
interpretare, de a-i înțelege mesaje
le. de a descoperi ce transmite în 
prezent.

Dar acestea ,nu sînt simple specu
lații sau recorăandări teoretice. Sînt 
linii de gindire pe care, efectiv, le gă
sim in preocupările și realizările dra
maturgiei noastre contemporane. Ne

de prof. dr. Ion ZAMFIRESCU

i referim la fapte din decursul ultime- 
■ lor trei decenii. Notăm, mai întîi, in

teresul autorilor pentru marile miș
cări sociale din viata noastră ca po
por. Putem cita : V. Eftimiu (Hai
ducii), Camil Petrescu (Bălcescu), 
Mihail Davidoglu (Horia). Mihnea 
Gheorghiu (Tudor din Vladimiri, Zo
dia Taurului), Alexandru Voitin (Pro
cesul Horia, Avram lancu), JJaul 
Evcrac (Urme pe zăpadă, lancu la 
Hălmagiu). Nu ne putem opri la fie
care în parte. E necesar însă să ne 
dăm seama de trăsătura lor comună : 
interesul pentru momente și procese 
revoluționare, hotăritoare pentru exis
tenta poporului nostru. Conținutul 
lor rezultă din puterea de viață a 
poporului nostru, cu intuiția lui isto
rică. cu voința lui limpede de a exis
ta. cu sentimentul că trebuie să-și de
finească un rost fundamental în lume. 
Un alt capitol, la fel de caracteristic 
și revelator, este acela pe care l-am 
intitulat „dramele voievozilor". Amin
tim : Laurențiu Fulga (Ion Vodă cel 
Cumplit), Paul Anghel (Săptămina 
patimilor. Viteazul). Horia Lovincscu 
(Petru Rareș), Alexandru Popescu 
(Croitorii cei mari din Valahia), Mih
nea Gheorghiu (Capul). Dan Tărchilă 
(Io, Mircea Voevod), Mircea Bradu 
(Vlad Tepes in februarie). Mircea Le- 
rian (o trilogie Tepes Vodă), Mircea

Stcfăncscu (Cuza Vodă). Tudor Șoi- 
maru (Povestea Unirii) ș.a. Din nou, 
în chip caracteristic, în aceste piese 
nu ni se înfățișează biografii. " 
primul plan aflăm 
țări de conștiință, 
în lumină idei și 
vodul este privit 
lui umană și politică. E mai mult de
cit un simplu administrator, dețină
tor temporar de putere. Construcția 
voievodală ii cere să fie și arhitectul 
ei. Datoria iui primordială este să 
vadă in istorie și în destinul tării pe 
care o reprezintă. Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Petru Rareș — pen
tru a nu-i aminti decit pe aceștia — 
sint priviți și înțeleși în această lu
mină. Sarcina lor statală le cere să 
fie și ginditori. Nu mai puțin, dom
nitorii sînt și oameni ai pămîntului 
și ai poporului. Sint înfrățiți cu oa
menii. împart cu ei soarta, sărăcia 
și prețul necruțător al voinței de 
supraviețuire.

Ce ne spun toate acestea ? Drama 
istorică de azi privește departe. A- 
numite clișee .— pitorescul sămănă
torist, manierismul patriotard, des
criptivismul de manual ș.a. — sînț 
de domeniul trecutului. Ce se încear
că azi este să se străbată in esența 
fenomenului românesc. Și anume : în 
ceea ce acest fenomen reprezintă în 
sine ; in ceea ce pînă în prezent ne-a 
asigurat ca popor două milenii de 
existență ; in ceea ce i-a revenit și 
continuă să-i revină în complexul 
universalității umane.

Dacă e adevărat că arta patrio
tică inspirată din trecut trebuie 
să însemne nu numai sensibili
tate, ci și gindire; nu numai tradiție, 
ci și ‘putere de ancorare în probleme 
de prezent și probleme de perspec
tivă ; nu numai înveșmîntare în mi- 
turi, ci și ieșiri curajoase din acestea ; 
nu numai cunoaștere epică, ci și ju
decată critică ; nu numai retorică, ci 
și meditație : trebuie deci să admi
tem că drama istorică se află azi pe 
un drum bun. Procesul iradiază si 
dincolo de hotarele propriu-zise ale 
literaturii. Include în el o lecție de 
viată românească, o formă de con
știință națională, o sursă etică de e- 
nergie, o treaptă de militare prin cul
tură.

Aceste cîștiguri ale dramei istorice 
se cer. fără îndoială, preluate și va
lorificate de către autorii ce aspiră să 
contribuie la elaborarea epopeii na
ționale.

Pe 
procese și frămin- 
capabile să pună 

semnificații. Voie- 
in complexitatea

Duminica bucuresteană1

a mecanizatorilor
„Mă simt onorat și emoționat 

în fața dumneavoastră, a celor 
care ne dați piinea cea de toate 
zilele în schimbul încercării 
noastre de ă vă răsplăti cu hra
na spirituală. E, intr-adevăr, o 
zi deosebită pentru noi..." Aceste 
cuvinte au fost rostite de artis
tul poporului Radu Beligan, di
rectorul Teatrului Național, du
minică 
scenă 
public mai puțin obișnuit. In 
sală 
tori din județul Ilfov, 
ai recoltelor. își începeau ospe-, 
tia în Capitală într-o zi de o- 
dihnă, poate ultima dinaintea 
începerii unei noi bătălii pe 
frontul piinii. După cuvintele de 
laudă la adresa muncii mecani
zatorilor și îndemnurile pentru 
noua campanie agricolă, rostite 
de primul secretar al comitetu
lui județean de partid, un grup 
de artiști de frunte ai teatrului 
au prezentat piesa „Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară" de Eu
gen Barbu.

După citeva ore, urcați în e- 
legante autobuze, oamenii o- 
goarelor au făcut cunoștință cu 
imaginea noilor cartiere ale Ca
pitalei, iar apoi s-au oprit să 
cerceteze Columna traiană, ce
lelalte emoționante mărturii 
materiale ale trecutului nostru, 
adunate in Muzeul de istorie al 
republicii.

O zi de odihnă frumoasă, de 
neuitat — o inițiativă a consi
liului județean al sindicatelor și 
a Teatrului Național, ce se cere 
continuată. (Alexandru Brad)

dimineața, pe prima 
a țării, in fata unui
ctncl sute de mecaniza- 

fruntași

Concertele extraordinare
ale filarmonicii „George Enescu“

Concerte, spectacole-manifest, re
citaluri, simpozioane, dezbateri, săp- 
tămini ale „muzicii românești", in- 
tilniri cu muncitorii din marile centre 
industriale, deplasări în numeroase 
localități, dialoguri cu publicul, toate 
se înscriu in seria de ample mani
festări organizate pe întinsul în
tregii țări, în pregătirea Congresului 
educației politice și al culturii. Se 
subliniază astfel că actul cultural- 
artistic este parte integrantă a vie
ții sociale,. că în ultimii ani s-a am
plificat nevoia de artă, că a crescut 
forța de pătrundere în masă a artei. 
Sălile de concert, sălile spectacole
lor muzicale, atunci cînd pe scenă 
este slujită arta adevărată, arta 
majoră, sint pline pînă la refuz și, 
fapt semnificativ, este prezent, in 
primul rînd, publicul tînăr.

Agenda vieții artistice, a vieții 
tnuzicale este grăitoare în ultimii 
ani și pentru marile succese ale 
școlii noastre interpretative. Să
mințim doar recentul turneu al Fi
larmonicii în zece orașe ale Italiei 
(marele succes de la sala Conserva
torului din Milano), serile de neuitat 
pe care le-a oferit melomanilor Or
chestra de cameră „București" în 
palatul Wilanow, R. P. Polonă. Apoi 
recentul turneu al Orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii în R. F. 
Germania (protagoniști : Ion Voicu, 
Emanoil Elenescu, Iosif Conta, Elena 
Ganțolea), acele aplauze entuziaste 
dăruite de publicul spaniol

mației de instrumente vechi conduse 
de Ludovic Baci, lungul turneu de 
succes al cvartetului „Academica" 
(recent premiat la Belgrad) ; re
amintim și succesul baletului Operei 
române în Italia, evenimentul ar
tistic pe care l-au oferit „Zilelor 

artiștii Operei 
spectacolul „Oedip". 

de ecou în

I-au 
berlineze" 

cu 
de prestigiu, 
muzicală de pretutindeni, 

vorbesc despre

festive 
române,
Succese
lumea
care
vieții muzicale din România, despre 
ținuta școlii interpretative româ-

efervescen ța

CARNET MUZICAL

a-

Oră de curs la liceul „Nikolaus Lenau" din Timișoara- Foto: E. Dichiseanu

Lecția practică pentru
Comandamentele pe

dagogice actuale pri
vind modernizarea in- 
vățămintului impun 
integrarea dintre învă- 
tămint, cercetare și 
producție, concept și 
modalitate de lucru 
de maximă eficiență 
în afirmarea școlii ac
tive. Indicațiile pri
vind reorganizarea re
voluționară a invăță- 
mîntului au accentuat 
viguros utilitatea op
țiunilor in însușirea 
profesiunilor după co
manda și nevoile so
ciale, cum au accen
tuat, de asemenea, u- 
tilitatea promovării 
învățămîntului activ, 
de stimulare a contri
buției studentului la 
propria sa formare 
profesională și de via
ță, de obținere a au
tonomiei profesionale 
depline. I se recunoaș
te acum învătămîntu- 
lui activ, în cel mai 
înalt grad, aptitudinea 
de a conferi viitoru
lui specialist senti
mentul competentei și, 
implicit, al responsa
bilității sale încă de 
pe băncile facultății. 
Sentimentul de secu
ritate profesională de
plină îl va ajuta să 
învingă orice temeri 
sau neliniști pe care 
le aduce, uneori, ine-

vieții produc-ditul 
tive.

Cu 
tru 
sluji, cu ajutorul me- 
dicinei, viața și sănă
tatea omului, un ata- 
re'sentiment este in
dispensabil. Unul din 
pedagogii ce au jus
tificat principiile șco
lii active arăta că a- 
ceastă pedagogie „răs
punde Ia maximum 
spiritului activ al o- 
mului", care simte ne
voia de a descoperi 
muncind, de a acționa 
în formarea de convin
geri după modele in- 
structiv-educative con
sacrate. Numai in
tr-un astfel de climat 
se poate sluji idealul 
educativ superior de 
a împlini. în modul 
cel mai autentic cre
zul axiologic al unei 
profesiuni și. prin a- 
ceasta.

Iată 
mintul 
un Ioc 
realizarea 
școlii active, a teluri
lor mai sus expuse. în 
toate direcțiile de ac
tivitate din medicină, 
lucrările practice de 
laborator, stagiile de 
spital ale cadrului di
dactic (lecția clinică)

precădere pen- 
studenții ce vor

al societății, 
de ce învăță- 
practic deține 
de pivot in 

principiilor

Vine lumea la teatru
(Urmare din pag. I)
ta masivă a tinerilor- 
artisti. cu personalitate 
și voință de înfăptuire, 
cultivați și încrezători 
în capacitatea de per
cepție a spectatorului, 
construind spectacolele 
cu rigoare, dînd organi- 
citate montărilor, rele-, 
vind sensuri importante, 
racordate mai totdeauna 
la gîndirea noastră ac
tuală. Ei atrag publicul 
tocmai prin actualitatea 
realizărilor decurgind 
dintr-o demonstrație ar
tistică armonioasă și in 
același tinrp cutezătoa
re. Alături de maeștrii 
care au conferit aceas
tă actualitate unor pie
se vechi, dindu-le o 
strălucire nouă — Liviu 
Ciulei făcind Azilul de 
noapte. Horea Popescu 
cu Danton, Dinu Cer- 
nescu cu Hamlet, Va- 
leriu Moisescu cu Ulti
ma oră, Ion Olteanu cu 
Decebal (la Botoșani), 
Lucian Giurchescu cu — 
după opinia noastră — 
O noapte 
alții, — 
spectacole 
re prin 
inteligentă, cum e Pa
sărea Shakespeare crea
tă scenic de Alexa 
Visarion la București, 
Mutter Courage în vi
ziunea originală a 
Alexandru Tatos 
Cluj-Napoca, O scrisoa
re pierdută regindită 
regizoral de Anca Ova- 
nez — și. evident, nu 
nurnai acestea. Cu a- 
tari etaloane, nici nu e 
de mirare că, în gene
re. spectatorii au în
ceput să asigure „căde
rea" montărilor pripite 
și neîngrijite, a specta
colelor morocănoase și 
terne, jucate fără gînd, 
atemporal și gratuit, cu 
exhibări vedetiste și fi
gurații amorfe, lecturi

- prin 
Sibiu. 
Boto- 
la O-
Tea-

furtunoasă și 
tinerii dau 
scintcietoa- 

frumusețe și

lui 
la

posace, emfatice și gău
noase, ori căznit șolti- 
ce. făcute de mintuială, 
în absența oricărui țel. 
Cind observi unor a- 
tari colective că ratea
ză faptul artistic - 
Vlaicu Vodă la 
După echinox la 
șani. Noapte albă 
radea. Galileu la
trul Mic. Musafirul care 
n-a sunat Ia ușă la 
Teatrul de comedie. Nu 
am încredere în bărbați 
la Teatrul
Bunica 
Teatrul 
noapte
Cluj-Napoca și destule 
altele — ți se furnizea
ză explicații de natură 
organizatorică, de natu
ră administrativă, de 
natură omenească, sau 
uneori — ceea ce e deo
sebit de trist, ba chiar 
respingător — ti se in
sinuează că ar fi și 
„niște dedesubturi" ale 
cronicilor dramatice ; 
dar foarte arareori se 
examinează cu autoexi
gență și simt al reali
tății cauzele adevărate. 
Cit timp in condiții e- 
gale de existentă și 
muncă trupe din tară 
pot crea opere scenice 
ce atrag mase mari de 
public sau pot deterio
ra actul artistic pină la 
anularea lui. criteriul e- 
sențial nu poate fi ofe
rit decit de cei ce reali
zează, nu de cei ce ex
plică de ce nu pot reali
za. Cit timp teatre 
tară se pot lua la 
trecere cu teatre 
Capitală — uneori și 
trecindu-le. cum s-a 
tîmplat cu spectacolul 
Capul, mai interesant și 
mai substanțial la Na
ționalul craiovean decit 
la Naționalul bucu- 
reștean. sau cum se în- 
timplă cu lansarea unor 
piese românești noi. ce 
sint reluate de teatre

„Nottara", 
se mărită la 
„Vasilescu", O 
furtunoasă la

din 
în- 
din 
in- 
în-

bucureștene după ce au 
avut succes în tară (vezi 
Piticul din grădina 
vară jucată întîi la 
Mureș, Vinovatul, 
cată întii la Arad, 
sintem îngeri. jucată 
întii la Ploiești etc.) 
înseamnă că esențialul 
criteriu îl propun cei ce 
au inițiativă, nu cei ce 
se află în expectativă. 
Publicul e foarte sen
sibil la nou. la noul ve
ritabil.

