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La zi în ^kGrRICULTURJk
Urgentarea amenajărilor 

pentru irigații in sisteme locale
Irigațiile ocupă, alături de meca

nizare și chimizare, un loc impor
tant în ansamblul măsurilor pentru 
intensificarea producției agricole. 
Tocmai de aceea, suprafețele ame
najate au crescut an de an, urmînd 
ca în anul 1980 să reprezinte trei 
cincimi din potențialul irigabil al 
țării. Cea mai mare parte a amena
jărilor se realizează în sisteme mari 
și moderne, executate din fondurile 
statului de către unități de construc
ții specializate. Există însă și alte 
posibilități pentru extinderea iriga
țiilor. Țara noastră este brăzdată de 
numeroase rîuri, există multe lacuri 
naturale și acumulări de apă. Ele 
pot și trebuie să constituie o sursă 
importantă pentru irigarea unor su
prafețe cit mai mari în sisteme lo
cale, realizate de unitățile agricole 
cu mijloace proprii și credite pe 
termen lung primite de la stat. A- 
semenea amenajări necesită inves
tiții mici și au eficiență ridicată la 
irigarea legumelor, livezilor, a cul
turilor furajere și a celor de cîmp.

Datorită avantajelor de care bene
ficiază de pe urma acestor amena
jări fiecare unitate agricolă și e- 
conomia națională în ansamblu, 
conducerea partidului acordă o a- 
tenție deosebită extinderii suprafe
țelor irigate în sisteme locale. A- 
ceastă sarcină a fost din nou ac
centuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta ședință de lucru 
de la C.C. al P.C.R. Ocupîndu-se pe 
larg de modul de îndeplinire a pro
gramului de irigații, secretarul ge
neral al partidului a cerut să se ac
ționeze pentru mobilizarea forțelor 
în toate comunele în vederea termi
nării la timp a lucrărilor de irigații, 
indiferent dacă acestea au caracter 
republican sau local. Atrăgînd aten

ția că în planul cincinal actual se 
prevede amenajarea în sisteme loca
le a circa 200 000 ha, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
trecerii de îndată la realizarea tutu
ror lucrărilor care condiționează în
cheierea in bune condiții a acestui 
program.

Acum, odată cu venirea primă-

se extindă sistemele locale de iriga
ții ; aceasta este o pirghie sigură de 
creștere a producției agricole și, im
plicit, de sporire a averii obștești și 
a bunăstării oamenilor muncii de la 
sate.

în multe cooperative agricole din 
județul Teleorman, unde organizații
le de partid și consiliile populare au

• Acțiuni cu participarea largă 
a oamenilor muncii de la sate

• Soluții constructive simple și ieftine
• Nimic din ceea ce trebuie făcut 

acum să nu fie amînat
verii, revine organelor și organizații
lor de partid, consiliilor populare 
sarcina să organizeze acțiuni de masă 
în vederea intensificării lucrărilor pe 
șantierele de irigații. Cooperativele 
agricole au prevăzut ca în 1976 să 
amenajeze pentru irigat 58 000 ha. 
Cea mai mare parte din această su
prafață trebuie terminată pînă la în
ceputul lunii iunie, spre a putea fi 
irigată încă în acest an. Și pentru 
participarea în număr cît mai marea 
locuitorilor de la sate la executarea 
acestor lucrări, organizațiile de partid 
au datoria să desfășoare* o susținută 
muncă politică și organizatorică, ex- 
plicînd în mod convingător că este 
în interesul general al societății 
noastre și al fiecărei cooperative să

acționat în acest fel, lucrările au 
continuat și pe timpul iernii. Ca ur
mare, au fost amenajate în sisteme 
locale 420 ha și se lucrează la alte 
400 ha. Demne de relevat sînt și re
zultatele bune obținute în acest do
meniu în județele Bihor și Arad. în 
alte județe însă — Prahova, Buzău, 
Dîmbovița, Vaslui, Hunedoara, Sălaj, 
Olt, Dolj, unde există surse de apă 
și proiecte de execuție — lucrările nu 
se desfășoară în ritm corespunzător, 
în mod deosebit se cere să fie fi
nalizate amenajările pe cele 10 500 
ha, a căror execuție, începută cu un 
an în urmă, nu a fost încheiată. Nici 
o amenajare nu poate îi considera
tă terminată cîtă vreme nu se asi
gură exploatarea la întreaga capa

citate. funcționarea ei în cît mai bune 
condiții I

Este necesar, de asemenea, să fie 
luate măsuri in vederea extinderii 
irigațiilor in sisteme locale în acele 
județe — Brăila. Arad, Olt, Dîm
bovița — unde organele locale nu 
au prevăzut executarea în acest an 
a noi amenajări, deși au sarcini mari 
de realizat pe întregul cincinal. Tră- 
gîndu-se învățăminte din neajunsu
rile care s-au făcut simțite pe 
alocuri în cincinalul precedent, tre
buie să se asigure o eșalonare ju
dicioasă pe ani a lucrărilor de a- 
menajări pentru irigații din acest 
cincinal, pentru ca sarcinile prevă
zute să fie realizate integral. Sub 
nici un motiv nu trebuie să se ad
mită ca volumul cel mai mare de 
lucrări să fie lăsat pe ultimii ani ai 
cincinalului, pentru că aceasta în
seamnă. de fapt, a merge în mod 
premeditat către nerealizarea planu
lui sau a impune eforturi mari pen
tru recuperarea rămînerilor in 
urmă.

Spre a se amenaja suprafețe cît 
mai mari și cu investiții reduse este 
necesar, totodată, să fie reconside
rată concepția de proiectare și exe
cutare a sistemelor locale pentru 
irigații. Subliniem aceasta întrucît 
tipul de amenajare cu conducte în
gropate pentru conducerea apei și 
metoda de udare prin aspersiune au 
devenit preponderente în multe din 
amenajările executate în ultimii ani. 
Evident, asemenea soluții construc
tive nu se pot realiza cu mijloace 
locale ; ele necesită investiții costi
sitoare, nu întotdeauna posibil de a 
fi realizate. Iată de ce, în funcție

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tn pagina a lll-a,

RUBRICILE NOASTRE :
La

Succese de prestigiu 
în industria ușoară
Oamenii muncii din întreprinde

rile industriei ușoare, prin devansa
rea termenelor de' atingere a para
metrilor proiectați la unele capaci
tăți, introducerea de noi tehnologii 
și modernizarea proceselor de pro
ducție, utilizarea rațională a mași
nilor și timpului de lucru, au intrat 
în ultima lună a trimestrului cu o 
producție suplimentară evaluată la 
peste 282 milioane lei. Ca urmare, 
unitățile din acest sector al econo
miei naționale au livrat comerțului 
un volum sporit de țesături, con
fecții, tricotaje și alte bunuri, con
tribuind astfel la îmbunătățirea a- 
provizionării populației. De reținut 
că 92 la sută din sporul de producție 
a fost realizat pe seama creșterii 
productivității muncii, indicator la 
care, în perioada amintită, s-a în
registrat o depășire a prevederilor 
cu 1,5 la sută. (Agerpres).

Șarja nr. 1000
Colectivul turnătoriei de oțel de la 

Întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila a obținut un nou 
și important succes : pe ziua de 8 
martie 1976 a elaborat șarja cu nr. 
1 000. Succesul se adaugă faptului că, 
în luna februarie a.c., sarcinile de 
plan la indicatorul oțel lichid au fost 
depășite cu 10 la sută, în timp ce 
cantitatea de piese turnate întrece 
cu mult cifra planificată. (Mircea 
Bunea).

îngrășăminte chimice 
peste prevederi

Prima săptămînă a lunii martie a 
fost încheiată la Combinatul de în
grășăminte chimice din Năvodari cu 
o producție suplimentară de super- 
fosfat însumînd 105 tone. Această 
cantitate se adaugă celor 560 de tone 
de îngrășăminte obținute de chimiștii 
din Năvodari peste plan în primele 
două luni ale anului. De asemenea, 
pînă în prezent producția de acid 
sulfuric realizată peste prevederi to
talizează 1 277 tone, creîndu-se astfel 
condiții pentru încheierea primului 
trimestru din acest an cu rezultate 
remarcabile. (George Mihăescu).

Un nou cartier 
de locuințe: Rovine 

în aceste zile, lucrătorii Trustului 
de construcții locale Dolj au început 
lucrările la primul bloc de locuințe 
ale noului cartier Rovine, care va 
face legătura între ansamblurile ur
banistice Calea București și Piața 
Gării. Cele aproximativ 50 de blocuri 
— cu cite 4 și 10 etaje — care vor 
însuma peste 2 000 de apartamente 
se vor realiza din panouri mari și 
dia 'ragme de beton, ceea ce va duce 
la' creșterea gradului de industriali
zare. De menționat că, odată cu ter
minarea acestui cartier, al 8-lea din 
Craiova, aproape trei sferturi din 
populația Craiovei va locui, la sfîrși- 
tul acestui cincinal, în apartamente 
moderne, majoritatea construite în 
ultimul deceniu. (Nicolae Băbălău),

Bulevardele Capitalei sînt într-o continuâ înnoire. Colentina — una din „porțile" principale ale orașului — oferâ 
o mârturie urbanisticâ edificatoare
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In fapte și opinii
Se spune că în Dobrogea 

vînitul bate totdeauna din 
față. Este o glumă, desigur, 
dar de data aceea — cu 
un timp în urmă — a bă
tut viscolul. Pînă diminea
ța, orașul și întreg județul, 
totul era împovărat de o 
uriașă coajă de gheață: vis
colul a rupt stîlpii, rețelele 
de înaltă tensiune, rețelele 
telefonice; s-au întrerupt 
energia, lumina, apa, căl
dura, comunicațiile, circu
lația. Linia ferată blocată, 
șoselele întroienite. Dună
rea primejdioasă.

„...Seara — își amintește 
directorul Combinatului me
talurgic Tulcea. inginerul 
Mircea Șuteu — totul încă 
mergea normal. Tirziu, spre 
miezul nopții, se instalase 
viscolul". Și. desigur, așa 
cum se întîmpla cu multă 
lume. într-o asemenea îm
prejurare i-a pierit liniștea 
și de aceea a comunicat cu 
cîțiva tovarăși pentru mo
bilizarea de a doua zi : să 
nu lipsească nimeni din 
schimburi. întărirea disci
plinei, măsuri contra înză- 
pezirii etc. Mai ales la uzi
na de alumină, care lucrea
ză cu foc continuu, cu proce
se tehnologice neîntrerupte. 
Dar cum să fie comunicată 
acea decizie dacă drumurile 
ar fi fost închise, iar cei mai 
multi locuiesc la distanțe

mari I? Nu a apucat să-și 
răspundă la toate grijile și 
întrebările și lumina s-a 
stins și nu s-a mai aprins. 
Nu a trecut mult și nu s-a 
mai putut nici comunica. Și 
cînd anevoie, cu lopeți- 
le, oamenii au răzbit 
pînă la uzină — deși 
era încă întuneric și vis

venit să vedem ce putem 
face — spuneau oamenii. Pe 
dealuri stau stîlpi de înaltă 
tensiune dărîmați". Pe căi
le de acces ale uzinei, în 
nămeții uriași îngrămădiți 
printre instalații, oamenii 
tăiau pîrtii adînci cu mași
nile, cu lopețile. Erau bă
tuți de viscoL înotaseră cea-

Întreprinderea metalurgică din Timișoara. în secția de moșini de ridicat (în imagine) se montează un nou pod 
rulant care va fi expediat beneficiarilor

Foto : E. Dichiseanu

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor, 

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

ACTIVUL DE PARTID
sprijin de nădejde in înfăptuirea 

sarcinilor dezvoltării județului
Prin înfăptuirea sarcinilor com

plexe ce stau în actualul cincinal in 
fața județului nostru, Mehedințiul va 
cunoaște o puternică dezvoltare ; o 
pondere tot mai însemnată va re
veni, în structura sa economică, in
dustriei constructoare de mașini și 
chimiei, iar energia electrică, exploa
tarea și prelucrarea lemnului, indus
tria ușoară și alimentară vor înre
gistra, la rîndul lor, creșteri simți
toare. Volumul investițiilor va spori, 
de asemenea, considerabil : vor fi 
puse în funcțiune cîteva zeci de 
capacități industriale noi, extin
deri și moderni
zări. iar o parte 
însemnată din 
fonduri se va ma
terializa în dezvol
tarea bazei tehni- 
co-materiale a a- 
griculturii. în re
alizarea unor mari 
sisteme de iriga
ții, in cîteva mii 
de apartamente și 
alte zeci de obiec
tive social-cultu- 
rale.