în sfîrșit, ar fi de 
consemnat, ca o expli
cație a afluenței de pu
blic la teatre, și exten
sia manifestărilor 
cultură teatrală, 
formule din ce î 
mai diverse — cu parti
ciparea compactă a ac
tiviștilor culturali. a 
criticilor, a unor scrii
tori și artiști din alte 
domenii, a instituțiilor 
de cultură și 
țiilor obștești 
rînd o zonă 
de atracție în 
nei. integrînd 
decis în ansamblul preo
cupărilor culturale, spo
rind calitatea de centru 
iradiant de cultură 
terară și artistică a 
stituției teatrale.

în România de 
vine lumea la teatru și 
venind creează obligația 
de onoare a reconside
rării superioare a acti
vității de creație, in toa
te domeniile implicate. 
Poate și a hărții teatra
le a țării, pe care se cer 
restudiate atit distribu
ția punctelor fixe și a- 
coperirea petelor albe, 
cit și itinerarele. în- 
tr-un conspect general 
de sistematizare a difu
ziunii faptului semnifi
cativ de artă teatrală pe 
măsura cerințelor publi
cului și a noii etape a 
politicii culturale în 
teritoriu.

sau ale studentului 
(prezentarea bolnavu
lui, activitățile 
externat) 
încă din 

timpuri.

de 
constituie, 
cele mai 

vechi timpuri, calea 
eficace de instruire și 
formare profesională, 
de „educare prin asi
milarea" de judecăți 
profesionale și atitu
dini de comportament.

tatea muncii integrate, 
așa cum prin tradiție 
o concep medicii, in
diferent de locul lor 
de muncă. învățămîn- 
tul practic valorizează 
la maximum latura 
euristică a învățămîn- 
tului, de autoformare 
și de descoperire pro
prie a vieții profesio
nale. în medicină,

Prof. univ. dr. Gheorghe SCRIPCARU 
rectorul Institutului de medicină și farmacie 

din lași

Practica influențează, 
prin modele educati
ve, cultivarea simțului 
de responsabilitate și 
empatie, de generozi
tate și exemplaritate, 
formarea echilibrului 
bio-psiho-social. atit 
de necesar unei pro
fesiuni ce se confrun
tă cotidian cu unele 
din cele mai dramati
ce situații de viată, 
într-o activitate prac
tică directă, studentul 
poate pune 
și poate 
punsuri, 
explicații 
teoretice 
își poate forma con
vingeri despre necesi-

întrebări 
căpăta răs- 
poate găsi 
problemelor 

sau cursului,

fiind întru totul ad
mis primatul formării 
asupra informării pro
fesionale, lecția prac
tică constituie o cale 
didactică în acest 
scop. Ea devine o cale 
eficientă de stimulare 
a ceea ce un înțelept 
numea „învățarea cu
riozității devorante".

în activitatea din 
cadrul lecției practice 
de laborator sau sta
giu. studentul are cea 
mai directă ocazie de 
a învăța din compe
tența și aspirațiile 
profesionale ale 
drului didactic, 
care va simți nevoia 
să-l depășească. Va fi

ca- 
pe

medicinisti
tă cu neonestitatea. 
De aceea, lecția prac
tică deține rolul cheii 
de boltă în însușirea 
competenței, conștiin
ciozității, prudenței și 
capacității de decizie 
profesională.

Medicul bun se for
mează prin 
practică și 
permanentă 
nămîntului 
fesional. prin capaci
tatea de alegere, tot
deauna în interesul 
bolnavului și al colec
tivității. Prin studiu 
și efort propriu de o 
viată, studentul are 
șansa de a deveni un 
medic bun, om de ști
ință și dascăl, secu- 
rizant 
pentru bolnav.

Medicina, disciplină 
cu un coeficient preg
nant de preocupări 
bio-psiho-socio-axiolo- 
gice privind omul, 
contribuie din plin la 
educarea trăsăturilor 
de generozitate și sa
crificiu, simt al deci
ziei și abnegație, con
stituind, in același 
timp, o experiență 
valoroasă de viață ce 
include slujirea celor 
mai înalte idealuri 
umane.

o cale eficientă de 
progres profesional, 
prin depășirea de că
tre tînăr a modelului 
cu care s-a identificat 
în aspirațiile sale. Lec
ția practică face din 
cuplul complementar 
profesor-student. vi
zat de pedagogie, o 
realitate, transformînd 
studentul in subiect 
al educației, cu răs
punderi și puteri în 
automodelarea sa pro
fesională proprie.

în felul acesta, lec
ția practică devine ca
lea certă de cunoaș
tere temeinică a pro
fesiunii, de înlăturare 
a mediocrității pe care, 
a fortiori, o aduce 
modul scolastic de 
învățare. Se spune că 
nu învățăm bine decit 
ceea ce facem și este 
știut că nu putem fi 
medici buni decit prin 
competență deplină, 
prin conștiința dato
riei profesionale, prin 
opțiuni pentru 
mai autentice 
profesionale — 
neori dificile 
prin abnegație
tată întru slujirea lor. 
în medicină, incompe
tența a fost compara-

cele 
valori 

deși u- 
— și 

nelimi-

activitate 
solicitare 

a discer- 
său pro-

la maximum

Noua Casa de cultura a sindicatelor din Gheorghieni, județul Harghita Foto : Ager preș
organiza-
— contu- 
mai largă 
jurul sce- 
scena mai

li- 
in-
azi

• Comitetul județean Vaslui al 
P.C.R. a editat in broșură „Pro
gramul principalelor acțiuni poli- 
iico-ideologice și cultural-educative 
de masă in pregătirea Congresului 
educației politice și al culturii". 
Sint incluse ample manifestări : ex
puneri, dezbateri, răspunsuri la în
trebări. săptămîni cultural-științifi- 
ce, întîlniri cu activiști de partid 
și de stat, simpozioane, festivaluri 
și concursuri artistice, schimburi de 
experiență, recitaluri, montaje și 
seri de poezie patriotică, expoziții 
etc. „Programul partidului — do
cument fundamental pentru viito
rul strălucit al patriei noastre", 
„Cincinalul — de la debut la per
spectiva anilor 1980". „Vom înde
plini cu hotirire indicațiile Con
gresului deputaților consiliilor 
populare", „Permanență și continui
tate pe meleagurile vasluienc". „Să 
trăim și să muncim în concordantă 
cu principiile eticii și echității so
cialiste" — sint citeva din acțiunile

tematice organizate pînă acum de 
organele și organizațiile de partid, 
instituțiile culturale, organizațiile 
dc masă și obștești din județ. „Co
pilărie fericită" este genericul sub 
care s-au desfășurat la Vaslui ma
nifestările consacrate împlinirii a 
20 de ani de activitate a formații
lor artistice ale Casei pionierilor 
din localitate. • La Tg. Jiu a avut 
loc recent o intîlnire a secției de 
propagandă a comitetului jude
țean al P.C.R. cu membrii cercuri
lor și cenaclurilor literare din Gorj. 
Dezbaterile au scos în evidentă noi 
forme și modalități artistice și li
terare prin care creatorii și iubi
torii de artă si frumos din județ pot 
contribui mai eficient la înfăptuirea 
sarcinilor educative cuprinse în 
Programul ideologic al partidului. 
Tot la Tg. Jiu, în sala „23 August" 
s-a organizat o consfătuire cu tema 
„Munca politico-eduqativă — fac
tor esențial în intensificarea între
cerii socialiste". După o expu-

nere referitoare la principalele sar
cini ce revin organizațiilor de 
partid din județul Gorj în anul 
1976 și în actualul cincinal a urmat 
un film documentar. însotit de co
mentarii. despre formele și conți
nutul agitației vizuale din mai mul
te întreprinderi locale, pe marginea 
căruia s-a făcut un schimb.de opi-

CARNET CULTURAL

nii privind modalitățile creșterii 
eficientei educative a muncii po
litice de masă. • Dintre numeroa
sele manifestări ce vor avea loc în 
Maramureș in pregătirea Congresu
lui educației politice și al cultu
rii consemnăm : simpozionul de la 
Sighetul Marmației cu tema ..Rolul 
femeii in creșterea și educarea ti
nerei generații, contribuția ei la 
formarea omului nou", organizat de

nești, despre originalitatea școlii 
moderne de compoziție.

Duminică seara a avut loc la A- 
teneul Român primul dintre cele 
Cinci concerte extraordinare, orga
nizate de filarmonica „George E- 
nescu" în pregătirea Congresului e- 
ducației politice și al culturii. E prima 
dintre cele cinci seri de muzică, în 
care vor fi ascultate pagini de largă 
popularitate din literatura 
cală universală, lucrări de 
Popovici („Codex Caioni") 
manoil 
vioară 
țări la 
rijorii 
Elenescu, 
toph Eschenbach și al căror

muzi-
Doru 

și E- 
pentru

din
universală,

(„Codex
Elenescu (Rapsodia

și orchestră). Sint manifes- 
care își vor da concursul di- 

Mircea Cristescu, Emanoil 
celebrul pianist Chris- 

prin-

cipal protagonist este- violonis
tul Ion Voicu. De fapt, cinci con
certe extraordinare în care vor 
fi trecute in revistă pagini celebre 
din literatura concertistică a viorii. 
Duminică seara, sub bagheta unui 
distins dirijor — Mihai Brediceanu, 
au fost propuse spre audiție : Con
certul pentru vioară ți orchestră in 
sol minor, op. 26. de Max Bruch, 
Concertul pentru vioară ți orchestră 
in re major, op. 35,, die Ceaiikoisski, 
Rondo-ul in sol major pentru vioară 
și orchestră de Moeanrt, în transcrip
ția lui Fritz Kreisler. Trei lucrări 
al căror prim plan este melodia, 
amplă, vibrantă, inspirația gene
roasă. Bogata fantezie a Adagio- 
ului din concertul Iui Bruch, seîn- 
teietoarea virtuozitate a Rondo-ului 
mozartian, acel monolog cte o densă 
substanță lirică, acea canzonetă me
ditativă, melancolică dSn concertul 
lui Ceaikovski — au fost excelent 
redate de Ion Voicu. cu arta și trăi
rea unui mare artist. Ion Voicu — 
un solist pe care critici muzicali de 
notorietate internațională l-au nu
mit printre „marii soliști ai vremii 
noastre", un maestru în arta de a 
trezi interesul marelui public pentru 
marea artă.

Un concert îa care Ateneul 
Român a fost neîncăpător, la care 
publicul a arătat că știe să apre
cieze evenimentul artistic.

Smaranda OȚEANU '
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Acțiuni educative la muzeu
Cu puțin timp în 

urmă, aula Muzeului 
de istorie al Republicii 
Socialiste România a 
cunoscut din nou febra 
și emoțiile marilor în
treceri. Concurentii — 
elevi din mai multe li
cee bucureștene (asis
tați de sute de colegi 
și de părinți) — s-au 
întrecut pentru titlul 
de „cel mai bun cunos
cător al istoriei Răz
boiului de independen
tă din 1877—1878". Ca 
orice competiție, și a- 
ceasta a avut un cis- 
tigător. Dar, de fapt, 
ciștigători au fost toți 
acei elevi care, pe 
parcursul a aproape 
patru luni de zile, 
pregătindu-se pentru 
concurs, au fost, săp- 
tămînă de săptămină. 
oaspeții muzeului : toti 
acei care în acest răs
timp au poposit cea
suri întregi în fața 
bogatelor vitrine cu 
exponate, au audiat

expuneri, au parti
cipat la dezbateri, 
au vizionat și comen
tat filme artistice și 
documentare de inspi
rație istorică etc ; toti 
acei pentru care mesa
jul vibrant al luptăto
rilor ce s-au jertfit e- 
roic la Grivita. Raho
va și Smirdan. ca și pe 
atîtea alte cimpuri de 
bătaie, în urmă cu a- 
proape un secol, a pu
tut fi mai limpede și 
mai ușor descifrat.

Manifestarea se în
cadrează într-o suită 
mai largă de manifes
tări cultural-educative 
pe care le-a initiat. 
încă de pe acum, sub 
genericul „Centenar 
glorios". Muzeul de is
torie al Republicii So
cialiste România in 
cinstea aniversării a o 
sută de ani de la pro
clamarea independen
tei noastre de stat. 
Sub semnul momentu
lui jubiliar s-a desfă-

șurat și ediția 
ceastă iarnă 
canței școlare 
zeul National", 
cuprins vizite 
zeu și dezbateri 
marginea unor 
inspirate de unele mo
mente majore ale is
toriei luptei pentru in
dependentă națională, 
în perioada următoare, 
aproximativ 80 de or
ganizații U.T.C. din 
mari întreprinderi și 
instituții ale Capitalei 
vor fi antrenate la rea
lizarea unor programe 
menite să pună în lu
mină. prin mijloace e- 
ducative adecvate, pe
renitatea aspirațiilor 
de libertate ale po
porului nostru, ridica
rea pe o treaptă supe
rioară a acestor bo
gate tradiții de lup
tă odată cu făurirea. în 
urmă cu 55 de ani. a 
Partidului Comunist 
Român.

Silviu ACHIM

Surprize" la cinemaJJ
în ultima săptămină 

a lui februarie, filmul 
„Haiducii", programat 
și anuntat la cinema
tograful „Dunărea" din 
Galați, a fost înlocuit, 
după prima zi de re
prezentație. cu un al
tul. Motivul ? Calitatea 
necorespunzătoare a 
copiei primite spre di
fuzare. „Era uzată, a- 
vea peste 700 de re
luări — precizează 
Clara Solomon, res
ponsabilul cinemato
grafului — lipseau si 
citeva fragmente de la 
sfirșit. Nu prea mult. 
Să fi fost cinci minute 
de nroiectie. Spectato
rii însă au sesizat, re- 
proșîndu-ne. pe bună 
dreptate, difuzarea sa. 
De ce n-am respins 
din caoul locului copia 
uzată ? Uneori nu a- 
vem încotro, trebuie să 
acceptăm ce primim 
de la Iași. Sintem ci
nematograf „de relua
re". nu „de premieră". 
Altfel zis. la un ase
menea cinematograf 
publicul nu trebuie să 
aibă pretenții de 
un fel 1 Stranie 
tică...

Dar să vedem 
sînt tratati spectatorii 
gălăteni la cinemato
grafele...... de premie
ră". în decembrie tre
cut. la „Central" fuse
se programată premie
ra gălăteană a filmu-

nici 
op-

cum

lui „Orașul văzut 
sus", iar o dată cu 
întilnirea cu actorii 
protagoniști și regizo
rul filmului. O iniția
tivă excelentă, cum 
rareori se întîmplă la 
Galati, din păcate ! A- 
fișe, invitații, largă 
publicitate —■ în ciuda 
faptului că prezenta 
oaspeților nu era încă 
perfectată. Urmarea ? 
La ora programată, 
responsabilul cinema
tografului „Central" a 
cerut scuze, filmul a 
rulat... fără invitați, 
iar publicul a plecat 
nedumerit. Si nu este 
singura „surpriză". U- 
neori filmele sînt pro
gramate fără a se res
pecta criteriul diversi
tății : sînt cazuri cind 
abundă filmele de a- 
venturi. westernurile, 
peliculele polițiste in 
dauna altor genuri. 
Lipsa unui elementar 
simt gospodăresc al 
„gazdelor" obligă une
ori spectatorii să vadă 
filmul în palton, cu 
căciula pe cap ; iar 
acei spectatori care 
prin comportarea lor 
necivilizată conturbă 
sala nu primesc ripos
ta cuvenită din partea 
personalului de ordine, 
în dese situații, la in
trarea în unele cine
matografe 
„Republica1 
mare 
indcă

La

de 
ea

(„Central". 
i“ s.a.) este 

aglomerație, fi- 
pauza dintre

din a- 
a „Va- 
la Mu-
care a 

în mu
re

filme

două proiecții este In
suficientă. alungind 
abia pentru ieșirea 
(rapidă) a unei serii 
de spectatori și intra
rea (precipitată) a al
teia. necum pentru ae
risirea sălii, sumara ei 
toaletă ș.a. Citeodată 
sînt acordate doar 
cinci-zece minute pen
tru intrarea a sapte- 
opt sute de spectatori.

Este timpul să se în
țeleagă și la Galati că 
reprezentația de film 
nu este doar o simplă 
proiecție ce trebuie 
expediată pe ecran cit 
mai repede și în orice 
condiții, o operație 
strict tehnică, ci un act 
artistic, ce trebuie res
pectat ca atare și pre
zentat cu grija nece
sară creației artistice. 
In prețul biletului de 
cinema nu se include 
numai proiecția filmu
lui. ci și ambianta ci
vilizată. creată pentru 
vizionarea sa. respec
tul cu care este’ (sau 
ar trebui să fie) în
conjurat și tratat spec
tatorul. Acest lucru ar 
trebui să devină o de
viză a activității lu
crătorilor din acest 
important sector de 
cultură, iar stima ce-o 
datorează publicului — 
cea dinții dintre înda
toririle lor de servi
ciu !

Dan PLAEȘU

Cluj-Napoca

DE PRIMĂVARĂSALONUL
AL ARTIȘTILOR AMATORI

în pregătirea Congresului educației 
politice și al culturii, luni a avut loc 
la Muzeul de artă din Cluj-Napoca 
deschiderea Salonului de primăvară 
al artiștilor amatori din județ. Orga
nizată de Centrul județean de îndru
mare a creației populare și a mișcării

artistice de masă, actuala ediție a sa
lonului reunește 110 expozanți — ro
mâni și maghiari —, cu 170 de lu
crări — pictură, grafică, afiș, sculptu
ră și ceramică — inspirate din trecu
tul glorios de luptă al poporului ro
mân, din viata nouă a patriei socia
liste. (Agenpres).

comitetul municipal al femeilor, 
reuniunea corală de la Casa de cul
tură din Vișeul de Sus. cu parti
ciparea a 10 formații din școli și 
cămine culturale, spectacolul cu pie
sa „La o piatră de hotar" de I. D. 
Sirbu dat la Baia Mare 
tia Casei de cultură din 
și concursul „Cine știe 
lansat de intreprinderea 
grafică a județului pe teme ale fil
mului artistic românesc. • în sala 
de spectacole a Casei de cultură a 
sindicatelor din orașul Sfintu- 
Gheorghe a avut loc faza finală 
a celei de-a 4-a 
lui de poezie 
„Lira Covasnei", 
miletul județean
rare cu comitetul județean de cul
tură și educație socialistă. întrece
rea a întrunit în fazele sale de 
masă, pe localități și ne zone, mai 
mult de 3 500 tineri și tinere din 
întreprinderi, cooperative agricole

de forma- 
Tg. Lăpuș 
ne scrie", 
cinema to-

ediții a concursu- 
militant-patriotică 
organizat de co- 

U.T.C., în colabo-

și școli. • In cadrul multiplelor 
manifestări cultural-educative de 
masă ce au loc în pregătirea Con
gresului educației politice și al cul
turii. fanfarele întreprinderii „Vic
toria" Călan și Combinatului side
rurgic Hunedoara au dat un reușit 
concert în sala clubului „Siderur- 
gistul" din Hunedoara. Concertul a 
cuprins piese din repertoriul clasic, 
cîntece patriotice și revoluționare. 
• în sala cabinetului de științe so
ciale de la Șantierul naval din Dro- 
beta Turnu-Severin a avut loc o 
dezbatere pe tema : „Ce cărți ne-au 
ajutat in inovațiile noastre" la care 
au participat specialiști, muncitori 
cu înaltă calificare. De asemenea, 
la clubul „Patria" din municipiu 
s-a organizat o seară literară : „Să 
cunoaștem personajele din romane
le lui Mihail Sadoveanu".

Corespondenții „Scînteii"
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CU PRILEJUL ZILEI DE 8 MARTIE

Spectacol festiv
Cronica zilei*

Luni după-amiază. Consiliul Națio
nal al Femeilor. împreună cu Consi
liul Central al U.G.S.R.. Consiliul 
Culturii $i Educației Socialiste si Co
mitetul municipal al femeilor Bucu
rești. a organizat, în sala Operei 
Române, un spectacol festiv dedicat 
zilei de 8 Martie — Ziua internațio
nală a femeii.

Spectacolul — un vibrant omagiu 
adus milioanelor de femei din tara 
noastră care-și consacră cu abnegație 
si dăruire eforturile făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România, femeilor din întreaga lume, 
angajate în lupta pentru progres și

★
Ziua de 8 Martie a prilejuit pe în

treg cuprinsul țării desfășurarea 
unei suite de manifestări omagiale 
dedicate femeii, rolului ei tot mai 
sporit in viața social-culturală și po
litică a tării. Astfel, la cluburile în
treprinderilor prahovene „Doroban
țul" — Ploiești, „Intex" — Păulești, 
.,Postav" — Azuga. ..Arta casnică" — 
Breaza. Fabrica de ciorapi — Cimpi- 
na au avut loc o serie de acțiuni 
cultural-artistice care s-au bucurat 
de o largă participare. Expunerea 
„Noua condiție socială a femeii în 
lumina documentelor Congresului al

Cercetări privind
In perioada care a trecut de la ale

gerea sa ca centru de coordonare a 
rețelei F.A.O. de cercetare științifică 
în domeniul culturii florii-soarelui. 
Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea a 
desfășurat o intensă activitate de or
ganizare a experiențelor comune in
cluse in programul stabilit. începind 
cu această primăvară. 16 institute și 
stațiuni de cercetări agricole din Aus
tria. Bulgaria. Franța. Italia. Iugosla
via. Polonia. Spania. Suedia. Turcia. 
Ungaria și U.R.S.S. vor experimenta, 
potrivit unor metodologii si tehnici 
unitare. 22 de hibrizi și soiuri de 
floarea-soarelui obținute în diferite

„Miinile de aur" din industria locală prahoveana
în numeroasele ateliere șl sec

ții ale industriei locale prahove
ne lucrează peste 3 500 femei — 
muncitoare, inginere, cercetătoa
re. tehniciene — care aduc o con
tribuție importantă la îndeplini
rea de zi cu zi a planului de 
producție. ..Este interesant de 
arătat — ne spune inginera Ma
ria Motol. de la serviciul organi
zării științifice a producției și a 
muncii al Grupului întreprinde
rilor do industrie locală — că 
nu există sector de activitate în 
care să nu existe femei lucră
toare. Numai la noi. în industria 
locală, ele practică zeci șl zeci 
de meserii, de la țesătoare de 
covoare la brutărese si bobina
toare. de la strungărițe la su- 
dorițe. La toate locurile de mun
că. femeile dau dovadă de multă

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 martie, tn țară : Vremea va 
continua să se încălzească. Cerul va 
ti temporar noros. Vor cădea preci
pitații locale, mai ales sub formă de 
ploaie și lapovită in nord-vestul tă

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Atenție la „Salvare"
în ultimele zile, trei autosalvâri au 

fost angajate în tot atîtea accidente, 
soldate cu doi morți și un rănit grav. 
Accidentele au avut loc în județele 
Neamț. Brăila și Timiș. Dincolo de 
vinovăția directă sau indirectă a șo
ferilor și pietonilor angajați în aceste 
accidente, cert este că, dintre toate 
evenimentele rutiere, printre cele 
mai bizare sînt, fără îndoială, cele 
in care sint angajate autosalvările. 
Au fost cazuri — unui chiar in luna 
ianuarie a.c., publicat la rubrica „Fap
tul divers" a „Scinteii" — cind bol
navul ce trebuia transportat la spital 
a ajuns la... cimitir.

Ce este de făcut pentru prevenirea 
accidentelor de acest fel ? în primul 
rînd, șoferii de pe autosalvâri tre
buie să fie foarte bine pregătiți din 
punct de vedere profesional. O răs
pundere deosebită revine factorilor 
de conducere din unitățile respective 
în ce privește selecționarea acestor 
șoferi perfecționarea pregătirii lor 
și educarea în spiritul respectării 
Permanente a regulilor de circulație, 
n același timp, șoferii autosalvări- 

lor trebuie să conducă in concordanță 
cu normele de deplasare pe drumu
rile publice și să se prevaleze de 
prioritățile acordate de lege numai 
atunci și numai acolo unde urgența 
transportului impune, dar și in a- 
ceste cazuri eu multă prudență. (A- 
deseori, accidentele provocate de 
conducătorii autosalvărilor au avut 
loc tocmai cînd nu efectuau trans
porturi de urgență). Atunci cînd e- 
fectuează transporturi de urgență, 
șoferii de pe autosalvâri să utilizeze 
lampa de prioritate și mijlocul de 
avertizare sonoră specifică, pentru a 
preveni oportun participanții la tra
fic și a obține cit mai ușor priorita
tea la trecere. Autosalvările trebuie 
să fie mereu în stare tehnică per
fectă.

Toate curbele sînt 
periculoase

Raportat Ia totalul accidentelor gra
ve, numărul celor care au avut loc 
în curbe reprezintă 7 la sută. Ra
portată la accidentele mortale, pro
porția celor săvîrșite in curbe se ri
dică la 10 la sută, iar în cazul acci
dentelor soldate cu peste două per
soane decedate, cele comise in curbe 
urcă la 16 la șută. Iată, așadar, cit 
de periculoase sînt, prin urmările pe 
care le generează, accidentele comi
se in curbe. Din păcate, mai sînt 
conducători auto car° fie că nu cu
nosc pe deplin tehnica abordării 
curbelor, fie că o ignoră sau încalcă 
alte reguli de circulație. In cele mai 
multe cazuri, greșelile constau in ne- 
rcducerea vitezei înainte de curbă și 
frinarea autovehiculului în curbă. 
Pentru prevenirea acestor fenomene 
se cere reducerea vitezei autovehi
culului înainte dc curbă și accelera
rea vitezei după înscrierea autovehi
culului pe traiectoria curbei. Aceste 
operații se vor face in raport de un
ghiul curbei, precum și de alte Îm

o viată mai bună, pentru pace, secu
ritate și înțelegere intre popoare — 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Programul spectacolului a cuprins 
piese de succes din repertoriul co
rului de cameră ..Madrigal" al Con
servatorului „Ciprian Porumbescu". 
al ansamblului de balet al Operei 
Române. colectivului ansamblului 
„Rapsodia română". Și-au adus o 
apreciată contribuție actori și soliști 
de frunte ai scenelor bucureștene.

în încheiere. în aplauzele publicu
lui. au fost oferite interpreților. din 
partea Consiliului Național al Fe
meilor. buchete de flori.

★
XI-lea al P.C.R." a fost prezentată 
la cluburile „Femină" de la Sinaia, 
Cimpina. Valea Călugărească. Văle
nii de Munte, Comarnic, Slânic, 
Brebu și Bușteni, precum și la că
minele 'culturale din județ. Mani
festări similare au avut loc și pe 
meleagurile vîlcene. Dintre acestea 
menționăm recitalurile de versuri 
dedicate femeii, care au avut loc la 
casele de cultură din Rîmnicu-Vil- 
cea, Govora, Călimănești. Ocnele 
Mari și Topoloveni. Numeroase ma
nifestări au avut loc și în alte loca
lități. (Agerpres)

cultura florii-soarelui
centre de ameliorare din Europa. 
Țara noastră participă cu 9 hibrizi, 
avind perioade diferite de vegetație 
și unele însușiri noi. cum ar fi rezis
tența completă la mană si eficientă 
sporită în producerea semințelor hi
bride. Tot în această primăvară vor 
fi inițiate și cercetări comune pri
vind combaterea chimică a buruieni
lor din cultura florii-soarelui. pre
cum și lucrările de inventariere și 
zonare a agenților patogeni care pa
razitează această plantă, produeîn- 
du-i mari pagube. în vederea preve
nirii răspîndirii și agresivității.