Străduindu-se să 
realizeze aceste 
obiective la un 
nivel cît mai înalt, 
comitetul nostru județean se că
lăuzește după indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a subliniat 
că este necesar să discutăm cu ac
tivul de partid, cu toți membrii 
partidului atunci cind pornim la 
treabă, ca să gindim cum trebuie să 
acționăm mai bine pentru a preveni 
lipsurile, pentru a asigura înfăptui
rea în cît mai bune condiții a sar
cinilor.

Activul nostru de partid este alcă
tuit din cele mai bune cadre de con
ducere de la nivelul județului, din 
întreprinderi, instituții, unități a- 
gricole etc., oameni care au do
vedit inițiativă, pricepere și com
petență în finaliaftrea sarcinilor în
credințate, care se SSirmă, la locurile 
lor de muncă, prin rezultate deose
bite. Cu activul ne întîlnim pe
riodic și pe domenii de activitate ț 
se încetățenește tot mai mult prac
tica de a discuta cu activul prin
cipalele probleme ale muncii poli
tice și organizatorice. Unii comu
niști din activ au sarcini pe pe
rioade mai îndelungate, alții de 
mai scurtă durată, desprinse din pla
nurile comitetului nostru județean. 
Activul de partid al comitetului ju
dețean, ca, de altfel, și activul celor

lalte organe de partid din județ, au 
fost și sînt folosite cu rezultate tot 
mai bune într-o serie de acțiuni de 
amploare întreprinse de organul ju
dețean, cum sînt, bunăoară, aprofun
darea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, stabilirea prognozei de dez
voltare economico-socială a județu
lui, dezbaterea schițelor de siste
matizare a localităților și a planului 
în profil teritorial, traducerea în via
tă a importantelor hotărîri adoptate 
de Congresul consiliilor populare — 
pentru a ne referi doar la cîteva din

din județul MEHEDINȚI
Iulian PLOȘTINARU

prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.

preocupările majore ale ultimei pe
rioade.

Experiența demonstrează că unul 
din principalele criterii ale eficien
ței acțiunilor activului de partid il 
constituie pregătirea, competența ce
lor care se numără in rindurile aces
tuia. De aceea, acordăm o atenție 
tot mai mare instruirii și informării 
temeinice, cît mai complete și ope
rative, a celor care fac parte din ac
tivul de partid, ridicării nivelului lor 
de cunoștințe politico-ideologice, pro
fesionale și de cultură generală. In 
prezent, directorii de întreprinderi, 
de la I.A.S. și S.M.A., președinții 
cooperativelor agricole de producție, 
alte cadre din conducerea unităților 
economice și a instituțiilor sint 
cuprinse în cele 16 filiale ale

Universității de marxism-leninism, 
iar ceilalți membri ai activului frec
ventează diferite forme ale învăță- 
mîntului de partid, ale Academiei 
„Ștefan Gheorghiu". Pentru infor
marea activului de partid se orga
nizează, de asemenea, dezbateri, 
schimburi de experiență, simpozioa
ne, sesiuni de comunicări și refera
te. Putem cita, dintre acestea, in
struirea însoțită de filme și demon
strații practice de la C.A.P. Gîrla Mare 
și Salcia a activului de partid din 
agricultură pe tema culturii griului 
ori sesiunea de comunicări și refe

rate despre dez
voltarea în județ 
a pomiculturii și 
viticulturii, con
sfătuirile cu acti
vul de partid din 
industrie avînd ca 
obiect reducerea 
consumurilor spe
cifice. a importu
rilor etc.

Asigurarea bu
nel informări se 
îmbină cu o con
sultare perma
nentă. Atunci cînd 
au loc plenare ale 
comitetului jude
țean de partid, o- 

bișnuim să invităm activul din sectorul 
ce face obiectul dezbaterii sau ana
lizei. Toate cadrele învestite cu răs
punderi în domeniul analizat au 
astfel posibilitatea să-și spună cu- 
vîntul, în deplină cunoștință de cau
ză, să manifeste intransigență față 
de lipsurile care mai persistă, să vină 
cu propuneri și soluții în măsură să 
ducă la perfecționarea stilului și me
todelor de lucru, la o mai puternică 
mobilizare a oamenilor muncii în în
făptuirea sarcinilor ce le revin.

• în urma unor consfătuiri cu acti
vul de partid din industrie — or
ganizate pe ramuri și domenii de Ac
tivitate — s-au evidențiat, de pildă, ------------------------------------- - 
(Continuare în pag. a II-a)

CERCETĂTORUL—
din unghiul exigențelor morale

poate sta oprită mai mult 
de o oră, cel mult două, 
fără alimentare cu aer. Uzi
na noastră — cu specificul 
ei — consumă aer sub pre
siune, abur tehnologic sub 
presiune, apă sub presiune. 
Toate puse în mișcare de 
energia electrică. Practic, 
ne-am ferit totdeauna să 
oprim secțiile uzinei mai 
mult de o jumătate de oră". 
Cît avea să dureze între
ruperea energiei electrice ? 
Cine — pe viscolul acela — 
și in cît timp, cu ce mij
loace avea să repare ava
riile de pe rețea ? Situația 
se anunța fără ieșire — 
decît dacă vreo minune ar 
fi reparat avariile din re
țeaua de înaltă tensiune — 
dar minuni nu există. Ar 
fi trebuit golite de conți
nutul lor industrial toate 
aceste enorme instalații — 
ar fi fost o pierdere — dar

Abnegație
colul se întețise — direc
torul s-a pomenit încon
jurat de muncitorii, teh
nicienii, inginerii din toa
te cele trei schimburi ale 
uzinei. Prin radio, prin te
lex, prin... telepatie — dacă 
ar fi comunicat cu ei toți 
— nu ar fi venit atît de 
devreme și fără nici un 
absent. Și cei ce se aflau în 
concediu — veniseră și ei. 
Energia electrică era în
treruptă. uzina amorțise în 
întuneric, amenințată de 
întroieniri, cutreierată de 
urletele viscolului.

„Am văzut situația și am

Reportaj de
Traian COȘOVEI

suri întregi prin viscol. De 
pe platoul combinatului, 
înălțat ca un pinten în fa
ța crivățului, se putea cu
prinde cîte ceva din pro
porțiile viscolului — un fan
tastic . relief polar, răvășit 
de rafalele uraganului și de 
sub care se mai simțea 
pulsul cald încă. îndepărtat 
al uzinei.

„O uzină de alumină — 
spune inginerul Șuteu — nu

ar fi fost evitate celelalte, 
mai mari. Asta ar fi în
semnat pierderea unei mari 
producții, ar fi însemnat 
inundarea, împotmolirea u- 
zinei.

Se imaginară cele mai 
fantastice și rapide soluții, 
cu nădejdea și cu hotărîrea 
să evite dezastrul — și 
trecură cu toții să împiedi
ce blocarea vaselor cu aju
torul eforturilor fiecăruia. 
Au adunat cîteva motocom- 
presoare și grupuri electro
gene din uzină și de pe ce
lelalte șantiere și s-au Or
ganizat pe echipe. în locul

stației care încremenise, 
au pus compresoare să in
troducă aer sub presiune în 
uriașii cilindri, ca să agite 
materia intrată deja în a- 
morțire. Dar puterea aces- 

' tor motocompresoare era 
de zece ori mai slabă. 
Atunci au luat conducte 
lungi, le-au tăiat în bucăți 
de 30—40 m — sute de bu
căți de țeava — și zeci de 
oameni, legați cu centuri, 
cu funii, au urcat scărițele 
metalice verticale, trăgînd 
conductele după ei, deasu
pra vaselor și au început să 
frămînte cu ele, să agite 
aluatul industrial adînc de 
40 de metri, să nu-i dea ră
gaz să se blocheze. Alte e- 
chipe au urcat pe cilindri 
și au pus în mișcare palete
le pentru ca materia dină
untru să nu se pietrifice. 
Alții, la centrala termică, 
au luat măsuri să nu înghe
țe cazanele ; au făcut focuri 
cu lemne sub unul din ca
zanele mici, pentru a-1 ține 
cald.

Prin ce întroieniri, prin 
ce aventură fantastică a 
sosit în ajutor o coloană de 
mașini pentru, deszăpezire, 
cu grupuri electrogene, cu 
motocompresoare ! întregul 
oraș, rămas în frig, în în
tuneric. fără apă. avea ne
voie de grupuri electrogene, 
de energie ...O mină uriașă 
și o minte strategică le a- 
duna de peste tot, de pe 
toate, șantierele și le redis
tribuia, împreună cu ali
mente. pîine. mezeluri, ca
zane de ceai. în punctele 
cele mai grele.

Nu aș fi reușit să am o 
imagine clară despre cum 
s-au angajat acești oameni 
în teribila lor luptă, con
duși de comuniști, dacă un 
oțelar — Tănase Magadaș 
— nu ar fi presărat cîteva 
amănunte în povestirea lua.
(Continuare in pag. a Il-a)

Nu doresc să vorbesc 
în calitate de profesor 
sau cercetător, ci numai 
în aceea a unui om 
care a trăit printre cer
cetători, dar și printre 
artiști. Cred că cercetă
torii, în căutarea dru
murilor noi ale cunoaș
terii. au unele trăsături 
comune cu ale artiști
lor în căutarea formelor 
noi ale expresiei : pre
dispoziție pentru crea
ție. imaginație, inventi
vitate. capacitate de a 
visa, de a se pasiona. 
Pasiunea, această dorin
ță imperioasă de reali
zare. este în bună mă
sură o dăruire totailă 
dar. în același timp, o 
renunțare la un șir de 
alte satisfacții. Să nu 
uităm că acest cuvînt 
derivă de la passio — 
care înseamnă suferință.

Cercetătorul are. sau 
ar trebui să aibă, și alte 
trăsături. Explorarea 
domeniilor necunoscute, 
această „aventură" ști
ințifică, nu este reali
zabilă fără aviditatea 
cunoașterii, fără cu
riozitate. De asemenea, 
ar trebui să pornească 
de la o bună cunoaște
re a problemei. în a- 
celași timp fiind con
știent că în stadiul ac
tual al evoluției științi
fice el nu posedă decît 
o infimă parcelă a cu
noștințelor umane. A- 
ceasta presupune mai 
departe modestie ; atot

știutorul în zilele noas
tre este o aberație, nu 
mai este acceptat nici ca 
zeitate, cu atît mai pu
țin ca om. Vedetismul, 
mai recent apărut și la 
cercetători, este con
damnabil. A fost con
damnat și de sportivi : 
cu cîțiva ani în urmă, 
o celebritate mondială 
în schi a fost exclusă

însemnări de 
prof. dr.