(Agerpres)

seriozitate și înaltă răspundere 
muncitorească. Așa se șl explică 
faptul că a crescut numărul de 
femei în funcții de conducere a 
diferitelor formații de muncă, 
unde lucrează cot la cot cu nu
meroși bărbați. Astfel, laborato
rul de cercetare și de creație 
este acum condus de inginera 
Anga Munteanu ; inginera Elena 
Filcescu coordonează activitatea 
sectoarelor chimice : de secția 
de băuturi răcoritoare răspunde 
Elena Vulcan, iar în conducerea 
fabricii „Tehnolemn" se află tot 
o femeie. Elena Voicu. în întrece
rea socialistă, pe locuri fruntașe 
se remarcă numeroase munci
toare : Elena Preda. Elena Bu- 
zoianiț. Steliana Nicolaeșcu. Fă- 
nica Oancea. Maria Constanti- 
nescu și multe altele. (Constan
tin Căpraru).

rii. în rest — precipitații izolate. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor 
fi între minus 8 și plus 2 grade, iar 
maximele intre zero și 10 grade. Pe 
alocuri ceață, mai ales seara și di
mineața. în București i Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Ce
rul va fi șchimbător. favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vînt slab pînă la 
moderat. Ceață mai ales seara și di
mineața.

prejurări care concură la deplasarea 
in siguranță a autovehiculului, cum 
sînt : starea drumului (asfalt sau 
piatră cubică, uscat sau umed), lăți
mea șoselei, vizibilitatea, gradul de 
uzură a pneurilor, greutatea mașinii 
și incărcăturii.

Datele statistice oferă încă un ele
ment important cu privire la frec
vența accidentelor de circulație pro
duse în curbe, și anume faptul că 
două treimi din aceste accidente au 
avut loc în curbe cu vizibilitate. A- 
ceasta denotă că șoferii nu manifes
tă aceeași prudență, aceeași atenție 
Ia toate curbele, ci numai înaintea 
curbelor „grele". Sint și șoferi care 
se hazardează in „tăierea" curbelor, 
iar alții se angajează în depășiri, cu 
toate că ambele manevre prezintă 
un pericol deosebit, atît pentru cei 
ce le efectuează, cit și pentru parte
nerii de drum.

Accidentele 
din mediul rural

28 Ia sută din accidentele grave de 
circulație se comit pe drumurile pu
blice din localitățile rurale. Media 
prezintă însă oscilații de la un județ 
la altul, ajungînd la unele județe 
pînă la 50 la sută (Buzău, Bistrița- 
Năsăud. Dîmbovița, Gorj, Neamț, Su
ceava, Vilcea). Există o serie de fac
tori care determină frecvența ridi
cată a accidentelor de circulație din 
comune și sate. în esență, acești fac
tori țin de nivelul redus de disciplină 
rutieră al unor participanți locali la 
trafic, de neajunsurile din domeniul 
semnalizării și amenajărilor rutiere, 
precum și de încălcarea unor reguli 
de circulație de către conducătorii 
auto aflați în tranzit.

Cu toate că în multe comune și 
sate s-au amenajat trotuare, totuși 
sint încă numeroși pietoni ce se de
plasează pe mijlocul drumului, de
plasări care în zilele de duminică se 
transformă în plimbări în grup sau 
alai de nuntași, afectînd grav fluența 
și siguranța circulației. în mod frec
vent se traversează drumul fără a- 
sigurare prealabilă, în special de că
tre copii, iar alții se joacă in ime
diata apropiere a șoselei, sărind 
brusc înaintea autovehiculelor. Mulți 
bicicliști, căruțași și tractoriști efec- 
tueajă viraje fără să semnalizeze și 
fără să se asigure, pătrund de pe 
drumurile laterale pe șoselele moder
nizate fără să acorde prioritate și" 
circulă cu vehiculele neechipate cu 
mijloace care să le semnalizeze pre
zența pe timp de noapte sau ceață. 
Conducătorii auto aflați în tranzit 
prin sate și comune trebuie să se în
cadreze în limitele legale de viteză, 
să reducă viteza la depășirea auto
vehiculelor staționate, la trecerea pe 
lingă grupuri de pietoni. în zonele 
cu restricții de viteză, precum și la 
întîlnirea autovehiculelor destinate 
transportului de mărfuri ce vin din 
sens opus. De asemenea, ei trebuie 
să se asigure că pietonii, bicicliștii, 
căruțașii și tractoriștii pe care ur
mează să-i depășească au luat cu
noștință de acest lucru.

La invitația Uniunii ziariștilor, a 
făcut o vizită de documentare în 
tara noastră Naji Alloush. președinte
le Uniunii ziariștilor și scriitorilor pa- 
lestineni, vicepreședinte al Uniunii 
arabe a ziariștilor. Oaspetele a vi
zitat întreprinderi economice și in
stituții de cultură din București și 
Brașov, redacții ale unor ziare și 
reviste centrale și a avut convorbiri 
la Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, Ministerul 
Afacerilor Externe, Uniunea scriito
rilor. Naji Alloush a fost primit luni 
dimineață de tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C.

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

CONSTANȚA. în stațiunile de 
odihnă de pe litoralul românesc se 
află în aceste zile peste 4 000 de oa
meni ai muncii din fabrici și de pe 
ogoare, precum și numeroși oaspeți 
străini veniți la tratament. Ei sînt 
găzduiți in modernele hoteluri de la 
Eforie Nord, Mangalia și Neptun. 
(George Mihăescu).

BRAILA. Sub egida secției de pro
pagandă a Comitetului județean 
Brăila al P.C.R. și U.J.C.A.P. au 
fost editate 11 pliante prin care. în- 
tr-un limbaj accesibil, sînt popu
larizate experiența cîștigată de cele 
mai bune cooperative agricole de 
producție și întreprinderi agricole de 
stat în realizarea de producții agri
cole și zootehnice superioare. (Mir
cea Bunea).

BACAU. Edilii cunoscutei stațiuni 
balneo-climaterice Slănic Moldova au 
pregătit pacienților din acest an cî- 
teva surprize. între care o serie de 
mofete pentru tratarea afecțiunilor 
circulatorii și modernizarea princi
palelor izvoare cu ape minerale. Di
rectorul stațiunii, tovarășul Vasile 
Predoiu. ne-a informat că zilele a- 
cestea au fost terminate și lucrările 
de montare â ultimelor instalații la 
noua bază de tratamente fiziotera- 
peutice. Modernul pavilion este dotat 
cu aparatură și instalații perfecțio
nate pentru electroterapie, hidrotera- 
pie. inhalatli. aerosoli și altele. 
(Gheorghe Baltă).

SIBIU. în organizarea comitetu
lui județean al U.T.C.. zilele acestea 
a avut loc la Sibiu cea de-a patra 
sesiune de comunicări tehnico-știin- 
țifice. pentru tineret, manifestare 
tradițională a creativității tehnice, 
la care au luat parte tineri specia
liști din București și din județele 
Bihor, Brașov, Mureș. Teleorman,
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fotbal ■ Așteptăm dezghețul
Reînceperea campionatului primei 

divizii a adus pe stadioane aproxi
mativ 80 000 de spectatori. Numărul 
acesta este destul de important dacă 
ținem seama de vremea friguroasă, 
puțin plăcută pentru cei din tribu
ne. Față de atenția manifestată de 
amatorii de fotbal, echipele au răs
puns prin angajarea masivă a for
țelor fizice de care dispun la început 
de sezon. Astfel, s-au desfășurat in 
ansamblu jocuri destul de aspre, din 
care au și ieșit păgubite unele din
tre echipele-gazdă. surprinse de a- 
vîntul și decizia vizitatorilor. A.S.A.— 
Jiul 2—3. „U"—Sportul studențesc 
0—1 și F.C. Constanta—F.C. Bihor 
0—1, în parte, și Politehnica Iași— 
Universitatea Craiova 1—1. sint ex
presii ale acestei situații din prima 
etapă. Chiar fruntașele clasamentu
lui. în meciurile de duminică 
(Steaua—F.C.M. Reșița 3—1 și Dina
mo—C.F.R. 4—2) s-au desprins cu 
greutate, abia în reprizele secunde, 
de adversarele lor. (în alte trei par
tide au cîștigat. de asemenea, echi
pele organizatoare ale jocurilor : 
U.T.A.—F.C. Argeș 2—0, Politehnica 
Timișoara—S.C. Bacău 3—1 șl Olim
pia—Rapid 2—0). Ar fi de remarcat 
că arbitrajele s-au dovedit. în ge
neral. corespunzătoare, mai ferme,

handbal Echipele calificate pentru turneul olimpic
în localitatea daneză Aarhus s-a 

disputat meciul dintre selecționatele 
Danemarcei și Spaniei, contînd pen
tru preliminariile turneului olimpic 
de handbal masculin. Handballștii 
danezi au terminat învingători cu 
scorul de 23—16 (15—9) și s-au ca
lificat pentru Jocurile de la Mont
real.

(Urmare din pag. I)
s-a întors ca activist de 
partid. Viitorul oraș îl 
poartă în suflet cine știe de 
cind. El s-a aflat în visu
rile lui dintotdeauna. cu 
elementele tradiționale ale 
acestei zone de frumoasă 
arhitectură populară, cu 
toate atributele unei așezări 
prospere.

Ceva mai spre nord, ia 
poalele munților, în Pu
cioasa. președinte ai comi
tetului executiv al consi
liului popular al orașului 
este o femeie, de multă vre
me cunoscută pe aceste 
locuri : Maria Gîlmeanu. 
Pentru ea. tot ce înseamnă 
ridicarea și amenajarea ia 
nivelul condițiilor contem
porane de civilizație a aces
tui orășel de munte se lea
gă cit se poate de direct 
de cele mai diverse și mai 
variate forme ale muncii 
colective. Tot ce înseamnă 
realizare edilitară, tot ce 
devine concret și palpabil 
în ridicarea calității vieții 
au la bază „inițiativa • co
lectivă". „preocupările ob
ștești pentru dezvoltarea lo
calității". Cele nouăspreze
ce milioane lei — la cit se 
ridică volumul lucrărilor 
edilitare și gospodărești din 
anul trecut — înseamnă, de 
fapt, și priceperea acestei 
respectate femei de a folosi 
în spiritul dezvoltării tot 

al P.C.R. La primire, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, a luat 
parte tovarășul Nestor Ignat, pre
ședinte al Uniunii ziariștilor.

★
Secretarul executiv al Organizației 

Unității Africane pe lingă Organiza
ția Națiunilor Unite, Drammane Ouat
tara. care a făcut o vizită în tara 
noastră, la invitația conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, a părăsit 
luni după-amiază Capitala.

Oaspetele a fost salutat la plecare 
de reprezentanți ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, precum si 
de șefi de misiuni diplomatice ale u-

Timiș și Sibiu. Cu acest prilej au 
fost prezentate 34 de lucrări tehnice 
de mare interes practic, din care 10 
au primit diploma de onoare a Co
mitetului județean Sibiu al U.T.C. 
(Nicolae Brujan).

VRANCEA. în concordanță cu 
programul de dezvoltare economică 
și social-culturală a județului din ac
tualul cincinal, organele locale de 
partid și de stat acordă o atenție 
deosebită pregătirii cadrelor necesa
re tuturor sectoarelor de activitate. 
Numai în acest an vor absolvi dife
rite forme de pregătire — școli 
profesionale, licee de specialitate, 
cursuri de calificare la locul de mun
că — peste 3 200 de cadre. (Dan 
Drăgulescu).

HUNEDOARA. Grupul școlar mi
nier din Petroșani se numără prin
tre cele mai active instituții de acest 
gen din județul Hunedoara, care 
obțin rezultate deosebite în domeniul 
dezvoltării și modernizării prin forțe 
proprii a bazei tehnico-didactice. De 
curind, aici a fost dat în folosință 
un laborator de chimie înzestrat, cu 
aparatură și instalații de specialita
te. realizate în întregime de elevi. 
Noului laborator, care Întregește 
bogata zestre tehnico-didactică e- 
xistentă aici, i se vor adăuga în 
curind un laborator de fizică și un 
cabinet fonic pentru însușirea limbi
lor străine, ambele realizate tot de 
elevi. îndrumați de profesorii lor. 
(Sabin Ionescu).

PRAHOVA. în scopul asigurării unul 
trafic rutier în siguranță, pe arterele 
ploieștene se lucrează intens la îm
bunătățirea semnalizării rutiere. Ast
fel, în prezent Se realizează semafo
rizarea a 9 noi intersecții, se plan
tează peste 200 de indicatoare de 
circulație luminoase. în curind, se 

probe fiind și numărul mare de lo
vituri de la 11 m. precum și cele 13 
cartonașe galbene prin care s-au dat 
avertismente jucătorilor nediscipli
nați.

Etapa viitoare va fi dominată de 
primul cuplaj interbucureștean al se
zonului. prilej de trecere în revistă 
a majorității jucătorilor din Iotul re
prezentativ. Din aceste zile, ne aflăm 
la aproximativ două săptămini dis
tanță în timp de meciul preliminar 
olimpic România—Franța. Nici o zi, 
nici un antrenament nu trebuie pier
dut. la nici una dintre echipele pri
mei divizii. Dacă în etapa întîi a 
returului trăsătura ieșită în eviden
tă a fost pregătirea fizică, din eta
pa imediat următoare așteptăm de 
la echipele fruntașe să ridice nive
lul tehnico-tactic al jocului. Fotba
liștii, cluburile și conducerile tehni
ce ale echipelor, antrenorii lotului o- 
limpic și biroul F.R.F. să se consti
tuie într-un ansamblu omogen de 
activitate asiduă, zilnică, pentru pre
gătirea reprezentării internaționale în 
acest început de sezoh. Un sezon pe 
care amatorii de fotbal și-1 doresc 
mult mai călduros, nu numai din 
punct de vedere al termometrului. .

V. M.

Pînă în prezent, pentru turneul 
final de la Montreal sînt calificate 
echipele României (deținătoarea 
titlului mondial). Canadei (țară 
gazdă), Cehoslovaciei, Ungariei, 
U.R.S.S., R. F. Germania, Poloniei, 
Danemarcei și Iugoslaviei (cîștigă- 
toarele grupelor preliminare euro
pene, cărora li se vor adăuga cam
pioanele Africii, Asiei și Americii. 

ce înseamnă organism ob
ștesc al locului.

Am lăsat la urmă urbea 
mea natală. Medgidia, oraș 
cu o uimitoare evoluție in 
ultimul sfert de veac, ajun
gînd de la un tîrg plin de 
praf, de malarie și de case 
de lut — o elegantă așeza
re modernă cu aspect de

de mii de metri pătrați aco- 
periți cu asfalt. Ei bine, 
concetățeanul meu mi re 
plîngea de ghinionul pe 
care-1 avusese de a locui în 
apropierea primarului : toa
te străzile se asfaltau, iar a 
lor a rămas printre... cele 
din urmă. Stenic prilej de 
nemulțumire.

Locul recomandă 
primarul
stațiune turistică. Primarul 
ei, Eftimie Ilisei, este aici 
activist de douăzeci și cinci 
de ani. în mintea sa sint 
calculate exact, pentru fie
care etapă de dezvoltare, 
toate resursele orașului și 
modul cum pot ele fi folosi
te. de la împlinirea indus
triei și pină la muzeul de 
artă plastică, al cărui gust 
în selecție și prezentare 
concurează cu multe colec
ții de tradiție. Dar trebuie 
să notez și o nemulțumire 
la adresa primarului, măr
turisită de unul dintre ve
cinii lui. Modernizat, orașul 
are astăzi peste șapte sute

In ordinea de idei a unor 
nemulțumiri care fac să ne 
crească stima și încrederea 
față de cei cărora le-am în- 
mînat mandatul de gospo
dari ai obștii. îmi amintesc 
de o trăsătură „negativă" 
pe care un om de la orga
nul superior mi-o mențio
na, cu vreo zece ani în ur
mă. în legătură cu prima
rul din Hunedoara. Fost 
muncitor al uzinelor și în
vățat să privească lucrurile 
din acest unghi, primarul 
in loc să stea la biroul său 
așteptind audiențe, crease 
sistemul audientelor la lo

nor țări africane acreditați la Bucu
rești.

★

La sediul din Calea Griviței a Mu
zeului C.F.R. din Capitală s-a des
chis, luni dimineața, expoziția „Că
ile ferate pe drumul viitoru
lui". Organizată de Uniunea In
ternațională a Căilor Ferate, expo
ziția înfățișează, prin machete și 
panouri, realizările unor țări europe
ne în domeniul construirii și exploa
tării de mijloace de transport fero
viare de mare capacitate și viteză, 
precum și al eficienței optimizării 
comunicațiilor terestre, navale și 
aeriene.

(Agerpres)

vor realiza toate marcajele necesare. 
De asemenea, primăria municipiului 
delimitează noi spații de parcare 
pentru autoturisme și camioane. 
Aceste spații vor fi amenajate prin 
munca voluntar-patriotică a cetățe
nilor și a angajaților unităților din 
zonele respective. (Constantin Că
praru).

ALBA. întregul colectiv al între
prinderi de transporturi auto Alba 
este angajat în acțiunea de exploa
tare rațională a parcului de auto
vehicule, economisirea de combusti
bil și lubrifianți. Astfel, în primele 
două luni ale acestui an, pe ansam
blul întreprinderii au fost economi
siți 44 000 litri de benzină, 6 500 litri 
motorină și 2 700 litri uleiuri. Este 
demn de subliniat faptul că econo
miile realizate asigură utilizarea în
tregului parc auto pe timp de 4 zile. 
(Ștefan Dinică).

VILCEA. Cu o lună în urmă, con
ducerea cooperativei de consum din 
orașul Drăgășani a luat o inițiativă 
valoroasă. Este vorba despre intro
ducerea metodei de vînzare a cărții 
prin intermediul unei case de co
menzi. în perioada care a trecut de 
la lansarea inițiativei, cooperativa a 
reușit să vîndă cetățenilor din Dră
gășani și din localitățile învecinate 
orașului un mare număr de cărți po
litice, științifice, de beletristică, pe 
teme agrozootehnice.

BUZĂU. Dezvoltarea mișcării 
sportive de masă se află printre 
preocupările constante ale organelor 
locale de partid și de stat buzoiene. 
în acest context se înscriu și lucră
rile de construcție a unei săli de 
sporturi în „Parcul tineretului". De 
asemenea. în apropierea parcului 
„Cring" se află în construcție un alt 
obiectiv sportiv — patinoarul arti
ficial.

În cîteva rînduri
LUPTE

La Freiburg s-au desfășurat în
trecerile unui mare concurs interna
țional de lupte libere. O frumoasă 
victorie a obținut luptătorul român 
Enache Panaite, care a ocupat pri
mul loc la categoria 100 kg. Alți șase 
sportivi români s-au numărat printre 
protagoniștii acestei competiții, cla- 
sîndu-se pe locurile secunde la cate
goriile respective : Grigore Condurat 
(categ. 57 kg), Petre Coman (categ. 
62 kg). Marin Pîrcâlabu (categ. 74 
kg), Vasile Iorga (categ. 82 kg), Ste- 
lică Morcov (categ. 90 kg) și Ladis- 
lau Simon (categ. peste 100 kg). Emil 
Butu s-a situat pe locul trei la ca
tegoria 52 kg.

SCR/MA
Competiția internațională de scri

mă pentru tineret „Cupa prietenia" 
a continuat ieri în Sala sporturilor 
Floreasca din Capitală cu proba in
dividuală feminină de floretă. După 
un turneu de baraj, pe locul întîi s-a 
clasat Mandy Dick (R. D. Germa
nă). urmată de Marcela Moldovan 
(România). Marion Schultze (R.D.G.), 
Erzebet Lechna (Polonia). Astăzi se 
desfășoară proba individuală de 
spadă.

ȘAH
După disputarea a trei runde, în 

turneul internațional feminin de șah 
de Ia Belgrad conduce Maria Ivanka 
(Ungaria) cu 3 puncte, urmată de 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.). Ma- 
estra româncă Margareta Mureșan 
ocupă locul șapte.

BOB
Competiția internațională de bob 

desfășurată pe pirtia de la Oberhof 
s-a încheiat cu victoria echipajului 
R. D. Germane (Schbnau—Bethge), 
cronometrat în cele 4 manșe cu 
timpul de 3'08”15/100. Echipajul 
român Lixandru—Secui s-a clasat 
pe locul 6, cu 3T2”38/100.

cul de muncă, rezervîndu-și 
zilnic un număr de ore pen
tru a se duce prin sectoa
rele de lucru și a sta de 
vorbă cu cetățenii. Oame
nii au căpătat din ce în ce 
mai multă încredere în el.

Să nu uităm că o astfel 
de funcție — eminamente 
publică — te face să te 
afli mereu în atenția opi
niei publice, a aprecierii ei. 
De exemplu, despre prima
rul unei localități de munte 
am auzit că „prea umblă 
numai în pantofi". Aceasta 
înseamnă că-i place să 
stea mai mult în birou și 
nu poartă bocancii de care 
ar avea nevoie pentru a 
străbate și' străzile mai 
puțin arătoase ale urbei 
sale. $i, pentru că îi place 
să meargă doar în pantofi, 
și-a și asfaltat strada înain
tea altora mai îndreptățite 
la modernizare...

Oamenii locului! Ei apar
țin acestuia nu numai prin 
rădăcini, ci și prin roade. Iar 
roadele civilizației noastre, 
mereu mai bogate, ne fac 
să ne simțim tot mai legați 
de ceea ce. pentru fiecare, 
la modul concret. înseamnă 
Patria. Și nu există senti
ment civic mai plin de în
credere decit acela de a ști 
că. in fiecare localitate. în 
fiecare colectiv, calitățile 
tot mai multor oameni sint 
puse în valoare, în folosul 
întregii societăți pentru în
treaga societate.

PRAGA
Se spune că Praga 

fără Vltava ar fi ca 
o inimă lipsită de 
pulsația singelui. De-a 
lungul veacurilor, ro
lul jucat de acest rîu 
în dezvoltarea capita
lei cehoslovace s-a a- 
firmat cu prisosință. 
Acum, cind Praga se 
află într-un amplu 
proces de înnoire și 
modernizare, nu a fost 
neglijat rolul Vltavei 
în înfrumusețarea am
bianței generale a o- 
rașului.

Această sarcină, com
plexă și de durată, a 
fost preluată recent 
de secția pragheză a 
Academiei de științe 
și de organizația oră
șenească a tineretului 
și pionierilor. Scopul 
urmărit este antre
narea largă a tineri-

VARȘOVIA: Investiții sporite
investiții- 

curs, 
noului 
ridică

Valoarea 
lor pe anul în 
primul an al 
cincinal, se 
la 527 miliarde zloți. 
Fondurile respective 
sînt destinate, in prin
cipal, încheierii con
strucțiilor în curs, a 
căror dare în 
ploatare este 
văzută pentru 
an sau pentru primul 
semestru al anului 
viitor. Stabilirea listei 
priorităților a fost de
terminată de necesi
tățile cele mai strin
gente, economice și 
sociale, în total aceas
tă listă incluzînd 
de obiective 
mice.

De altfel, 
probleme au 
biectul unei 
speciale 
recent de

ex- 
pre- 

acest

90
econo-
aceste 

făcut o- 
reuniuni 

organizate 
Ministerul

în anii care au tre
cut de la victoria re
voluției, flota de pes
cuit a Cubei a fost 
complet înlocuită, ea 
dispunînd astăzi de 
peste 4 000 de nave 
moderne, construite în 
tară sau în străinătate. 
Totodată, caracterul 
artizanal al meseriei 
de pescar a fost eli
minat. iar condițiile 
de muncă și de viață 
ale pescarilor s-au 
schimbat radical.

în același timp a 
fost organizată o flotă 
interoceanică. Adevă
rata dimensiune a 
acestor realizări este 
relevată de faptul că, 
în timp ce în 1959 cele 
trei companii particu
lare ce acționau în 
Cuba dispuneau doar 
de 14 nave cu un de
plasament total de 
58 000 de tone. în pre
zent există 74 de

ULAN BATOR
în preocuparea de a 

imprima un nou avînt 
importantei ramuri a 
economiei — agricul
tura — plenara din 
ianuarie a C.C. al Par
tidului Popular Revo
luționar Mongol a e- 
laborat un amplu pro
gram care prevede 
desțelenirea și inclu
derea în circuitul a- 
gricol. pină în anul 
1980. a 230 000 hectare 
de păminturi noi. creș
terea considerabilă a 
recoltei de cereale, 
sporirea productivită
ții la legume, cartofi, 
plante furajere. Hotă- 
rîrea plenarei prevede, 
de asemenea, pregăti
rea de noi cadre, pu
nerea la dispoziția a-

lor la acțiuni menite 
să asigure conservarea 
și sporirea frumuseții 
riului pe tot traseul 
străbătut prin oraș, 
într-o primă etapă, ti
nerii. sub îndrumarea 
specialiștilor, vor ur
mări îndeaproape felul 
în care se prezintă și 
sint întreținute faleze
le. debarcaderele, spa
țiile verzi de pe ma
lurile apei. Se va pro
ceda. de asemenea, la 
inventarierea amănun
țită a tuturor construc
țiilor riverane învechi
te. pentru eventuala 
demolare. în locul lor 
urmînd a fi ridicate 
altele noi. moderne. 
Totodată, urmează a 
fi depistate spațiile 
cele mai adecvate, 
unde ar putea fi ame- 

'najate noi locuri de a- 
grement.

Construcțiilor și In
dustriei Materialelor 
de Construcție și la 
care au participat 
factori de răspundere 
din centrale și între
prinderi de construc
ții, prectrn și condu
cători ai principalelor 
șantiere ale econo
miei naționale polo
neze. Au fost reprezen- 
tați constructorii com
binatului metalurgic 
de la Katowice, uni
tate care în acest an 
urmează să dea țării 
primele tone de oțel, 
ai minelor de cărbune 
„Piast" și „A 30-a a- 
niversare a R. P. Po
lone", aflate în plină 
modernizare, ai mari
lor centrale electri
ce în construcție, ai 
obiectivelor de impor
tantă deosebită pentru 
economia națională.

nave interoceanice cu 
un. deplasament 
600 000 de tone - 
peste 
decit 
lilție.

Pe 
dobindite 
cuoind de pe acum lo
cul al cincilea intre 
țările latino-americane 
în ce privește capaci
tatea flotei de trans
port și de pescuit —- 
conducerea de partid 
și de stat a trasat 
noi sarcini de dez
voltare a acestor sec
toare în viitor. Astfel, 
în perioada primului 
plan cincinal (1976— 
1980) capacitatea flotei 
interoceanice și a celei 
de pescuit se va du
bla. în timp ce flo
ta auxiliară din por
turi va fi complet 
renovată. în ce pri
vește randamentul flo
tei de pescuit, este

de 
de 

10 ori mai mare 
înainte de revo-
baza realizărilor

Cuba o-

Pămînturi
griculturii a unor ma
șini moderne, a îngră
șămintelor necesare 
etc.

în principal, unită
țile cărora le revine 
sarcina îndeplinirii a- 
cestui program sint 
gospodăriile agricole 
de stat. Acestea ur
mează a desțeleni, 
încă în cursul acestui 
an. 38 000 hectare, iar 
pe măsură ce vor fi 
înglobate în circuitul 
productiv noi suprafe
țe. se vor întemeia și 
alte gospodării de stat 
— 11 pînă în anul 1980.

Ca urmare a folosi
rii mașinilor, a creș
terii cantităților de în
grășăminte. aplicării 
metodelor agrotehnice

„new york times": „Reducerea decalajelor
dintre țările bogate și cele sărace 

este o chestiune de interes general"
Comentatorul pentru probleme economice al ziarului american 

„New York Times", Ann Crittenden, consacră un amplu articol de
calajelor economice, in continuă creștere, dintre tarile avansate din 
punct de vedere economic și cele slab dezvoltate sau in curs de 
dezvoltare.