Marcela PITIȘ

din federația internațio
nală de specialitate pen
tru că a cedat tentației 
de a se autopopulariza 
cu medaliile olimpice. 
Un celebru chirurg, de 
asemenea de reputație 
internațională, a pierdut 
consacrarea științifică 
pentru că a preferat re
clama zgomotoasă. Dem
nitatea și modestia sînt 
preferabile autoaprecie
rilor și autodeclarațiilor 
că ești „om de știință", 
îmi amintesc o anecdo
tă. o primă întîlnire în
tre doi profesori inte
resați și în cercetare. 
Primul spune celuilalt : 
numele dumneavoastră 
îmi este foarte cunos
cut. dar figura îmi e 
complet necunoscută. Al 
doilea răspunde : curios

— impresia mea este In
versă : figura dumnea
voastră îhîi este foarte 
cunoscută, dar numele 
complet necunoscut.

în sfîrșit, cercetătorul 
timpurilor noastre nu 
mai poate fi izolat. în
chis — cum se spune — 
în turnul lui de fildeș. 
Robert Oppenheimer — 
cunoscutul fizician care 
a fost preocupat și de 
responsabilitatea omu
lui de știință — spunea, 
pe alt plan : Dezvol
tarea vertiginoasă a 
științei subliniază dez
acordul între posibilită
țile teoretic nelimitate 
ale cunoașterii și capa
citatea limitată a omu
lui. Fără o comunitate 
de spirit șl acțiune cu 
ceilalți specialiști, fără 
o muncă în echipă, omul 
rămine neputincios, pri
zonier al unei Viziuni 
prea înguste în fața 
unui univers prea vast 
și complex.

Pasiunea pentru mun
că, setea de cunoaștere, 
responsabilitatea fată 
de problemele pe care 
le studiază și modul in 
care sint aplicate cu
noștințele dobîndite în 
interesul poporului că
ruia îi aparține și al 
oamenilor de pretutin
deni sînt numai cîteva 
dintre cerințele esenția
le, firești, pe care orln- 
duirea noastră le pune 
în fața cercetătorului, a 
cercetătorului patriot.

-------- ÎN ZIARUL DE AZI: —-----
• Adunări de partid în pregătirea Congresului 
educației politice și al culturii • Rubricile noas
tre : Faptul divers ; Contraste ; Agendă cetățe

nească ; De pretutindeni ; Sport
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Nam Ir, vicepremier a! 

Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene, in nu
mele meu, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste 
România, vă adresez sincere condoleanțe, iar familiei Îndoliate Întreaga 
noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului JAMB1N BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Aniversarea zilei dv. de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, 
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
«incere felicitări și calde urări de sănătate, viață lungă și fericire.

Dorlndu-vă noi succese în activitatea dv. de înaltă răspundere îmi ex
prim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Mongolă se vor dezvolta continuu, 
în interesul poporului român și al poporului mongol, al cauzei socialismului 
fi păcii în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Plecarea reprezentantului P.C.R. la aniversarea 
Partidului Democrat Gabonez

Marți dimineața a plecat în Gabon 
tovarășul Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al președin
telui Republicii Socialiste România, 
care va reprezenta Partidul Comu
nist Român la manifestările consa

ABNEGAȚIE vremea
(Urmare din pag. I)
„Era întuneric — spunea Magadaș 
— și viscolul ne tăia răsuflarea, ne 
trîntea. Rupeam saci, îi muiam în 
motorină, făceam torțe, le dădeam 
foc, ne legam cu centuri și cu funii, 
și urcam scărițele, cu conductele a- 
Iea lungi. Scărițele nu se vedeau, 
erau încărcate de gheață. Acolo sus, 
la 40 de metri, viscolul te sfîșia, noi 
înfigeam conductele în bazine și a- 
mestecam, agitam, frămintam nă- 
molu-ăla, nu-1 lăsam să adoarmă. 
Lucram cîte opt-zece oameni Ia un 
vas, urcam cîte 20—30 odată — erau 
douăzeci de vase — și după ce agi
tam cît puteam la un vas, treceam 
repede la altul — și așa mereu, fără 
întrerupere și repede, prin rotație, 
de la un vas la altul. Nu puteam sta 
acolo deasupra vaselor mai mult de 
un ceas, și coboram și urcau alții. 
Ne încălzeam, beam un ceai fierbin
te. mîncam un sandviș ; așteptam să 
coboare oamenii și să urcăm iar"...

Așa trecu prima zi, apoi prima 
noapte și zilele și nopțile următoare, 
p« platoul înalt al uzinei de alumi
nă, pentru cei o mie patru sute de 
oameni, în uriașa pustietate și neîn
durare a viscolului, luptînd pe mete
rezele uzinei lor. străduindu-se cu 
sforțări supraomenești să o păstre
ze vie, să nu o lase să cadă în som
nul de piatră, Incălzind-o și dîndu-1 
suflet din sufletul lor, pînă cînd era 
nevoie, pînă cînd trebuia să revină 
energia electrică.

în zilele următoare viscolul se 
menținu. Dar pe linia ferată desză
pezită veniră ajutoare de la Con
stanța, de la București — și se adu
seră și la uzina de alumină moto- 
compresoare, grupuri electrogene și 
oamenii se organizară mai bine. 
Acum își știau bine fronturile de 
luptă : să împiedice acea înghețare, 
acea încremenire a produsului teh
nologic în instalații. Cît puteau să 
reziste ! ? Trebuiau să reziste oricît, 
pînă la revenirea energiei. Se orga

• în pregătirea Congresului edu
cației politice și al culturii. în ju
dețul Teleorman se desfășoară am
ple manifestări politico-educative, 
în unitățile industriale și de con
strucții din Alexandria, Turnu-Mă- 
gurele, Roșiori de Vede, Zimnicea 
și Videle au avut loc dezbateri pe 
teme ca „Promovarea principiilor 
eticii și echității socialiste — da
torie a fiecărui om al muncii", 
„Cum muncim, cum trăim", „Pre
gătirea profesională — condiție 
importantă pentru modernizarea 
producției și folosirea intensivă a 
capacităților de producție". La 
Drăgănești-Vlașca. Futculești, Bu- 
zeșcu, Piatra șl alte comune din 
județ, pe agenda căminelor cultu
rale au fost înscrise programe ar
tistice, șezători literare, recitaluri 
de poezie, concursuri, filme știin
țifice. dezbateri privind contribuția 
intelectualilor la înfăptuirea pro
gramului ideologic al partidului. 
Sub genericul „Codul eticii și echi
tății socialiste în viața noastră", 
orașul Videle a fost gazda unei în
treceri între formațiile artistice din 
localitate și cele din Zimnicea. 
Programul a cuprins coruri, brigăzi 
artistice de agitație, montaje mu- 
zical-literare. recitaluri etc, • Din 

„ROMÂNIA-FILM” prezintă:

„Prin cenușa imperiului"

O producție a Casei de iilme trei. Film realizat In stu
diourile Centrului de producție cinematografică Bucu
rești. Scenariul : Zaharia Stancu, după romanul ,.Jocul 
cu moartea". Regia : Andrei Blaier. Imaginea : Dinu Td- 
nase. Muzica : Radu Șerban. Decoruri : Nicolae Edulescu. 
Costume: Horia Popescu. Montajul t Magda Chișe. Su
netul : Bogdan Cavadia, ing. Francisc Koos. Cu t Gheor
ghe Dinică, Gabriel Oseciuc, Cornel Coman, Ernest Mal
tei, Irina Petrescu, Stefan Slleănu, Ferencz Bencze, Jean 

Reder, Carol Sinha, Florina Cercel, Elena Albu

crate aniversării creării Partidului 
Democrat Gabonez.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
se afla tovarășul Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

nizară pe schimburi și starea de ur
gență deveni starea normală. Unii 
plecau acasă, după schimb. înotau 
prin viscol, pe jos, multi kilometri ; 
se întorceau punctuali în uzină. in- 
fruntind aceiași kilometri, cu lopeți 
pe umăr, prin viscol. Mulți rămîneau 
în uzină, zile și nopți, ajutînd peste 
tot unde era nevoie de intervenția, 
de ajutorul lor.

în asemenea împrejurări, cînd fap
tele oamenilor urcă mult peste cote
le obișnuite, sîntem îndemnați să în
trebăm: cine sînt acești oameni!? 
Sînt muncitorii, tehnicienii, inginerii 
uzinei de alumină de la Tulcea. Co
muniștii ei. O mie patru sute de su
flete devenite un singur suflet uriaș 
neînfrînt. Colectivul uman întreg, ca 
o singură, splendidă ființă, cu un 
înalt spirit de dăruire, de abnegație 
comunistă. Cu uriașa lor voință, cu 
uriașa lor capacitate de dăruire, ne- 
înfrînți — solidari cu uzina lor, cu 
orașul lor, devotați timpului, operei 
și patriei lor.

Șapte zile și șapte nopți pe bari
cadele uzinei, eu foc continuu, cu cir
culație continuă — uzină rămasă 
fără foc, fără energie, fără aer, în 
mijlocul viscolului, în întuneric, ame
nințată cu încremenirea, cu pietrifi
carea — și păstrîndu-se totuși vie cu 
ajutorul energiei din oameni, cu înal
ta tensiune a oamenilor, cu suflet din 
sufletul oamenilor. Șapte zile și șapte 
nopți pentru o uzină care nu poate 
trăi mai mult de două ore fără aer. 
Lupta lor, aparent singuratică și izo
lată, aici, pe podișul sugrumat de 
viscol, era o parte din uriașa luptă 
a orașului, a județului, a țării în
tregi. Șl se reaprlnseră, strălucitoare, 
triumfătoare luminile — și porni 
energia și se puseră în mișcare, miile 
de motoare, instalațiile Porni uzina.

Prețioasă este alumina de la Tul
cea, dar de un preț uriaș este me
sajul moral al acestei dramatice în
cleștări — în care au strălucit nenu
măratele virtuți sie eticii muncii so
cialiste, ale patriotismului.

inițiativa secției de propagandă a 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R. s-a organizat la Ploiești o 
largă dezbatere pe tema : „Eficien
ță și spirit revoluționar în activi
tatea politicorideoiogică și cultural 
educativă". De asemenea, a avut 
loc prima ediție a concursului ju

dețean de interpretare a muzicii 
culte „Atheneum ’76", în cadrul 
manifestărilor ce au loc în pregă
tirea Congresului educației politi
ce și al culturii. S-au prezentat la 
rampă formații șl soliști din în
treg județul Prahova. • La cămi
nele culturale din 13 comune ale 
județului Vraneea au avut loc pro
grame artistice și cultural-educati
ve susținute de echipele partici
pante la faza de masă a Festiva
lului național al formațiilor artis
tice de amatori. Din acțiunile po
litice și cultural-educative organi
zate. in ultimul timp la casele de 
cultură și căminele culturale ă- 
mintim și dezbaterile cu tema

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis ministrului 
afacerilor externe al Republicii Coas
ta de Fildeș, Arsene Assouan Usher, 
o telegramă de relicitare cu prilejul 
reînvestirii sale in funcție.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală19,00 Maestra și ucenicele el — repor
taj TV.10.30 Baladă pentru acest pămînt : Ca
lafat — 1877.