în condițiile recesiunii economice, 
care, intr-o măsură mai mică sau 
mai mare. își exercită efectele nega
tive la scara întregului glob — se 
arată, în articol — prăpastia dintre 
modul în care trăiesc oamenii din ță
rile bogate și cei din țările sărace se 
adincește într-un ritm tot mai acce
lerat. împărțirea lumii între națiuni 
avute și națiuni sărace datează de 
multă vreme, dar decalajul existent 
a devenit și mai accentuat in perioa
da din urmă.

în ultimii patru ani. venitul pe cap 
de locuitor al unui miliard dc oameni 
care trăiesc intr-un număr de 30 de 
țări considerate printre cele mai să
race a scăzut și mai mult. Dar, de
parte ca pe plan internațional să 
existe o preocupare pentru corectarea 
acestui dezechilibru crescînd. unele 
acțiuni recente au contribuit, de 
fapt, la menținerea sau chiar inten
sificarea sa. Negocierile multilaterale 
din cadrul G.A.T.T., de pildă, au 
redus la jumătate tarifele vamale 
dintre țările industriale, in timp ce 
taxele percepute la produsele dc ba
ză provenite din țările subdezvoltate 
au fost reduse cu mult mai puțin. 
Ca urmare, obstacolele în calea ex
porturilor țărilor în curs de dezvol
tare pe piețele statelor capitaliste, in 
loc de a se diminua, au devenit de fapt

Paralel, o largă an" ' 
chetă, întreprinsă tot 
de organizația locală 
a tineretului și pionie
rilor, va solicita pu
blicul praghez să-și 
spună părerea în toa
te problemele legate 
de această acțiune. 
Cele mai interesante 
și judicioase propuneri 
vor forma obiectul u- 
nui program centrali
zat de măsuri, pe care 
îl va alcătui munici
palitatea capitalei și 
care urmează a fi a- 
plicat în anii 1977— 
1980.

în afara caracteru
lui practic, „acțiunea 
Vltava" va constitui, 
în același timp, o con
tribuție la educarea ti
nerei generații in spi- 

■ ritul muncii, al pre
țuirii frumuseților pa
triei. (C. Prisăcaru).

• •

Analizînd 
ce se află

sarciniie 
în fața 

constructorilor, parti
cipanții au relevat 
necesitatea respectă
rii disciplinei de in
vestiții, precum și a 
unei strînse colaborări 
între întreprinderile 
de construcții, birou
rile de proiectare și 
viitorii beneficiari. Au 
fost examinate, de a- 
semenea, posibilitățile 
existente pentru ac
celerarea dării în ex
ploatare a anumitor o- 
biectlve. Propunerile 
formulate in cursul 
reuniunii urmăresc ri
dicarea eficientei in
vestițiilor. obținerea u- 
nor beneficii economi
ce și sociale cit mai 
mari de pe urma fie
cărui zlot investit. (Gh. 
Ciobanu).

1980. o
500 000

semnificativă sarcina 
ca aceasta să asigure 
in 
de 
de pește și crustacee, 
adică de trei ori mai 
mult decit în 1974.

Cu cei 3 500 de kilo
metri de coastă și cu 
un comerț exterior 
in continuă creștere. 
Cuba este în mod fi
resc preocupată de 
sporirea patrimoniului 
de nave proprii, cit și 
modernizarea metode
lor și tehnicii trans
porturilor. Chiar anul 
trecut a fost inaugu
rată o primă linie de 
transporturi cu ajuto
rul conteinerelor. Toto
dată. au fost înființate 
academii de studii na
vale la Măriei și la 
Barlovento. lingă Ha
vana, care pregătesc 
personalul cu califi
care superioară nece
sar noilor nave moder
ne. (M. Fabian).

cantitate 
de tone

înaintate. producția 
medie anuală urmează 
— conform prevederi
lor programului — să 
crească, pină in 1980. 
cu peste 60 la sută. în 
comparație cu cincina
lul anterior. O mare 
importantă se acordă 
sporirii producției la 
hectar. Pină la sfîrși- 
tul actualului cincinal 
(1976—1980). ea urmea
ză să crească la cerea
le cu 40 la sută, la 
cartofi — cu 50 la sută 
și la plante furajere — 
cu 60 la sută.

în prezent, pretutin
deni in R. P. Mongolă 
s-a și trecut la reali
zarea noului program. 
(Gh. Dascălu).

mai accentuate ! Totodată, ajutorul 
pentru dezvoltare acordat de statele 
industrializate a scăzut de la 0.52 la 
sută din produsul național brut al 
acestor țări in 1960, la 0.32 la sută 
astăzi, și probabil va scădea în con
tinuare. Inflația, care a dus la crește
rea preturilor la produsele importate 
de țările in curs de dezvoltare de pe 
piețele statelor industrializate, a lo
vit deosebit de puternic națiunile să
race. Numai in 1975 deficitul lor co
mercial s-a ridicat la circa 36 miliar
de dolari, față de 9 miliarde dolari în 
1973. Această acțiune nefavorabilă a 
mecanismului raporturilor de schimb 
a avut ca efect scurgerea și mai ac
celerată a resurselor țârilor sărace 
către cele bogate. Organizația pentru 
Cooperarea Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.) apreciază că, numai in 
1975. țările sale membre au ciștigat 
7.5 miliarde dolari din tranzacțiile cu 
statele cele mai sărace.

Iată de ce. arată în concluzie arti
colul. țările in curs de dezvoltare se 
pronunță tot mai insistent pentru e- 
dificarea unei noi ordini economice 
internaționale. în fond, este o ches
tiune de interes general, menținerea 
actualelor _ discrepante fiind de na
tură să dăuneze nu numai acestor 
țări. dar. in ultimă instanță, chiar și 
țărilor avansate.
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Săptămîna culturii românești
la Atena"

Emisiuni consacrate țării noastre 
la televiziunea elenă

în sunetele emoționante ale „Horii 
unirii", crainica postului național 
grec de televiziune — E.R.T. anunța, 
duminică seara, deschiderea „Săptă- 
minii românești la televiziunea e- 
lenă". Această acțiune va oferi pu
blicului elen filme și emisiuni con
sacrate trecutului istoric al Româ
niei, dezvoltării ei Impetuoase din 
prezent, frumuseților naturale, mo
numentelor de artă și cultură româ
nești, bogăției folclorice șl muzicii 
culte din țara noastră. O emisiune 
specială va fi consacrată întîlnirii de 
la București, din mai anul trecut, 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Constantin Kara
manlis, altor momente importante 
ale contactelor Oficiale tot mai 
frecvente în ultimul an dintre Româ
nia și Grecia.

în prezentarea care a precedat 
spectacolul inaugural — susținut de 
cei mai reprezentativi interpreți de 
muzică ușoară din țară — s-ă relevat, 
între altele, că prin emisiunile in
cluse de E.R.T. în programul său, în 
capitala Greciei se deschide, de fapt, 
o suită amplă de manifestări care va 
purta titlul generic de „Săptămîna 
culturii românești la Atena".

Astfel, la 9 martie, la Fundația na
țională a cercetării științifice, va 
avea loc, sub egida Ministerului grec" 
al Culturii și Științelor și a Amba
sadei României la Atena, vernisajul 
expoziției de caute românească. Cu 
aceeași ocazie) în sala mare a Funda
ției naționale a cercetării științifice, 
va fi prezentat filmul artistic de e- 
voeare „Pe aici nu se trece", cu care 
se vor inaugura „Zilele filmului 
românesc".

O zi mai tîrziu. la centrul artistic 
internațional „Athaeneum", va fi 
deschisă „Expoziția de artă decora
tivă românească", ce va întruni crea-

dețiile unora dintre artiștii români 
prestigiu care cultivă acest gen.

Este de evidențiat faptul că im
presia profundă stîrnită de apariția 
recentă, in Grecia, a volumului 
„Nicolae Ceaușescu : Pace și colabo
rare în Balcani și în întreaga lume" 
a stimulat editura ateniană „Pighis", 
care va scoate, în curînd, în limba 
greacă, un nou volum consacrat li
niilor directoare ale concepției și ac
țiunii politice românești, intitulat : 
„România in fața viitorului".

Primite cu viu interes de opinia 
publică elenă, manifestările din ca
drul „Săptămînii culturii românești 
la Atena" fac obiectul unor ample 
comentarii în toate ziarele locale, 
care subliniază evoluția ascendentă 
a relațiilor pe multiple planuri din
tre România și Grecia.

„înflorirea deosebită pe care o pre
zintă relațiile româno-grecești după 
întilnirea Ceaușescu—Karamanlis,
scrie cotidianul „To Vima". nu se li
mitează numai la nivelul colaborării 
politico-diplomatice sau la domeniile 
economic, comercial și tehnic, ci se 
extinde, în egală măsură, la proble
mele culturii și științei, oferind di
mensiuni și valențe noi contactelor 
bilaterale. Iar profunzimea schimbu
rilor spirituale nu se epuizează tu 
manifestările de la Atena, din zilele 
următoare. Ea se extinde la o serie 
de alte elemente, care dovedesc in
teresul călduros și reciproc".

Prezentind cititorilor numeroasele 
acțiuni care au loc în țara noastră 
în cadrul dezvoltării colaborării cul
turale româno-elene, ziarul apreciază 
că această colaborare „prevestește 
un viitor și mai bogat de cunoaștere 
și înțelegere reciprocă".

Atena
Ion BADEA

în primul tur de scrutin al alegerilor

cantonale din Franța

PARIS 8 — Corespondentul nostru 
transmite : Conform 
dat publicității luni 
Afacerilor Intern?. în 
scrutin al alegerilor 
Franța s-au înregistrat următoarele 
rezultate : din cei 1 801 consilieri 
generali ce urmau a fi aleși pe teri
toriul metropolitan au fost desemnați 
duminică 865. Din suma sufragiilor ex
primate, 56,53 la sută au revenit can- 
didaților propuși de partidele și for
mațiunile politice de stînga. Se re
marcă, în acest sens, un spor sub
stantial de voturi atribuite reprezen
tanților partidului socialist si parti
dului comunist. în cadrul stîngii. 
partidul socialist a obținut 26.5 Ia 
sută din voturi, iar partidul comu
nist 22,8 la sută. Dintre grupările po
litice ale majorității guvernamentale.

comunicatului 
de Ministerul 
primul tur de 
can tona le din

doar mișcarea republicanilor inde
pendenți înregistrează progrese în 
raport cu consultările anterioare. Din 
totalitatea alegătorilor înscriși pe lis
tele electorale au participat la vot 
65,4 la sută, procentaj mai mare decît 
la alegerile similare anterioare.

In .cele 936 de cantoane în care s-au 
produs balotaje va avea loc. la 14 
martie, al doilea tur de scrutin.

Comentînd semnificația scrutinului, 
agenția France Presse relevă că ale
gerile cantonale — menite să reîn
noiască o dată la trei ani jumătate 
din adunările locale însărcinate cu 
administrarea departamentelor — nu 
au. prin definiție, repercusiuni pe 
planul vieții politice naționale. To
tuși, luni, comentatorii erau unanimi 
în a le acorda o însemnătate ce de
pășește limitele administrației locale.

spania Puternic val de protest împotriva
(Agerpres). — Repre-MADRID 8 

zentanți ai partidelor de opoziție din 
Țara Bascilor s-au reunit, dumini
că, la Aranzazu (Guipuzcoa) pentru 
a examina ultimele evenimente care 
au avut loc la Vitoria, unde forțele 
polițienești au deschis focul asupra 
unor grupuri de demonstranți pro- 
vocînd moartea a patru persoane și 
peste 100 de răniți.

Comunicatul dat publicității la 
sfirșitul reuniunii condamnă „bruta
litatea acțiunilor poliției" și „asasi
natele comise la Vitoria".

★
MADRID 8 (Agerpres). — Tensiu

nea socială în Spania a atins un 
punct critic în cursul zilei de luni, 
prin amploarea fără precedent pe 
care au luat-o grevele, demonstra
țiile și alte acțiuni ale muncitorilor, 
funcționarilor, studenților și altor 
categorii ale populației, organizate

în semn de protest față de repri
marea brutală de către autoritățile 
polițienești a manifestației muncito
rilor din orașul Vitoria.

O puternică acțiune de protest a 
fost organizată în Țara Bascilor, 
unde, luni, a fost declarată o grevă 
generală. Greva generală, la care 
iau parte circa 500 000 de muncitori 
și salariați, a fost declarată la che
marea partidului comunist și a ce
lorlalte partide de opoziție din Spa
nia.

O deosebită intensitate cunosc 
grevele, demonstrațiile și alte ac
țiuni de protest în centrele munci
torești Bilbao, San Sebastian, Pam
plona și alte mari orașe.

în capitală au loc, de asemenea, 
mari acțiuni de protest. Potrivit a- 
gențiilor de presă, grevele și demon
strațiile de protest de luni sint cele 
mai mari de la războiul civil din 
Spania.

încheierea lucrărilor Congresului
/ 

-M

la încheierea convorbirilor dintre losip Broz Tito 
Castro

P. s. Italian DE PRETUTINDENI
și Fidel

BELGRAD 8 — Corespondentul
nostru transmite : Comunicatul co
mun iugoslavo-cubanez dat publici
tății la încheierea convorbirilor din
tre Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, primul mi
nistru al Cubei, relevă satisfacția 
părților față de faptul că relațiile 
iugoslavo-cubaneze pe linie de partid 
și de stat se dezvoltă cu succes pe 
baza respectării reciproce a căilor 
specifice de construire a socialis
mului în cele două țări.

In cadrul convorbirilor a fost ex
primată convingerea că apropiata 
conferință la nivel înalt de la Co
lombo a țărilor nealiniate va consti
tui o nouă și importantă contribu-

ție la consolidarea păcii în lume, 
realizarea unei securități egale pen
tru toți, dezvoltarea colaborării in
ternaționale și instaurarea unor noi 
relații economice pe baza egalității 
în drepturi și a respectării intere
selor legitime ale tuturor țărilor, ac
celerarea dezvoltării sociale și eco
nomice a statelor, îndeosebi a țărilor 
în curs de dezvoltare, precum și la 
întărirea continuă a solidarității și 
unității de acțiune a țărilor neali
niate.

★
Luni, Fidel Castro a sosit la So

fia, într-o vizită de prietenie, la in
vitația lui Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria.