10.40 Vetre folclorice : Harghita.11.10 Teatru scurt : „Appassionata", de 
Mircea Enescu. Interpretează : 
Irina Petrescu șl Cornel Coman. 
Regia artistică : Leonard Popovlcl.

13,00 Telex.
12,03 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.17,00 Telex.
17,03 Din lumea plantelor și animalelor.
17.25 Ateneu popular TV.
17.33 Artă plastică.18.25 Tragerea Pronoexpres.
18.35 Un disc pe 0Î3 de linii.
18.33 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.20,00 Revista economică TV.
20.40 Teleclnemateca. Ciclul „Mari actori" : Anouk AlmOe, Jean Louis 

Trintignant. „Un bărbat șl o fe
meie". Producție a studiourilor 
franceze. Regla : Claude Lelouch.

22.10 24 de ore.32,S0 închiderea programului.
PROGRAMUL H

20,00 Studio ’76.
20.20 Telerama.
20.30 Telex.
20.35 Bucuroși de oaspeți... la Ploiești 

(H).81.40 Roman-foileton : „Forsyte Saga". 
Episodul X — „Provocarea".

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 18 martie. In țară r Vreme relativ 
caldă, mai ales in sud-estul țării. Ce
rul va £1 schimbător, vor cădea precipitații locale in nordul țării și Izolat 
în rest. Vlnt slab, pînă la moderat, 
temperatura aerului va scădea ușor îh 
nordul țării, la sfîrșitul Intervalului minimele vor fl cuprinse între minus 8 și 
Slus 5 grade, Izolat mai coborîte în 

epreslunlle din estul Transilvaniei, iar 
maximele Intre plus 2 șl 12 grade, mal ridicate In sud. In primele zile. Pe 
alocuri ceață slabă, mal ales seara șl dimineața. In București î Vreme re
lativ caldă, cu cerul variabil, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vlnt slab, pînă la 
moderat, temperatura ușor variabilă, 
ceață slabă dimineața și seara.

Pentru viitorii șoferi 

profesioniști
în contextul măsurilor luate de 

Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor in privința îmbunătă
țirii procesului de învățămînt în 
școlile de șoferi profesioniști și, pe 
această cale, a creșterii gradului de 
siguranță a circulației rutiere au 
fost înființate laboratoare de exa
minare psihologică. Unităților de 
acest gen, create la sfîrșitul anului 
trecut la București, Timișoara, Cluj- 
Napoca, Constanța, Craiova, Deva, 
Bacău, Pitești și Craiova, li 8-au 
adăugat recent cele de la Ploiești șl 
Oradea.

în aceste laboratoare, cu ajutorul 
unei aparaturi complexe, specialiști 
de Înaltă calificare stabilesc, îndeo
sebi în funcție de aptitudinile elevi
lor de la școlile din subordinea mi
nisterului, tipurile de autovehicule 
și categoriile de trasee pe care ur
mează să circule viitorii absolvenți.

(Agerpres)

„Profilul etic al omului nou în 
România socialistă" și „Dezvoltarea 
eocial-economică a localităților in 
perspectiva actualului cincinal". 
• Spectacole in halele de producție 
— o inițiativă lăudabilă a forma
țiilor de teatru scurt ale sindi
catelor din județul Neamț — ■ 

început să se materializeze în ca
drul amplului program de manifes
tări organizate în pregătirea Con
gresului educației politice și al 
culturii. Debutul a fost făcut la 
Combinatul de fire sintetice Săvi- 
nești, unde colectivul de artiști a- 
matori de la spitalul județean a 
prezentat piesa : „Un proces posi
bil" de Al. Mirodan. în continuare 
vor fi prezentate în întreprinderile 
industriale piesele „Rica Eremia" 
de Paul Everac, „Mi-am cumpărat 
un bătrin” de A. Storin, „Navetiș
tii" de Ion Băleșu, „O fată impo
sibilă" de V. Stoenescu și altele.

(Urmare din pag. I)
rezerve importante de suprafețe și 
capacități de producție. Numai anul 
trecut s-âu descoperit in unitățile in
dustriale din județ peste 1 200 mp su
prafețe de producție insuficient utili
zate, pe care au fost montate aproa
pe 200 de utilaje, în cea mai mare 
parte realizate cu forțe proprii, prin 
autoutilare. Cu sprijinul activului de 
partid au fost date la Iveală, tot anul 
trecut, și alte însemnate rezerve de 
creștere a producției. în același timp, 
«-du stabilit cuprinzătoare programe 
de măsuri, s-a precizat prin ce 
metode trebuie să se acționeze pen
tru valorificarea tuturor rezervelor 
existente. Organizațiile de partid au 
trecut imediat la realizarea acestor 
măsuri.

A devenit, de asemenea, o regula 
ca, înaintea fiecărei campanii agri
cole. să ne sfătuim cu activul de 
partid de la sate. Se creează, astfel, 
un cadru propice pentru stabilirea 
măsurilor care se impun in scopul 
organizării cît mai judicioase a mun
cii, ca toate lucrările să fie executate 
in perioada optimă, să se evite pier
derile de recoltă. De citva timp, reu
șim să folosim mai bine activul de 
partid în timpul campaniilor. în
deosebi în direcția generalizării mal 
operative a experienței unităților 
fruntașe. De exemplu, în urma unei 
consfătuiri cu activul de partid pe 
terna culturilor duble de porumb, 
membrii activului au ajutat efectiv 
unitățile cooperatiste in Însușirea 
metodelor demonstrate și practic.

PE SCURT 
DIN ȚARĂ 

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII" TRANSMIT:
MEHEDINȚI. în unitățile agricole 

de stat și cooperatiste din județ con
tinuă în ritm Intens acțiunea de re
dare în circuitul agricol a unor noi 
suprafețe de teren. Printr-o largă 
mobilizare a locuitorilor comunelor și 
satelor se execută zilnic importante 
lucrări : defrișări de arbuști și mără- 
cinișuri, combaterea eroziunii solului, 
desțeleniri, desființarea drumurilor 
inutile de pe tarlale. De la începutul 
anului și pînă acum, astfel de lucrări 
s-au efectuat pe mai bine de 450 
hectare — suprafață pe care se aplică 
îngrășăminte chimice și naturale, se 
efectuează lucrări de pregătire a so
lului în vederea însămînțării cu di
ferite culturi. (Virgil Tătaru).

ARAD. în localitățile județului se 
desfășoară ample acțiuni privind ex
tinderea suprafețelor destinate carto
filor, cultură care în 1976 va ocupa 
o suprafață de 7 600 hectare, din care 
cea mai mare parte — respectiv 5 600 
hectare — în gospodăriile populației, 
în vederea producerii de cartofi tim
purii. în zonele adecvate din județ 
urmează să fie cultivate 350 hectare. 
(Constantin Simion).

COVASNA. Rețeaua comercială a 
orașului Sf. Gheorghe se extinde. în 
centrul orașului s-a deschis o nouă 
unitate comercială — „Magazinul co
piilor" — care pune în vînzare arti
cole pentru nou-născuți, tricotaje și 
confecții pentru copii, jucării. Conco
mitent cu construcția de noi unități, 
edilii orașului acordă o atenție 
deosebită redării în circuitul comer
cial a unor magazine care cu ani în 
urmă au primit o altă utilizare. în- 
tr-un astfel de local a fost deschis, 
în aceste zile, magazinul „Romarta", 
cu unități de galanterie pentru fe
mei și bărbați, de stofe fine și în
călțăminte. (Tomdri Gâza).

BUZĂU. Dezvoltarea accentuată a 
industriei în orașul Rimnicu-Sărat 
a impus și crearea unor condiții de 
viață mai bune pentru tinerii mun
citori. Astfel, în conformitate cu 
prevederile de plan, aici a început 
construcția unui complex social care 
cuprinde 7 cămine pentru nefami- 
liști, cu o capacitate totală de 1360 
locuri, o cantină modernă, cluburi, 
biblioteci, terenuri de sport. Alături 
de constructori, tinerii beneficiari 
s-au angajat să presteze un impor
tant număr de ore de muncă volun- 
tar-patriotică. (Mihai Bâzu).

HUNEDOARA. Rețeaua unităților 
prestatoare de servicii din localită
țile județului Hunedoara se află în 
continuă extindere. în cel mai nou 
cartier — „Vîscoza-5“ — al Orașului 
Lupeni a fost dat în folosință un mo
dern complex comercial. în cadrul 
căruia funcționează un magazin ali
mentar cu autoservire, o unitate de 
desfacere a cărnii și o cofetărie. De 
asemenea. în orașul Brad, cooperația 
meșteșugărească a inaugurat un nou 
complex mixt de producție, care 
pune la dispoziția populației servi
ciile unor unități de timplărie, con
strucții metalice și mecanică auto, 
tapițerie, aparatură electrică. în ur
mătoarele zile. în spațiile special 
amenajate la parterul unor blocuri 
din cartierul „Micro-15" din Deva 
vor fi inaugurate noi unități ale 
cooperației meșteșugărești. (Sabin 
Ionescu).

VASLUI. în scopul orientării pro
ducției de struguri în funcție de 
condițiile județului și cerințele pie
ței. la Vaslui s-a desfășurat cel 
de-al treilea concurs județean al vi
nurilor. Din probele prezentate în 
concurs au fost apreciate cu diplo
me și medalii de aur și argint un 
număr de 145. Dintre acestea. 31 ap 
primit diplome de onoare clasa I și 
marea medalie de aur.

• între 7—12 martie se desfășoară 
„Zilele cultural-educative ale co
munei Livada" — manifestare de 
amploare care urmează unor acți
uni similare organizate și în alte 
comune ale județului Saiu-Mare. 
Programul incltlde, intre altele, 
simpozioane pe tema „Comuna Li
vada pe coordonatele socialismu
lui", „Epopeea cinematografică na
țională — moment de seamă al cul
turii noastre", două expoziții — 
„Obiectivele fundamentale ale eta
pei 1976—1980 în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România" (în planșe și gra
fice) și „Reprezentanți de seamă ai 
aitei plastice sătmărene", dezbate
rea „Comportarea etică în muncă și 
familie", pentru membrii coope
rativei agricole, întilniri cu briga
da științifică pe tema „Să trăim 
în chip comunist", seri literare 
pentru tineret și întilniri cu tineri 
scriitori sătmăreni, spectacole de 
teatru și muzicale prezentate de 
instituții profesioniste din Satu- 
Mare și formații de amatori din co
mună. filme eu tematică patriotică 
ele.

în realizarea a peste 20 000 hectare 
în cultură dublă — menite să asigure 
baza furajeră în zootehnie.

Astfel de consultări, organizate la 
anumite intervale, au loc și cu acti
vul de partid din domeniile invăță- 
mîntului, culturii, propagandei de 
partid, sănătății, comerțului și alte 
sectoare. în mod deosebit, folosim 
în prezent activul de partid din do

ACTIVUL DE PARTID
meniul ideologic in larga acțiune de 
pregătire și desfășurare la un nivel 
cit mai înalt a adunărilor de partid 
premergătoare Congresului educației 
politice și al culturii.