ROMA 8 — Corespondentul Ager
pres transmite : Duminică seara s-au 
încheiat, la Roma, lucrările celui 
de-al 40-lea Congres al Partidului 
Socialist Italian. Partidul Comunist 
Român a fost reprezentat la con
gres de tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

La capătul a cinci zile de dezba
teri, congresul a adoptat în unanimi
tate un document final și a ales 
noul Comitet Central, format din 143 
de membri.

Congresul a avut ca principal scop 
stabilirea liniilor noii strategii a par
tidului. Evenimentele din ultimul 
timp și îndeosebi, consultarea elec
torală de anul trecut, marcată 
un succes deosebit al forțelor 
stînga, au pus în fața 
problema depășirii orientărilor 
diționale, a 
alternativă 
stingă.

de 
de 

socialiștilor 
tra- 

găsirii unei politici de 
la politica de centru-

Documentul final indică astfel că, 
pe termen lung, P.S.I. va urmări 
construirea unei alternative de stin
gă, opusă actualei hegemonii demo- 
crat-creștine, alternativă care își 
propune să grupeze toate forțele de 
stingă, inclusiv catolice. Apreciind 
drept încheiată odată pentru totdea
una experiența de centru-stînga, 
P.S.I. va acționa pentru înfăptuirea 
unei cotituri politice concepute ca o 
etapă a trecerii democratice către 
socialism.

O dominantă a congresului a con
stituit-o reafirmarea importanței pe 
care o are intensificarea raporturilor 
dintre cele două partide ale stîngii 

■— socialist și comunist — în lupta 
lor comună pentru apărarea Intere
selor oamenilor muncii, pentru dez
voltarea democratică a țării, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor vitale ale 
poporului italian.

• COMPUTERIZAREA 
ACTIVITĂȚII DE PROIEC
TARE. Peste 100 de construcții 
cu destinații diverse — prestări 
de servicii, policlinici, case ale 
culturii ș.a. — au fost ridicate, in 
ultimii doi ani în R.D. Germană 
pe baza unor proiecte elaborate 
cu ajutorul computerelor de 
către Institutul de proiectări din 
Berlin. S-a făcut astfel un prim 
pas în vederea trecerii de la 
proiectarea tradițională, indivi
duală, la proiectarea automati
zată, ceea ce creează premise fa
vorabile, pentru concentrarea ac
tivității de proiectare și — im
plicit — îmbunătățirea activității 
de investiții.

Deschiderea Tîrgului internațional de ia Cairo
CAIRO 8 — Corespondentul nos

tru transmite : La complexul expo- 
zițional Gezira și-a deschis, luni, 
porțile Tîrgul internațional de la 
Cairo, inaugurat. în numele șefului 
statului egiptean, de primul minis
tru al R.A.E.. Mamdouh Salem.

Aflat la cea de-a noua ediție a sa. 
tîrgul din 'Capitala egipteană repre
zintă o prestigioasă manifestare, a 
vieții comerciale internaționale, o 
tribună a progresului tehnic, reunind 
firme și organizații de comerț exte
rior din 38 de țări ale lumii. Româ
nia — participantă tradițională — 
este prezentă si în acest an cu un

pavilion cu o suprafață de 850 me
tri pătrați. în cadrul căruia sint ex
puse o gamă largă de produse ale 
industriei noastre : tractoare, autoca
mioane. electrostivuitoare. motoare 
electrice, mașini agricole, produse 
chimice, aparate de radio si televi
ziune, aparatură medicală etc.

După festivitatea inaugurală, pri
mul ministru Mamdouh Salem a vi
zitat. împreună cu membri ai guver
nului egiptean, pavilionul țării noas
tre, uftde a fost salutat de Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

Opțiunile socialiștilor japonezi
TOKIO 8 — Corespondentul Ager

pres . transmite : Au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 39-a Convenții na
ționale a Partidului Socialist din 
Japonia.

Convenția a examinat și adoptat 
programul de acțiune al P.S.J. pe 
anul 1976 și platforma partidului la 
viitoarele alegeri generale. Progra
mul de acțiune cheamă pe toți mem
brii P.S.J. la întărirea unității parti
dului în perspectiva alegerilor ge
nerale, apreciind că acestea vor 
constitui o etapă semnificativă pe ca
lea spre o reformă a politicii națio
nale. Documentul relevă ca obiectiv

central al activității P.S.J. elabora
rea unei politici de apărare a nive
lului de trai, prin lupta împotriva 
creșterii preturilor și pentru depăși
rea actualei recesiuni economice, 
pentru apărarea întreprinderilor mici 
și mijlocii, a intereselor țăranilor și 
pescarilor, pentru corectarea inechi
tăților sociale. Documentul sublinia
ză, totodată, importanța întăririi lup
tei și acțiunilor unite ale tuturor for
țelor progresiste.

Programul de acțiune subliniază 
că politica P.S.J. în domeniul rela
țiilor externe e bazată pe principiile 
nealinierii și opoziției față de impe
rialism și colonialism.

• INIMA A ÎNCEPUT 
SĂ BATĂ DIN NOU.
Viața unui tînăr de 18 ani, a că

prui inimă a încetat să bată, ca 
. urmare a unui puternic șoc elec

tric, a fost salvată de o echipă 
de medici din provincia Kirin 
(R.P. Chineză). în momentul în 
care doctorii intrau în acțiune, 
respirația și activitatea miocar
dică a pacientului încetaseră de 
douăzeci și două de minute, dar 
în urma intervenției echipei — 
care a administrat tînărului in
fuzii intravenoase, injecții cu 
oxigen și stimulenți cardiaci, 
precum, și masaje externe — 
inima a început să bată din nou. 
După o stare de comă de două
zeci și opt de zile și un trata
ment prelungit pentru refacerea 
organismului puternic afectat, 
pacientul a ieșit din spi
tal ' ' ............ ■ "

. șe
ieșit din

și este capabil să facă diver- 
munci agricole ușoare.

Un comunicat al Direcțiunii
P.C. Italian

ROMA 8 — Corespondentul Ager
pres transmite : Direcțiunea I 
Italian a luat în dezbatere 
serie de probleme 
tuația economică a 
țiunile revendicative 
citoare. „Agravarea 
presiunilor inflaționiste, se arată 
comunicatul dat publicității la 
cheierea reuniunii, amenință în mod 
serios nivelul de viață al maselor 
populare". După ce relevă că măsu
rile adoptate de guvern într-o serie 
de probleme legate de relansarea 
investițiilor nu răspund pe deplin 
necesităților de ordin economic. în 
comunicat . se arată că „comuniștii 
cheamă la o largă mobilizare poli
tică și de masă în vederea inițierii 
unei noi politici de dezvoltare și 
pentru realizarea imediată a unor o- 
biective legate de creșterea ocupării 
forței de muncă, mai ales în Mezzo- 
giorno". în încheiere, P.C.I. se an
gajează să-și aducă contribuția sa 
la rezolvarea situației economice a 
țării, participînd la orice confruntare 
utilă, potrivit unor propuneri ca cea 
formulată de președintele Partidului 
republican, Ugo La Malfa.

P.C. 
! O 

legate de si- 
țării și de ac- 
ale clasei mun- 
crizei lirei și a 

în 
în-

Sărbătoarea ziarului
„Morning Star

Hali" din Lon-La „Royal Festival 
dra a avut loc duminică o mare a- 
dunare populară consacrată celei de-a 
46-a aniversări a ziarului „Morning 
Star", organ al Partidului Comunist 
din Marea Britanie.

In cuvintul rostit la adunare. Gor
don McLennan, secretar general al 
partidului comunist, a lansat un vi
brant apel la unitatea de acțiune a 
comuniștilor, laburiștilor, sindicaliști
lor, a tuturor celor ce muncesc, pen
tru efectuarea unor schimbări profun
de in societatea britanică. „Criza prin 
care trece în prezent Marea Britanie 
— a spus vorbitorul — este o criză 
economică, politică, socială și morală. 
Pentru a soluționa dificultățile care 
confruntă țara și a deschide calea 
spre socialism este nevoie să se rea
lizeze o strînsă unitate, progresistă de 
stingă". Gordon McLennan s-a referit 
apoi la importanta activității ziarului 
„Morning Star" în mobilizarea mase
lor populare din Marea Britanie în 
lupta pentru condiții mai bune de 
viată și muncă, pentru pace și so
cialism.

Londra
N. PEOPEANU

agențiile de presă transmit
r

Uli miting consacrat Zilei in
ternaționale a femeii și celei de-a 
15-a aniversări a constituirii Uniunii 
femeilor pentru eliberarea Vietna
mului de sud a fost organizat, la 
Saigon. Luînd cuvîntul. Nguyen Thi 
Dinh, președinta uniunii, a subli
niat contribuția însemnată adusă de 
femeile din Vietnamul de sud la 
luptă împotriva agresiunii străine și 
a menționat rolul lor activ în etapa 
actuală la realizarea reunificării na
ționale, la edificarea socialismului în 
tară.

Șeful statului Cambodgia 
Democratică, Norodom sianuk, 
a primit delegația economică guver
namentală a R. P. Chineze, condusă 
de ministrul comerțului exterior, Li 
Cian, care întreprinde o vizită ofi
cială la Pnom Penh. La convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej, infor
mează agenția China Nouă, au fost 
prezenți Penn Nouth, primul minis
tru, Khieu Samphan și Ieng Sary, 
viceprim-miniștri, precum și Koy 
Thuon. ministrul economiei naționa
le și finanțelor al Cambodgiei Demo
cratice.

Asociația de prietenie 
Tunisia — România a or^ani- 
zat în orașul Sfax o expoziție de fo
tografii înfățișînd imagini din țara 
noastră. După deschiderea expoziției 
au fost prezentate filmele documen
tare „România azi" și „Comori tu
ristice". A participat Tijani Makni, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Socialist Desturian. primar al 
orașului Sfax. președintele Asociației 
de prietenie Tunisia — România.

într-un articolapărut în > E1
Pueblo", șăptămînal al P.C. din Ecua
dor. se evidențiază necesitatea națio
nalizării industriei ecuadoriene a 
zahărului. Adoptarea unei asemenea 
măsuri — se arată în articol — ar 
corespunde programului guvernamen
tal de lichidare a aspectelor negative 
din trecut și ar contribui la îmbună
tățirea situației economice a maselor 
populare.

A încetat din viață la ’ 
martie 1976, în urma unui accident, 
Nam Ir, membru al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, vicepremier 
al Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene — au anunțat organele con
ducătoare de partid și de stat din 
R.P.D. Coreeană. Nam Ir era în 
vîrstă de 63 de ani.

• Algeria a recunoscut noul 
stat • Marocul și Mauritania 
au rupt relațiile diplomatice 

cu Algeria

IntCrvill. ^ntr’un interviu acor
dat săptămînalului britanic „The 
Observer", președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere,, a afirmat că Marea 
Britanie nu trebuie să intervină în 
Rhodesia, ci să susțină aplicarea de 
către Mozambic a sancțiunilor eco
nomice îndreptate împotriva Rhode- 
siei. Președintele Nyerere a arătat, 
de asemenea, că țările africane sînt 
cele mai in măsură să acționeze 
pentru rezolvarea problemei rhode- 
siene.

0 puternică explozie care 
s-a produs duminică seara într-un 
local public din localitatea Castle- 
blanay, din nord-estul Republicii Ir
landa, situată la numai 6 km distanță 
de frontiera cu Ulsterul. a provocat 
moartea unei persoane și rănirea al
tor 17. Un purtător de cuvînt al po
liției locale a apreciat că atacul ar fi 
fost organizat de elemente protestan
te extremiste venite din Irlanda de 
Nord.

Regele Khalid al Arabiei 
Saudîîe *~a duminică, la
Riad, pe Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a in
format postul de radio saudit.

ALGER 8 (Agerpres). — La Alger 
a fost dată publicității o declarație a 
Ministerului de Externe al Algeriei 
cu privire la recunoașterea de către 
această țară a Republicii Arabe De
mocratice Sahariene. Relevînd că 
poziția Algeriei decurge din spriji
nul necondiționat pe care îl acordă 
tuturor mișcărilor de eliberare, de
clarația arată că Algeria a recunos
cut noul stat și va acorda guvernu
lui acestuia sprijinul politic, moral 
și material necesar.

Reprezentanți ai presei 
Străine au vlzitat satele mozam- 
bicane Pafuri și Mavue, care au 
fost recent ținta unor atacuri efec
tuate de unități militare rhodesiene 
fără nici o justificare și fără nici un 
avertisment — relatează agenția 
T.A.S.S. Ziariștii au constatat la fața 
locului efectele distrugătoare ale 
acestei acțiuni piraterești : locuințe 
prefăcute în scrum, ogoare arse cu 
napalm, precum și alte urme ale a- 
tacului, soldat cu 7 morți, 7 răniți și 
un dispărut din rîndul populației 
mozambicane.

PrOC6S inculpați prove-
niți din rîndurile Mișcării Sociale 
Italiene (organizație neofascistă) 
vor compare în fața unui tribunal 
cu începere de la 6 aprilie, a anun
țat procuratura din Milano. Ei sînt 
acuzați de a fi încercat să reînvie 
ideologia fascistă în Italia, exaltînd 
violența ca metodă de luptă politi
că. O parte dintre ei sînt, de ase
menea. acuzați de a fi aparținut 
unor grupuri extremiste de dreapta, 
care s-au dedat la diverse acte de 
violență.

RABAT 8 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat oficial difuzat du
minică la Rabat. Marocul a hotărît 
să rupă relațiile diplomatice cu Al
geria. Această decizie, precizează co
municatul, a fost adoptată în urma 
recunoașterii de către Algeria a Re
publicii Arabe Democratice Saha- 
riene.

NOUAKCHOTT 8 (Agerpres). — 
Mauritania a hotărît să rupă rela
țiile sale diplomatice cu Algeria — 
anunță un comunicat publicat la 
Nouakchott. Comunicatul adaugă că 
măsura survine in urma recunoaș
terii de către Algeria a Republicii 
Arabe Democratice Sahariene.

Președintele Partidului Socialist Belgian

expresie a proceselor înnoitoare
despre declarația generalului Haig

de pe continentul latino-american

BRUXELLES 8 (Agerpres). - In
tr-un editorial publicat în cotidianul 
„Le Peuple", președintele Partidului 
Socialist Belgian. Andre Cools, a cri
ticat recenta declarație a generalului 
Haig, comandantul-șef al N.A.T.O., 
care s-a pronunțat împotriva partici
pării comuniștilor la guvernele sta
telor membre ale Alianței atlantice.