Comuniștii care fac parte din ac
tivul de partid sint atrași in dife
rite colective de îndrumare și con
trol, Ia elaborarea unor studii și 
efectuarea unor analize pe diver
se probleme și domenii de ac
tivitate la elaborarea unor ho- 
tăriri temeinic fundamentate, fiind 
important ca flecare comunist din 
activ să aducă O contribuție cit mai 
substanțială la realizarea sarcinilor 
ce revin organelor de partid. De pil
dă, biroul comitetului județean de 
partid a inițiat studii și analize la 
Șantierul naval din Drobeta Turnu- 
Severin, Combinatul de celuloză și 
hirtie, întreprinderea județeană de

Odihnă și tratament prin sindicate FfAPTUL
în acest an complexele de o- 

dihnă și tratament balnear ale U- 
niunii Generale a Sindicatelor se 
vor înnoi cu cele construite la 
Călimănești-Căciulata, Tușnad și 
Sovata. De asemenea, vor fi atrase 
în circuitul balneoclimateric și 
alte localități considerate pînă acum 
de interes limitat — Buziaș, Mo- 
neâsa, Geoagiu, Covasna. Astfel că 
numărul de locuri pe serie va 
crește față de anul trecut cu aproaServicii telefonice în Capitală

021 — Deranjamente.
031 — Informații asupra nume

relor abonaților din București ; 
pentru informații asupra numere
lor de telefon ale abonaților din 
celelalte localități formați respec
tivul prefix, plus nr. 11515 — în 
afară de PITEȘTI (la care adăugați 
12515) și FAUREI (615 15).

051 — Informații diverse : cultu
rale și sportive ; trageri Loto-pro- 
nosport, pronoexpres și C.E.C. ; po
liclinici și servicii medicale de spe
cialitate, farmacii cu program per
manent ; străzi și mijloace de 
transport ; starea timpului în sta
țiunile balneoclimaterice ; stareaSemnalul critic a

Cu citva timp în urmă pe adresa 
întreprinderii județene de gospo
dărie comunală și locativă din 
Sibiu soseau sesizări din Mediaș : 
locatarii blocurilor din cvartalele 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Dr. 
Petru Groza erau pe drept cuvînt 
nemulțumiți că „beneficiază numai 
cînd și cînd de apă caldă, iar mai 
tot timpul căldura este insufi
cientă". Acum se primesc în schimb 
mulțumiri, pentru că în loc de 
orice răspuns, la sesizările ce
tățenilor ș-a acționat operativ. 
Concret, după cum ne-a rela
tat tovarășul Simion Schorsten, 
directorul Întreprinderii amintite, 
lucrurile g-au petrecut astfel :

— Ne-am consultat cu reprezen
tanții asociațiilor de locatari, și 
împreună, am stabilit cauzele ce
lor semnalate și, firește, ce era de 
făcut. în cvartalul Gh. Gheorghiu- 
Dej, bunăoară, nu era suficientă 
căldură din cauza racordării la 
centrala termică a unui bloc turn 
cu 80 de apartamente — în vederea 
continuării lucrărilor interioare — 
fără să fie pus în funcțiune caza
nul suplimentar necesar. Am în-

• SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

HOCHEI: „Europenele" de juniori (grupa B)
Meciuri decisive — ieri și azi — la București și Ploiești

întrecerile grupei B a campionatu
lui european de hochei pentru juni
ori (la care participă reprezentative
le a 9 țări) au continuat ieri la Bucu
rești și Ploiești.

în Capitală, pe patinoarul artifi
cial din parcul sportiv „23 August", 
s-au disputat două partide încheiate 
cu următoarele rezultate : Norvegia 
— Franța 6—1 (3—0, 2—0, 1—1) ; Ita
lia — Spania 7—3 (4—0, 1—1, 2—2). 
în meciul de la Ploiești, echipa Iugo
slaviei a întilnit formația Austriei,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCRIMA

Marți, în penultima zi a competi
ției internaționale de scrimă pentru 
tineret dotată cu „Cupa prietenia", 
care are loc în sala Floreasca, s-a 
disputat proba de spadă. Pe primul 
loc s-a clasat după baraj Boris Lie
berman (U.R.S.S.) cu 4 victorii, ur
mat de Erwin Kerekes (România) — 
4 victorii și Valeri Handoga (U.R.S.S.)
— 3 victorii. Competiția se încheie 
astăzi odată cu desfășurarea probelor 
pe echipe la spadă și floretă (fete).

ȘAH
în turneul internațional de șah de 

la Skoplie, după 7 runde pe primul 
loc al clasamentului se află cam
pionul mondial Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) cu 5 puncte și o paridă 
Întreruptă, urmat de Tarjan (S.U.A.)
— 5 puncte. Karpov a remizat în 
runda a 7-a cu marele maestru a- 
merican Reshevsky și a cîștigat par
tida întreruptă cu maestrul iugoslav 
Kurajița.

POLO PE APA
Disputat la Havana, meciul amical 

de polo pe apă dintre selecționatele 
Ungariei și Cubei s-a terminat cu 
scorul de 7—4 (1—1, 3—1, 1—0, 2—2) 
în favoarea jucătorilor maghiari.

TENIS
Campionatul european de tenis 

(grupa A) a programat alte două în- 
tîlniri. La Bordeaux, Franța—Anglia 
2—1 (Lloyd—Proisy 7—6, 7—5 ; Do
minguez—Mottram 6—4, 7—6 ; Do
minguez, Jauffret—Lloyd, Mottram 

eonstrucții-montaj, în orașul Strehaia 
și comunele Vlădaia, Pădina Mare, 
Broșteni, Punghina, Tîmna, la aceste 
acțiuni fiind antrenate, alături de ac
tivul comitetului județean, activele 
comitetelor de partid din uni
tățile și localitățile respective. Con
cluziile care au fost reținute au per
mis stabilirea unor măsuri ce au de
terminat, în scurt timp, o schimbare 

in bine in întreaga activitate politică 
și economică. Tot cu ajutorul activu
lui de partid au fost organizate co
lective care, pe baza unei tematici, 
au analizat modul cum s-au preocu
pat organele și organizațiile de par
tid de îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă, în vederea mobi
lizării maselor de cetățeni la trans
punerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. Aspectele 
constatate, concluziile desprinse au 
făcut obiectul unei recente plenare a 
comitetului județean de partid, care 
a stabilit un program de măsuri, cu 
sarcini și răspunderi concrete, menit 
să ducă la întărirea rolului conducă
tor al organizațiilor de partid, la per
fecționarea stilului și metodelor lor 
de muncă, la atragerea efectivă a tu
turor locuitorilor județului în efortul 

pe 5 000. Iar în total — avînd o 
asemenea bază materială — sindi
catele vor pune la dispoziția oa
menilor muncii din întreprinderi, 
instituții și unități agricole 40 000 
de bilete în plus față de anul 
trecut. Totodată, pentru îmbunătă
țirea asistenței medicale în stațiu
nile de tratament, începînd din 
acest an îndrumarea și controlul 
întregii activități medicale aparține 
Ministerului Sănătății.

drumurilor naționale ; apel la ora 
indicată (pentru intervalul dintre 
orele 4—7 apelul se face numai 
pe bază de abonament).

052 — Informații C.F.R.
057 — Telegrame telefonate.
058 — Aflarea orei exacte.
071 — Comenzi pentru convorbiri 

internaționale.
091 — Comenzi pentru convorbiri 

interurbane.
081 — Pompieri.
061 — Salvarea.
Reclamații : ICAB — 49 35 80 ; 

IDEB — 18 07 83; 18 23 40 ; 18 23 49; 
IDGB — 16 43 92 ; Aragaz (butelii 
defecte) — 65 61 45.

I 
Ifost recepționat

trerupt căldura la blocul cu pri
cina și recuplarea lui la rețea se 
va face numai după punerea la 
punct a noului cazan din centrala 
termică. Tot în acest cvartal ce
tățenii reclamaseră lipsa apei 
calde după ora 23. Dar nu mai 
era vorba de o defecțiune — după 
această oră apa caldă era între
ruptă conform reglementărilor în 
vigoare. S-a găsit totuși și de _ a- 
ceastă dată o rezolvare. Ținînd 
seamă că cei mai mulți locatari 
de aici sînt muncitori la fabrica 
de geamuri și la cea de sticlărie 
(unde se lucrează în 4 schimburi), 
consiliul popular municipal — la 
cererea asociației locatarilor și a 
unității noastre de gospodărie co
munală — a hotărît prelungirea 
programului de livrare a apei calde 
și după ora 23. Pentru a evita 
în viitor astfel de situații, re
prezentanți ai consiliului popu
lar, ai asociațiilor de locatari 
și ai gospodăriei comunale se vor 
întilni săptămînal pentru a ana
liza și soluționa prompt toate pro
blemele cetățenești. (Nicolae Bru- 
jan).

pe care a învins-o cu 4—0 (1—0, 1—0,
2—0).

★
Programul de astăzi prevede urmă

toarele meciuri: la București: Româ
nia — Italia (ora 16) și Franța — 
Spania (ora 18,30), iar la Ploiești : 
Ungaria — Danemarca (ora 18). De 
reținut că, la București, în lupta pen
tru cîștigarea seriei se află si hoche- 
iștii români (neînvinși în meciurile 
disputate pînă acum), în timp ce 
seria de la Ploiești are ca princi
pale favorite echipele Iugoslaviei și 
Austriei.

6— 4, 6—2), iar la Milano, Italia— 
Iugoslavia 3—0 (Zugarelli—Spear
7— 6, 6—2 ; Barazzutti—Pilici 6—4, 
5—7, 7—6 ; Zugarelli, Barazzutti— 
Spear, Pilici 6—3, 6—2).

★
La Palatul' Sporturilor din Mos

cova, în prezența a 12 000 de spec
tatori, a început meciul internațio
nal de tenis dintre echipele S.U.A. și 
U.R.S.S. Iată rezultatele înregistrate 
în prima zi (se joacă un singur set): 
Metreveli-Riessen 6—4 ; . Borisov- 
Mayer 6—4 ; Natalia Cimireva-Rose- 
mary Casals 7—6 ; Mona Schallau- 
Marina Kroșina 6—0 ; Billie Jean 
King, Rosemary Casals-Kroșina, Ci- 
mîreva 6—2.

★
Concursul de tenis pentru „Trofeul 

Avis" a continuat în Hawaii cu par
tida dintre suedezul Bjorn Borg și 
mexicanul Raul Ramirez. Victoria a 
revenit lui Borg cu 6—3, 4—6, 6—0,
3—0 — abandon al jucătorului mexi
can, care a suferit o întindere 
musculară.

FOTBAL
Echipa reprezentativă de fotbal a 

Kuweitului a învins cu scorul de
4—0 (2—0) o selecționată braziliană 
aflată în turneu în Orientul Mijlociu.

HOCHEI
/ în orașul polonez Gdansk au în
ceput întrecerile grupei C a campio
natului mondial de hochei pe ghea
ță. Partidele disputate în prima zi 
s-au încheiat astfel : Austria—Dane
marca 4—3 (0—3, 1—0, 3—0) ; Unga
ria—Anglia 11—0 (2—0, 4—0. 5—0).

pentru înfăptuirea obiectivelor sta
bilite.

Trebuie să recunoaștem că in mun
ca noastră cu activul există încă re
surse mari de inteligență, capacitate, 
inițiativă, care nu se valorifică în
totdeauna din plin. Mai sînt 
un șir de comuniști din activ care se 
mulțumesc cu participarea la cite o 
ședință sau care așteaptă să fie „so
licitați”, din care cauză unele acțiuni 
și măsuri sînt tărăgănate. Tot atît 
de adevărat este că, uneori, aseme
nea atitudini de pasivitate sau delă
sare se explică prin întîrzierea cu 
care unele propuneri, venite din par
tea activului, își găsesc soluționarea. 
Reflectînd la aceste neajunsuri, de 
care nu ne lovim pentru prima dată, 
comitetul județean de partid își pro
pune să se ocupe sistematic de îm
prospătarea activului în funcție de 
cerințe, spre a-i asigura un număr și 
o componentă corespunzătoare, să-l 
folosească mai eficient, mai o- 
perativ. Avem în vedere, în pri
mul rînd, creșterea contribuției 
activului la generalizarea experi
enței bune dobindite în toate 
sectoarele, la continua perfecționare 
a stilului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de partid, 
ale conducerilor unităților, astfel ca 
fiecare comunist, fiecare om al mun
cii să participe cu toate energiile și 
capacitățile sale la realizarea obiec
tivelor ce revin județului din Progra
mul stabilit de Congresul al XI-lea 
al partidului, din sarcinile mobiliza
toare trasate la recentul Congres al 
consiliilor populare.

Surpriza
Ne scrie Adam Megheleș, 

muncitor miner din Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severin : 
„Mergind spre casă, in satul în 
care locuiesc, nu știu cum s-a 
făcut că, la un moment dat, 
m-am trezit fără nici un act și 
nici un ban in buzunar. Aveam 
3 700 de lei. Ca să nu mai vor
besc de acte. Unul dintre ele 
imi trebuia musai, și încă repe
de de tot. Eram, pur și simplu, 
disperat. Cind, iată, mă pome
nesc cu toți banii și cu toate 
actele acasă. Le găsise inginera 
Dorina Marișescu, de la coope
rativa agricolă din Sichevița". 
în încheiere semnatarul ii a- 
dresează, și pe această cale, cele 
mai călduroase mulțumiri.

Cirie
| a pierdut

un... vagon?
încă de la începutul lunii ia

nuarie, la întreprinderea „Recon
strucția" din Piatra Neamț a so
sit un vagon. Numărul vagonu
lui : 315369844081. încărcătura.: 
30 tone cocs. Expeditor : nu se 
știe. Destinatar : nu se știe. în 
orice caz, „Reconstrucția" n-a 
solicitat și n-are nevoie de cocs. 
Atunci cine? Nu se știe. Vago
nul cu pricina nu are nici un 
document însoțitor din care să 
rezulte de unde vine și încotro 
trebuie să meargă. Vagonul sta
ționează și în prezent nedescăr
cat pe linia ferată uzinală a în
treprinderii din Piatra Neamț. 
Deși s-au făcut numeroase de
mersuri prin țară, nimeni nu și-l 
revendică. Cine schimbă maca
zul ?

Ștampila nu 
merge de 
multe ori...
la benzină

deTrei șoferi de la Șantierul 
utilaje și transport Moinesti 
Gheorghe Bujor, B. Toma . 
Gheorghe Agache — care trans
portau balast, au făcut rost (de 
unde ? cum î) de o ștampilă pe 
care scria : „Primit materialul". 
Cei trei, împreună cu Gheorghe 
Palade, responsabilul balastierei 
din Măgirești, amator ca și ei de 
chilipiruri, au pus la cale o afa
cere de „zile mari". Șoferii nu 
s-au mai dus la lucru. Cind nu 
chefuiau, iși omorau vremea cu 
pescuitul., în schimb, figurau in 
scripte și — culmea ! — chiar 
cu norme depășite ! Se „deran
jau" numai cind primeau retri
buita. în plus, au făcut o „eco
nomie" și de 4 500 litri benzină, 
pe care au valorificat-o pe cont 
propriu. Noroc că au fost depis
tați la timp. Altfel, era posibil 
să fie și... premiați !

Prea multă 
asemănare 
strică

Scriam deunăzi în rubrica 
noastră despre matrapazlicurile 
unui gestionar care s-a folosit de 
numele și actele upui văr de-al 
său. Iată că, la numai citeva ore 
de la sosirea ziarului la Mehe
dinți, primim din localitatea 
Breznița—Ocol un telefon :

— Pilula de azi cu vărul acela 
din... e bună, dar noi avem una 
și mai grozavă. Tot cu doi veri. 
Mihai Trifu din comuna noastră, 
care seamănă leit cu văru-său, 
i-a luat acestuia libretul C.E.C. 
și s-a dus să scoată, dlntr-un 
foc, patru mii de lei. A fost re
pede prins de miliție.

Poveste 
tristă

Grupul de șantiere Sebeș-Alba 
al Trustului de construcții hidro
energetice. La cariera Frumoasa 
Oașa, loan Tăbăcaru a rămas cu 
buldozerul in pană. Om harnic și 
priceput, buldozeristul s-a apu
cat să meșterească motorul, spre 
a înlătura cit mai grabnic defec
țiunea. Cine ar fi putut bănui că 
tocmai strădania lui si dorința 
de a nu pierde timpul, pînă să 
vină depanarea, aveau să-l coste 
viața ? în timp ce lucra la înlă
turarea defecțiunii cu pricina, 
o autobasculantă, angajată in 
depășirea buldozerului rămas in 
pană, l-a lovit pe I.T., tată a doi 
copii, și l-a accidentat mortal.

Turcana
9

năzdrăvană
Nu e zi în care gospodăria lui 

loan Grad din comuna Săcel, 
județul Maramureș, să nu fie vi
zitată de oameni din partea lo
cului — și nu numai din partea 
locului. Vin oamenii să vadă, cu 
ochii lor, oaia năzdrăvană. Fru
moasa țurcană care a adus pe 
lume 5 (cinci) miei ! Un berbe- 
cuț și patru mielușele. Anul tre
cut, la prima fătare, țurcana a- 
dusese doi miei. Gindind că tur
cana năzdrăvană nu-i poate 
hrăni pe toți cei cinci, gospoda
rul a luat doi miei și i-a dus in 
vecini la alte mame. Dar turca
na a devenit imediat neliniștită, 
agitată. Văzind-o, cineva obser
va : „Și cînd te gindești că 
printre noi, oamenii, mai întil- 
nești cite o mamă care-și pără
sește copilul...".

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"
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ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI
și un rezultat firesc: 

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII Muncitorii din secția cazangerie a întreprinderii mecanice de utilaj chimic din Capitală dau contur coloșilor 
de oțel ai unor instalații pentru industria chimică

Foto : S. Cristian

Ce loc ocupă organizarea științifică 
a producției și a muncii în preocu
pările colectivelor și organizațiilor de 
partid din unitățile industriale ale 
orașului dumneavoastră ? Iată între
barea care a constituit punctul de 
pornire al anchetei noastre. Mai întîi, 
opinia primarului municipiului Că
lărași. tovarășul Vasile Martin :

— Și în acest an, ca .și în perioa
dele anterioare, înregistrăm un ritm 
susținut de dezvoltare a producției 
industriale, în principal pe seama 
fructificării rezervelor interne din 
unități. în 1976, sporul planificat de 
11 la sută fată de anul trecut se va 
realiza în întregime pe această cale. 
Pornind de la indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul consiliilor populare, privitoare 
la organizarea științifică a producției 
și a muncii, comitetul municipal de 
partid iși concentrează preocupările 
asupra revitalizării și menținerii în 
permanentă actualitate a acestei ac- 
tuni de mare interes economic. In 

centrul atenției situăm, deopotrivă. 
Întreprinderile cu rezultate bune, 
în care ne propunem adîncirea orga
nizării științifice, și acele unități 
unde organizarea modernă pătrunde 
mai greu, conducerile acestora com- 
plăcîndu-se în folosirea unor metode 
încă empirice.

Am urmărit iii două întreprinderi 
principalele direcții în care acționea
ză organizațiile de partid, colectivele 
de oameni ai muncii în vederea or
ganizării științifice a producției și a 
muncii.

La întreprinderea de materiale de 
construcții în acest an se va obține 
un spor de producție de 80 de milioa
ne lei fără investiții suplimentare, 
prin mai buna organizare a produc
ției și a muncii. Aici, acțiunea de 
organizare științifică a generat nu 
numai stabilirea și realizarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice, ci, în 
unele cazuri, o serioasă confruntare

de păreri cu efect pozitiv asupra ac
tivității productive. îl ascultăm pe 
directorul întreprinderii, inginerul 
Victor Orlovski :

— întreaga cantitate de tuburi pen
tru sistemele de irigații pe care o 
vom produce în acest an și în întreg 
cincinalul este contractată cu bene
ficiarii din agricultură. Mai mult, 
există cereri pentru suplimentarea 
producției. Au fost exprimate păreri 
în colectivul de conducere al fabricii 
să apelăm pentru aceasta la noi in
vestiții. O soluție care părea justifi
cată la prima vedere, luînd în calcul

proiectate, este în curs de materiali
zare un studiu de organizare menit 
să conducă la sporirea producției de 
panouri prefabricate pentru blocurilo 
de locuințe.

— Producția acestei secții va ajun
ge. la sfîrșitul anului, la 11 aparta
mente pe zi față de 8 cîte se fabrică 
acum. precizii inginera Rodica 
Gheorghiu, șefa biroului producție. 
Creștere impusă de ritmul intens al 
construcțiilor de locuințe din județui 
nostru. Pe lingă montarea unei noi 
linii de fabricație, care va fi gata în 
prima decadă din această lună, per-

La două întreprinderi din Călărași

faptul că s-a depășit cu mult capaci
tatea proiectată a secției „PREMO", 
unde se realizează aceste tuburi. Dar, 
oamenii secției au fost de altă pă
rere. în urma unei analize atente, 
minuțioase a posibilităților existente 
s-a născut o propunere îndrăzneață : 
se poate spori producția, chiar din 
acest an,-cu 30 de kilometri de tu
buri. Cum ? Prin folosirea unui spa
țiu unde se depozitau deșeuri. Ca
litatea producției îmbunătătindu-se 
simțitor, a sosit și momentul cînd 
acest spațiu nu mai este considerat 
funcțional. Compartimentul de auto- 
utilare s-a angajat ca in timp record 
să fabrice utilajele tehnologice nece
sare, care acum se află în montare. 
Tuburile pe care lucrătorii ogoarelor 
Bărăganului le așteaptă cu nerăb
dare vor începe să fie livrate încă 
în cursul primului trimestru.

Un asemenea mod de acțiune este 
caracteristic întregului colectiv. în- 
tr-o altă secție, cea de panouri mari, 
la care s-a obținut în anii anteriori o 
depășire de 150 la sută a capacității

fecționarea tehnologiei prin folo
sirea unor betoane superioare, cu pri
ză rapidă, introducerea a trei schim
buri complete sînt căile prin care 
vom realiza o sporire cu circa 35 la 
sută a capacității actuale a secției.

Sînt măsuri a căror eficientă este 
evidentă. Dincolo de aceasta se des
prind cu claritate două aspecte : în 
primul rînd consecvența cu care se 
urmărește, aici, așezarea întregii ac
tivități pe bazele organizării științi
fice a producției și a muncii, în al 
doilea rînd, hotărîrea colectivului în
treprinderii de a se autodepăși în 
permanență.

La o altă unitate — Fabrica de 
confecții Călărași — am întîlnit ace
eași preocupare constantă.

— Datorită introducerii în fabrica
ție, în fiecare săptămînă, a noi modele 
de confecții și tricotaje, practic pe 
fiecare linie tehnologică, se ridică nu
meroase probleme de organizare, ne 
spune Elena Chiriță, secretara comi
tetului de partid din întreprindere. 
Soluțiile sînt căutate și aplicate ope

rativ, la aceasta avind un aport prin
cipal lucrătoarele unității.