„Am fost afectați de declarația gene
ralului Haig — se arată in editorial 
— care pare să se considere un fel 
de proconsul pentru Europa occi
dentală". în ceea ce îi privește — 
relevă în continuare Andre Cools — 
socialiștii belgieni sint de părere că 
..pluralismul și libertatea politică nu 
sint negociabile cu 
dacă este

In ultimii ani, între țările America Latine s-au închegat diverse 
fornie de colaborare economică și politică, reflectind interesele comune 
ale statelor din această zonă în lupta pentru accelerarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale, pentru progres. Constituit în octombrie 1975, „Sistemul 
Economic Latino-American" (S.E.L.A.) reprezintă o fază nouă, marcind 
instituționalizarea la nivel guvernamental a acestor preocupări.

Principiile ce călăuzesc activitatea S.E.L.A., rolul ei in contextul 
noilor evoluții inferamericane au făcut obiectul convorbirii pe care co
respondentul „Scînteii" la Lima a avut-o cu secretarul executiv al aces
tei organizații, Jaime Moncayo ~Garcia.

însășl constituirea S.E.L.A., a ară
tat interlocutorul, este o expresie e- 
locventă a proceselor înnoitoare de 
pe continent. Angajate în eforturi 
susținute în direcția consolidării dez
voltării independente, țările latino- 
americane parcurg căi specifice, pro
prii. Dar ele au, totodată. în mod 
firesc, un șir de interese comune, 
legate de asemenea obiective cum 
sint: recuperarea bogățiilor naționa
le, respingerea oricărei forme de 
dominație străină, apărarea suvera
nității și demnității naționale, făuri
rea unei noi ordini economice inter
naționale. Astfel de interese și obiec
tive au condus. în ultimii ani, la 
cristalizarea a diverse platforme co
mune de acțiune. în acest proces 
S.E.L.A. înscriindu-se ca o treaptă 
calitativ nouă a relațiilor între țări
le latino-americane.

în ce privește principalele moda
lități de acțiune, a continuat inter
locutorul. aș menționa mai întîi con
sultările dintre membrii organiza
ției privind diversele aspecte ale co
operării economice cu țări sau enti
tăți din afara regiunii, modalitate 
concepută in strînsă legătură cu ce
rințele instaurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale. Este un a- 
devăr incontestabil că progresul și . 
dezvoltarea fiecărei țări pot fi asigu-

rate, în mod fundamental, prin utili
zarea cit mai eficientă a resurselor 
pdoprii — naturale, umane,' tehnolo
gice și financiare. Dar pentru fruc-

lă ■ muncii, care să țină seama de 
procesul diversificării economice în 
țările aflate pe calea dezvoltării. 
Mai presus de orice înseamnă recu
noașterea necesității ca relațiile pe 
plan mondial să fie călăuzite de echi
tate și avantaj reciproc, 
care se caută în acest 
dezbătute și elaborate cu 
tuturor țărilor, pe bază 
deplină în drepturi.

în acest context, a subliniat în con
tinuare interlocutorul, colaborarea în 
forme noi între țările latino-ameri-

ca soluțiile 
sens să fie 
participarea 
de egalitate

Convorbire cu secretarul executiv al S.E.L.A.,
Jaime MONCAYO GARCIA

tificarea deplină a eforturilor na
ționale este nevoie și de structu
rarea unei colaborări internaționale 
largi, bazate pe egalitate în drepturi 
și avantaj reciproc, a unei noi ordini 
economice internaționale care să sti
muleze progresul țărilor în curs de 
dezvoltare, industrializarea acestora. 
Or, în procesul de industrializare, 
pe lîngă dezvoltarea tehnicii 
nale, țările continentului au 
de 
criminatoriu și fără condiții.

‘presus de orice, ele au nevoie de ra
porturi economice bazate pe princi
pii noi, echitabile, In vederea desfa
cerii produselor industriilor noi pe 
care le creează.

Pentru noi. noua ordine economică 
înseamnă nu numai un mai bun ra
port al termenilor de schimb, ci. tot
odată, o nouă diviziune internaționa-

națio-
_______ ____nevoie 

transfer de tehnologie, nedis- 
Mai

cane se afirmă ca o componentă im
portantă a progresului comun, iar lăr
girea ei continuă constituie un o- 
biectiv major al organizației. Avem 
în vedere, de pildă, desfășurarea de 
eforturi comune de către două sau 
mai multe țări 
tru realizarea 
mice — fie că 
tie, fie că este 
ră ; apoi 
care reprezintă o importantă deose
bită, și m-aș referi cu. precădere la 
creșterea producției alimentare : în 
fine, acoperirea reciprocă a unor ne
cesități decurgind din caracterul com
plementar al economiilor naționale. 
Pină acum s-au și conturat un șir de 
acțiuni de cooperare în agricultură, 
industrie, tehnologie, altele urmînd a 
fi cristalizate cu prilejul reuniunii din 
aprilie a Consiliului S.E.L.A., cînd va

latino-americane pen- 
unor obiective econo- 
este vorba de produc- 
vorba de infrastructu- 

cooperarea în domenii

fi stabilit programul de activitate al 
organizației pe acest an.

Deosebit de important este faptul 
că formele și domeniile cooperării 
în cadrul S.E.L.A. sînt concepute în 
așa fel îneît să completeze și să con
solideze celelalte forme de colabora
re existente, scopul unic fiind spri
jinirea programelor proprii, naționale, 
de dezvoltare.
Pentru mine este deosebit de plăcut — 

a spus în încheiere dl. Jaime Mon
cayo Garcia — să expun aceste consi
derente despre activitatea S.E.L.A. 
cititorilor din România. Țara dum
neavoastră, de care noi, latino-ame- 
ricanii, sintem legați prin atitea afi
nități. se bucură pe continentul nos
tru de o deosebită stimă. Vizitele 
întreprinse de președintele Nicolae 
Ceaușescu în multe țări din America 
Latină au ilustrat cit de profunde 
sînt sentimentele prietenești de care 
românii și latino-americanii sint a- 
nimați reciproc. Ne este, totodată, 
bine cunoscută poziția României în 
problemele făuririi noii ordini eco
nomice, ale lichidării decalajelor, 
prețuim realizările sale în diferite 
domenii de activitate. Cu atît mai 
mare este satisfacția noastră că, în 
urma reuniunii de la Manila. România 
face de acum înainte parte 
„Grupul celor 77", și anume - 
intîmplător ! — ca membru 
pârii țărilor latino-americane.

Acțiunea comună a țărilor 
de dezvoltare, cadrul în 
S.E.L.A. se străduiește să-și ____
contribuția se dovedesc, fără îndo
ială. ca una din expresiile vii ale 
ideilor înnoitoare ale epocii noastre, 
a încheiat d-sa.

al
din 
nu 

gru-

cursîn 
care și 

aducă

Lima
Eugen POP

Piața comună si micii> >
La capătul a patru 

zile de dezbateri — 
incluzînd și „nopți 
albe", de lucru — mi
niștrii agriculturii ai 
celor nouă țări mem
bre ale Pieței comune, 
reuniți la Bruxelles, 
au ajuns, în cele din 
urmă, la un compro
mis in problema sta
bilirii prețurilor la 
produsele agricole. In 
discuție s-au aflat, in 
primul rind, prețurile 
vinurilor, produselor 
lactate, cerealelor. Nu 
au rămas insă în a- 
fara cadrului confrun
tărilor nici alte pro
duse. cum sînt carnea 
de bovine, legumele, 
zahărul etc. Nu întîm- 
plător dezbaterile pe 
tema stabilirii prețuri
lor la produsele agri
cole au fost, întotdea
una, însoțite de ample 
demonstrații ale țăra
nilor veniți la Bruxel
les nu numai din Bel
gia, ci și din Franța, 
Olanda. R.F. Germa
nia. Dacă de obicei 
manifestanții blocau 
arterele de circulație 
și agitau în mod de-

monstrativ furcile, de 
astă dată, parcă pen
tru a-i face mai recep
tivi pe cei nouă titu
lari ai departamente
lor agriculturii 
de revendicările 
zentate, aceiași 
mieri i-au întîmpinat 
cu căni de lapte dulce.

Dincolo de aspectul 
pitoresc al acestei în- 
tîmpinări. divergentele 
in problema prețurilor 
au fost foarte acute : 
Comisia Pieței comune 
propusese o majorare 
în jur de 7 Ia sută in 
raport cu prețurile de 
anul trecut, in timp ce 
producătorii revendi
cau o majorare de 10,5 
la sută pe ansamblul 
produselor. Argumen
tele producătorilor 
s-au sprijinit pe date 
îndeobște cunoscute . 
pe zi ce trece, elemen
tele prețului de 
— îngrășăminte 

unelte.
impozite 

neîncetat, 
crește 

în general, 
urmare a crizei 
conomice și a inflației

mice, 
raje. 
cresc 
cum 
vieții

alte țări, chiar 
vorba de țări prietene".

producători

față 
pre- 
fer-

cost 
chi- 
fu-

după 
costul 

ca 
e-

din țările capitaliste. 
Un mic fermier bel
gian, relevind eroda
rea continuă a nivelu
lui de trai al producă
torului de la tară, de
monstra că ceea ce 
cumpăra cu cinci ani 
in urmă pe un sac de 
griu, cumpără astăzi 
cu prețul a trei saci. 
Dosarul în fața căruia 
s-au găsit. așadar, 

Jncă din prima zi, mi- 
’niștrii agriculturii a 
fost deosebit de com
plicat. Rezultatul celor 
patru zile — și nopți 
— de dezbateri a fost 
o soluție de compro
mis : o majorare cu 
7,5 la sută a prețuri
lor la produsele amin
tite. Soluție. care, așa 
cum preciza ministrul 
belgian al agriculturii, 
nu poate fi primită de 
către producătorii a- 
gricoli cu entuziasm. 
După cum se vede, 
pînă la urmă, pentru 
aceștia laptele dulce a 
devenit amar...

N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI 

Bruxelles

• LIMPEZI CA ODI
NIOARĂ. Știri recente anun
ță că două cunoscute cursuri de 
apă sint pe punctul de a fi sal
vate de „maladia poluării" : Ti- 
brul, ce traversează Roma, și Ta- 
misa londoneză. Ca urmare a in
stalării de-a lungul Tibrului a 
patru stații de epurare — susțin 
ecologii italieni — în scurt timp 
rîul va fi la fel de curat ca pe 
vremea lui... Romulus și Remus, 
în mod similar, spre bucuria 
pescarilor londonezi, Tamisa — 
unde numai țiparii supravie- 
țuiseră infestării —■ s-a repopu
lat cu aproape 70 specii de 
pește, iar anul acesta au ier
nat aici o mulțime de păsări, 
dintre care unele nu mai fuse
seră văzute de decenii.

• INSUPORTABIL PEN
TRU URECHEA UMANĂ. 
Newyorkezii nu sînt îngrijorați 
numai de zgomotul avioanelor 
supersonice. Vacarmul produs de 
orchestrele tip „rock" și ..folk" a 
devenit atît de insuportabil, in
cit directorul vestitei săli de 
concerte Carnegie Hall a decis 
să interzică reprezentațiile cu 
acest gen de muzică. „Zgomotul 
măsurat în decibeli în timpul 
unui asemenea concert este in
suportabil pentru urechea uma
nă" — a declarat directorul sălii, 
Julius Bloom. Acest zgomot atin
ge sau chiar depășește 105 
decibeli, ceea ce. chiar în condi
țiile unei săli de mare capacita
te. constituie un serios risc la 
adresa sănătății.

• „RECICLAREA" AM
BALAJELOR. Amalgam de 
exponate : păpuși, personaje 
din lumea basmelor, reprodu
ceri ale unor vietăți diverse, a- 
lături de monumente istorice si 
de artă în miniatură sau diver
se instrumente, umbrele ș.a. la 
scară redusă. Ce au comun toa
te aceste obiecte reunite de cu- 
rind într-o expoziție din Japo
nia ? Simplu, materialul utili
zat : ambalajul pachetelor de 
țigări. Cu recunoscuta minuțio
zitate niponă, autorii, maturi sau 
copii, au „reciclat", original, cu
tiile de diferite forme, ca și sta
niolul ce învelește 
denumirea „Terra 
scrumieră", actuala 
lucrării pachetelor
menită să stimuleze preocuparea 
pentru „reciclarea" în scopuri 
productive și — de ce nu ? — 
recreative a obiectelor, apa
rent de prisos, după utilizare 
casnică.

țigările. Sub 
nu este o 

..artă a pre- 
de țigări" e

• BEC PENTRU UN
DECENIU. Administrația a- 
mericană pentru cercetare și dez
voltare in domeniul energiei a 
anunțat apropiata introducere în 
producția 
tip de 
mă cu 1 
nergie i 
zent și 
10 ani. 
tor din 
tip combină unele caracteristici 
ale becului „clasic", avînd fila- 

■ ment incandescent, cu cele ale 
becului cu lumină fluorescentă, 
fără filament.

de serie a unui nou 
bec electric, care consu- 
70 la sută mai puțină e- 
decit cel utilizat in pre- 
poate fi folosit timp de 
Realizat de un inventa- 

statul California, noul

• SPĂRGĂTOARE DE 
GHEAȚĂ CU AER FIER
BINTE. Un produs bine cotat, 
la ora actuală, al industriei na
vale finlandeze îl constituie 
spărgătoarele de gheață. Dato
rită celor 10 nave de acest tip cu 
care este dotată flota finlandeză, 
traficul marin se desfășoară, 
practic, tot timpul anului. în ciu
da rigorilor climei. Șantierele 
„Wartsila", unde se construiesc 
aceste nave, au perfecționat 
continuu procesul tehnologic, o 
realizare deosebită constituind-o. 
printre altele, o instalație cu je
turi de aer fierbinte, extrem de 
eficace în înlăturarea gheții. Pe 
viitor, odată cu realizarea unor 
vase atomice de acest tip. se 
preconizează și construirea de 
nave comerciale cu caracteristici 
de spărgător de gheață.
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