Pe lîngă rezolvarea acestor proble
me curente de organizare, s-au a- 
plicat sau sînt în curs de materiali
zare o serie de studii întocmite de 
specialiștii din fabrică, al căror prin
cipal obiectiv îl constituie sporirea 
productivității muncii. Fie că este 
vorba de introducerea unor utilaje 
moderne, specializate, pe operații, sau 
de stabilizarea formațiilor de lucru, 
fie de reorganizarea fluxurilor teh
nologice, aplicarea acestor studii și-a 
dovedit din plin eficiența, in primele 
două luni ale anului colectivul uni
tății realizînd pe seama creșterii pro
ductivității muncii o producție supli
mentară de aproape două milioane 
lei.

O atenție deosebită se acordă , sta
bilirii unor măsuri de organizare 
pentru ridicarea calității.

— Principalul factor in organizarea 
rațională a producției și a muncii il 
constituie conștiinciozitatea cu care 
fiecare lucrător își îndeplinește sarci
nile, sublinia muncitoarea Maria Chi- 
ran din sectorul IV. atelierul 2. Auto
controlul, policalificarea — metode 
organizatorice moderne — își dove
desc eficacitatea numai în condițiile 
creșterii participării fiecăruia la re
zolvarea sarcinilor economice ale în
treprinderii.

Acest mod de gindire exigent l-am 
întîlnit și in alte colective de muncă 
din întreprinderile călărășene. Im
portant este ca aceste rezultate să 
fie confirmate în continuare, expe
riența pozitivă cîștigată în domeniul 
organizării producției și a muncii — 
relevată la îptreprinderea de mater 
riale de construcții și fabrica de con
fecții —• să fie extinsă în toate uni
tățile municipiului.

Dan CONSTANTIN

Adunările de partid în pregătirea Congresului educației politice și al culturii

Creșterea ralutai csmunistilor in educarea
socialistă a lucrătorilor din comerț

menilor muncii — români, maghiari, de alte na
ționalități — care lucrează în această între
prindere. lată în imagine pe cîțiva dintre frun
tașii unității, operatori chimiști, care se remarcă 
zi de zi prin rezultatele bune obținute în ex

ploatarea la parametri optimi a instalațiilor teh
nologice de mare complexitate (de la stingă 
la dreapta): Augustin Ceaușean, Ștefan Szabo, 
Attila Iszloi, Ștefan Kiss.
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Succesele obținute an de an de colectivul com
binatului chimic „Azornureș" din Tg. Mureș, ma
terializate în livrarea peste plan a unor insem- 
nate cantitâți de îngrășăminte chimice, a altor 
produse, au la bază hârnicla și priceperea oa

Educarea politico-morală a lucră
torilor din comerț, dezvoltarea con
științei lor socialiste, în vederea creș
terii contribuției lor la îmbunătățirea 
activității de aprovizionare si servire 
a publicului, constituie domeniul 
principal de acțiune al muncii poli
tico-educative a organizațiilor de 
partid din sectorul circulației mărfu
rilor. Pornind de la cerințele sporite 
ale actualității, plenara cu activul 
a comitetului de partid de la Di
recția comercială din Alexandria 
a făcut o analiză responsabilă a 
evoluțiilor petrecute in ultimii ani 
în atitudinea lucrătorilor din co
merțul local față de muncă și pro
prietatea obștească, în comportarea 
lor socială și in familie, stabilin- 
du-se cu acest prilej noi direcții de 
acțiune pentru viitor, în spiritul Pro
gramului ideologic al partidului, al 
principiilor Codului etic al comu
niștilor. Abordând problema dezvol
tării conștiinței lucrătorului din co
merț, mai mulți vorbitori, printre 
care Mihai Golgone și Ionel Neg-u- 
lescu, au subliniat că acest sector a 
beneficiat și beneficiază de o atenție 
deosebită din partea conducerii 
de partid, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; ca urmare, au fost 
aplicate o serie de măsuri or
ganizatorice, au fost suplimenta
te repartițiile de mărfuri in în
treaga țară, adoptindu-se și noi 
acte normative privind îmbunătățirea 
comerțului și serviciilor publice. Pe 
bună dreptate s-a subliniat că aceste 
măsuri — care oglindesc tocmai gra
dul înalt de preocupare al conducerii 
partidului față de acest domeniu — 
trebuie să constituie un îndemn pen
tru dublarea eforturilor, pentru creș
terea nivelului de conștiință al comu
niștilor. pentru educarea întregului 
personal, din comerț în spiritul res
ponsabilității față dfe muncă, al res
pectului față de cumpărători, al eticii 
șocișdlste. Au fost relevate . pi,-acest. . 
Context necesitatea unei gospodăriri 
mai judicioase a fondului de mărfuri, 
Î, ^ițnei păstrări, a stirpulă^ii ,^o-...
ului-activ al comerțului în sfera pro

ducției mărfurilor de consum, preocu
pării pentru o aprovizionare ritmică, 
pentru prezentarea atractivă a pro
duselor — toate acestea împletin- 
du-se cu exigentele unui grad mereu 
mai înalt de solicitudine în raportu
rile cu cetățenii. Criticîndu-se in a- 
dunare unele acte și comportări ne
corespunzătoare ale unor lucrători 
precum Lina Copăceanu, Tudor Cbs- 
tache, Constanța Fusea, Radu Maria. 
Dumitra Prunăreanu, Ștefan Soare 
ș.a., au fost analizate totodată în a- 
mănunt cauzele care au generat ase
menea comportamente.

Larg dezbătute in cadrul plenarei 
au fost metodele de muncă și mijloa
cele educative folosite de comitetul 
de partid, de birourile organizațiilor 
de bază. Mai multi vorbitori, printre 
care Paul Costea. George Dina. Du
mitru Frăsineanu și Nicolae Frumosu, 
au subliniat că activitatea educativă 
a organizațiilor de partid trebuie să 
fie mai mult și mai direct legată de 
problemele specifice comerțului, ale

muncii de zi cu zi a lucrătorilor din 
unitățile de desfacere. între alte
le, a fost criticată lipsa de fermi
tate a comitetului de partid și a bi
rourilor organizațiilor’ de bază în ur
mărirea măsurilor propuse în adună
rile generale — ceea ce explică în 
bună măsură insuficiențele muncii de 
educare.

O îndatorire de mare răspundere 
pentru toți lucrătorii din comerț

LA ALEXANDRIA

este aceea a statornicirii unei atitu
dini civilizate în relațiile cu publicul. 
„Respectul față de cumpărători — a 
subliniat în cuvîntul său comunistul 
Dumitru Moraru — este nu numai o 
obligați® legală, dar și morală, care 
tine de etica profesională a lucrăto
rilor comerciali. Cu toate acestea 
însă, în condicile de sugestii și re- 
clamații din unități mai apar îndrep
tățite semnale de nemulțumire din 
partea cetățenilor. Cred că analiza 
acestor cazuri nu ar trebui privită 
doar sub latura strict administrativă, 
ci și sub aspect politic, organizațiile 
de partid și cele ale U.T.C. avind da
toria să organizeze dezbateri pe mar
ginea faptelor semnalate. Rolul e- 
ducativ al unor asemenea acțiuni ar 
fi cu mult superior oricărei măsuri 
administrative. Or, la noi astfel de 
acțiuni nu au fost inițiate".

Critici severe au fost formulate In 
plenară la adresa organizațiilor de 
partid nr. 5 și 6, care nu au pregătit 
adunările generale la nivelul exigen
telor. manifestînd o slabă combativi
tate fată de neajunsuri.

Sintetizând propunerile comuniștii 
lor. planul de măsuri adoptat de ple
nară cuprinde. între altele, acțiuni 
concrete vizînd perfecționarea învă- 
tămîntului politico-ideologic. mai 
buna pregătire a adunărilor de par
tid, îneît acestea să-și sporească sim
țitor forța educativă, popularizarea 
sistematică a prevederilor legilor și 
actelor normative din sfera comerțu
lui, activizarea cabinetului de științe 
sociale și a gazetei de perete etc.

Desigur, într-o asemenea plenară, 
care analiza problemele educării lu
crătorilor din comerț, era de așteptat 4, 
să fie exprimate, cu precădere, opi
niile comuniștilor care au contact 
nemijlocit cu publicul, ale vînzăto- 
rilor și șefilor de magazine. Din pă- • 
cate însă, la discuții au participat 
doar cadre cu munci de organizare și 
funcționari din aparatul T.E.S.A., 
ceea ce a diminuat în bună măsură 
eficiența dezbaterilor. Este necesar 
ca in sectorul comercial din Alexan- . 
dria efortul spre îmbunătățirea per
manentă a activității să fie făcut, 
sub îndrumarea mai insistentă a or
ganizațiilor de partid, de către toți , 
lucrătorii — vînzători. șefi de ma- >. - 
gazine, cadre cu munci de răspun- -v 
dere.

M'hai IONESCU

la tecuci Dezbaterile au omis condica
de sugestii și sesizări

în adunarea generală a organiza
ției de. partisLpc. 5 de la Irțt^eprinj 
darea. comercială . de stat mixt» 
Tecuci s-a vorbit, cum era de alt
fel, de t. așteptat., despre importanța 
Programului ideologic al partidțiiiți, 
despre contribuția comuniștilor la 
bunele rezultate ale Întreprinderii, 
s-a citit o listă bogată a acelora care 
fac cinste colectivului, s-au luat an
gajamente. Despre munca de educa
ție a membrilor de partid din aceas
tă organizație, a lucrătorilor din co
merț în general s-a vorbit insă doar 
în treacăt, deși această problemă ar 
fi trebuit să constituie subiectul prin
cipal al dezbaterilor. Și motive ar 
fi fost suficiente : în ciuda activită
ții în ansamblu pozitivă a colecti
velor din cadrul întreprinderii, s-au 
înregistrat și comportări nesatisfăcă
toare ale unor lucrători, cazuri de 
lipsă de răspundere în gospodărirea 
mărfurilor. Slabă solicitudine față de 
cumpărători.

Unii dintre participant!! la discu
ții au găsit, e drept, cu cale să sub
linieze că nu este bine să existe 
servire preferențială, că împotriva 
dosirilor de mărfuri trebuie luată a-

titudine critică și măsuri severe, că 
este necșșar ca în toate sezoanele- 
și anotimpurile să 'se facă o apro
vizionare'bună, manifestindu-se măr ’ 
multă, grijă față de avutul obștesc- ■ 
Dar■.afîfmăiiil0: nrâu fost concretiza,- • /• 
te. Adunarea s-a menținut la nlve-te- 
Iul unor fraze generale, reluate, din 
păcate, și în planul de măsuri.

După adunare. însoțiți de tovară- > 
șui Vasile Ursu, secretarul comite- ” 
tului de partid pe întreprindere, am’ 
făcut o vizită în cîteva dintre ma
gazinele unde muncesc comuniștii din 
organizație : unitățile nr. 8. Guliver, 
nr. 26, Modern, nr. 1. Dunărea. Djn. < 
discuțiile purtate, din consultarea re- 
gistrelor unice de control, a condi-" 
cilor de sugestii și sesizări au reie- ’ 
șit destule neajunsuri — legate de 
comportamentul vânzătorilor, de gri--J 
ja față de aprovizionarea și gospo-f'” 
dărirea unităților — care ar fi putut 
și ar fi trebuit să facă obiect d< ... 
dezbatere concretă în adunarea ge
nerală. O situație de pe urma căreia 
trebuie să tragă neîntîrziat concluzii 
toți comuniștii de aici și, înainte de i, 
toate, comitetul de partid pe între- « 
prindere. (Dau Plăeșu).

A VANSUL A LUAT LOCUL. RESTANȚELOR
In toate Județele țării se Înfăptuiește In acest an un vast program 

de investiții, se ridică noi și importante capacități și obiective menite 
să contribuie la creșterea și modernizarea producției industriale, la 
repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul întregii 
țări. De dimineața devreme și pînă noaptea târziu, în mai multe 
schimburi, colectivele de constructori și montori lucrează neîntrerupt, 
în ritmuri tot mai intense, nu numai pentru îndeplinire^ sarcinilor 
valorice ale pianului de investiții, ci, in primul rind, pentru atinge
rea stadiilor fizice prevăzute in graficele de execuție ale noilor obiec
tive și capacități productive. Șantierele oferă nenumărate exemple 
de oameni care sînt sufletul întrecerii și nu precupețesc nimic pentru 
a asigura punerea în funcțiune 
a instalațiilor industriale.

— la termen și chiar mai devreme —

este 
pe

...Un asemenea constructor 
sudorul Gheorghe Pălău, de 
șantierul Combinatului chimic din 
Arad. Mai înainte a lucrat 
ridicarea unor instalații moderne, 
de mare complexitate tehnică, pe 
alte platforme chimice din țară, 
cum sînt cele de la Turnu-Mă- 
gurele, Slobozia, Săvinești și Tg. 
Mureș. Cînd l-am căutat pe șan
tierul din Arad era tocmai pauza 
de prînz. La cantină nu l-am găsit. 
„Execută lucrări de sudură la o in
stalație" — ni s-a răspuns.

— Nu pot lăsa nici pentru 
„șapte mese" lucrarea începută, fără 
să o termin, căci reperul este din- 
tr-un oțel pretențios, care se sudează 
doar- după o preîncălzire de pînă la 
150—200 grade. Acum am terminat 
șl pînă se încălzește reperul 
tor pot să și mănânc.

Știam din discuțiile purtate 
Vasile Andarache, directorul 
Arad al T.M.U.Ch. București, 
dorul Gheorghe Pălău așa a fost în
totdeauna — conștiincios, harnic și 
priceput, exigent cu munca lui și a 
celor din jur. Cu cîteva zile în 
urmă terminase. în condiții calitative 
ireproșabile și înainte de termen, o 
altă lucrare dificilă.

— Am lucrat la acel reper 
preună cu un alt sudor de 
sincer să fiu, mai am încă 
învățat. Se numește Aurel 
Experiența lui și-a spus din 
vîntul, căci. în fața probelor defec- 
toscopice care s-au efectuat, specia
listul din străinătate și-a exprimat 
admirația. Lucrăm intens în conti
nuare, întrucât front de lucru avem 
suficient.

într-adevăr. pe baza măsurilor a- 
plicate în ultimul timp, pentru a se 
putea recupera restanțele din lunile 
ianuarie și februarie — cînd vremea 
friguroasă a constituit un serios im-

la

urrnă-

cu ing. 
lotului 
că su-

îm- 
la care, 
mult de 
Enache. 
nou cu-

CONTRASTE

pediment pentru montori — fronturi
le de lucru au fost mai bine asigurate. 
Acum, alături de sudori, 
talia" pentru realizarea 
conform graficelor sînt 
și țevarii. Faptele lor de muncă, e-

în „bă- 
lucrărilor 

angajați

Velcu, sub îndrumarea directă a mai
strului coordonator loan Ciulinaru, 
asigură nu numai prefabricarea unor 
subansamble ci și montarea lor in 
instalații. Crește astfel randamentul 
în muncă, se exclud eventualele erori 
de proiectare și execuție, iar ritmul 
de lucru sporește substanțial. în altă 
hală de producție, la montajul uti
lajelor, avem un avans de 20 de zile. 
Echipa de muncitori condusă de Mi
tică Prodan, sub îndrumarea mai
strului Ottmar Walter, muncește in
tens la definitivarea confecțiilor me
talice și la ultima verificare a uti
lajelor în vederea începerii probe
lor mecanice. într-un stadiu avansat 
se află și montajul unor suban
samble la care lucrează echipele 
lui Iiie C. Ion și Dumitru Han-

Cs demonstrează experiența constructorilor 
de pe șantierul Combinatului chimic din Arad

făcut... economie de cuvîntul avans. 
Explicația ? Timpul a fost bine gos- 

' podarii, chiar dacă în ultimele două 
luni a fost zăpadă și ger. Echipele 
de instalatori, conduse de Gheorghe 
Mușat, loan Alistar, Gheorghe A- 
postol, Jenică Vasilica, Ilie Petcu, 
sub îndrumarea maiștrilor Cornel 
Racu și Gheorghe Manda, văzind că 
nu există posibilitatea de a se lucra 
„la înălțime", au organizat munca la 
cota zero, pentru prefabricarea în 
avans a 10 subansamble complete 
din conducte de oțel inoxidabil, pre
cum și pentru confecționarea unui 
însemnat număr- de reducții și co- 
turi din segmenți de dimensiuni 
mari, ușurind în acest fel sarcina de 
aprovizionare a beneficiarului. La 
rîndul ei, echipa lui loan Balhac, 
prin confecționarea de reducții și 
coturi din material special, a reușit 
să reducă mult importurile de mate
riale. Practic, la ora actuală, lucră
torii acestei echipe montează cele 
de subansamble prefabricate de 
adică întreaga instalație.

Sînt doar cîteva din faptele
muncă ale oamenilor de pe șantierul 
Combinatului chimic din Arad, care 
— sub conducerea organizațiilor de 
partid și prin exemplul însuflețitor 
al comuniștilor — acționează energic 
pentru a asigura realizarea lucrărilor 
prevăzute în graficele de execuție, 
știut fiind că data primelor intrări în 
funcțiune pe această nouă platformă 
a chimiei românești nu e prea de
parte.

Urgentarea amenajărilor 
pentru irigații

(Urmare din pag. I)

40
ei,

de

forturile zilnice încununate de succes 
constituie o garanție că răminerile in 
urmă vor fi recuperate în totalitate, 
în scurt timp. Un argument în acest 
sens îl reprezintă și hotărîrea echipei 
.conduse de comunistul Nicolae An- 
ghel, detașată de la grupul T.M.U.Ch. 
din Bacău, care a cerut să rămînă 
încă 60 de zile la Arad.

„în grafice, termenele de mon
tare și de începere a probelor la in
stalația pe care o executăm sînt de 
6 luni, dar noi vom reduce cu două 
luni această perioadă". Iată. în e- 
sență, gândurile lucrătorilor de ’a 
„amoniac", ale sudorilor Vasile 
Bleahu, Tudor Grecu, loan Topor și 
alții ca ei. Aceeași atmosferă de 
muncă intensă — și la alte obiective. 
Despre aceasta ne vorbește Constan
tin Corfu, inginer-șef la unul din 
șantiere.

— La instalațiile la care lucrăm la 
ora actuală este concentrată forță de 
muncă suficientă. Organizarea pro- 
priu-zisă a activității în această pe
rioadă de „vîrf de montaj' 
în permanenta 
măsurile luate 
rezultate.

— Vă rugăm
— Bunăoară, 

echipa de montori condusă de Jean

ghicel. Pornind de la analiza „la 
zi“ a stadiului acestor lucrări, in
tenționăm — și, de altfel, așa ne-am 
organizat lucrul — ca, odată cu exe
cutarea probelor la utilaje, să fim in 
măsură să efectuăm și probele la 
conductele de legătură în sistem, e- 
liminînd astfel unele faze interme
diare. fără să fie insă afectată ca
litatea și siguranța lucrărilor.

După cum se desprinde, în timpul 
discuției. interlocutorul nu a prea

Constantin S1M1ON
corespondentul „Scînteii1Prin utilizarea judicioasă a mașinilor și instalațiilor

activității colectivelor de 
muncii din industria jude-

1“ se află 
noastră atenție, iar 
pînă acum au și dat

să concretizați, 
la una din instalații,

Bilanțul 
oameni ai 
țului Neamț, în timpul care a trecut 
din acest prim an al noului cincinal, 
relevă o depășire, a prevederilor pla
nului „la zi" de 23 milioane lei. în 
unități fizice, au fost livrate supli
mentar economiei naționale 1 400 tone 
țevi din oțel fără sudură. 115 tone 
mașini pentru prelucrarea lemnului. 
260 mc cherestea. 2 000 mp binale.

5 200 tone ciment, 1 600 mc prefabri
cate din beton, strunguri carusel în 
valoare de 4.5 milioane Iei. cărămizi 
și multe alte produse. De reținut că 
toate aceste depășiri de plan consti
tuie rezultate directe ale preocupării 
colectivelor din industria județului 
pentru creșterea productivității mun
cii, prin utilizarea judicioasă a ma
șinilor și instalațiilor, a spatiilor de 
producție, prin gospodărirea cu grijă 
a materiilor prime. (Ion Manea).

de condițiile concrete din fiecare 
zonă, trebuie găsite și aplicate cele 
mai simple și ieftine soluții construc
tive, care să poată fi efectiv realiza
te cu mijloacele și, posibilitățile uni
tăților agricole. în acest mod a in
dicat conducerea partidului să fie 
extinse amenajările locale pentru 
irigații.

în lumina acestei indicații, Minis
terului Agriculturii și Industriei A- 
limentare, organelor agricole jude
țene le revine sarcina să stabilească, 
în cit mai scurt timp, zonele unde 
vor fi amplasate suprafețele prevă
zute a se amenaja in sisteme locale 
în cincinalul actual. în acest scop, 
trebuie folosite toate sursele de apă: 
riuri, pîraie, lacuri, bălți, pînza. frea
tică ș.a. Nu există județ unde să nu 
se poată amenaja, prin lucrări hidro
tehnice simple, mici lacuri, bazine 
și alte acumulări de apă. Este bine 
chiar dacă numai 50—100 hectare se 
irigă din asemenea surse. în felul 
acesta, la nivelul întregii țări se a- 
dună mii și mii de hectare irigate. 
Este demnă de remarcat experiența 
multor unități agricole din unele ju
dețe — Mureș, Cluj, Ialomița, Bu
zău și altele — care au extins ame
najările de irigații în sisteme locale 
prin promovarea soluțiilor construc
tive ieftine și a metodelor de udare 
simple și economice, cum este aceea 
de irigare pe brazde.

Comitetele județene de partid, con
siliile populare și organele agricole 
au datoria să analizeze situația con
cretă din fiecare județ, din fiecare 
unitate agricolă și, pe această bază, 
să stabilească măsuri hotărîte și ime
diate pentru realizarea lucrărilor de 
amenajare a sistemelor locale pentru 
irigații. Extinderea irigațiilor in sis
teme locale, gospodărești constituie o 
sarcină de plan obligatorie, care tre
buie îndeplinită cu cea mal mare , 
răspundere. încă din acest prim an 
al actualului cincinal. Avem în fie
care comună, in fiecare cooperativă 
agricolă forțe suficiente care, puter
nic mobilizate de organizațiile de 
partid și consiliile populare, pot și 
trebuie să lucreze susținut, încă din 
aceste zile, la, executarea noilor a- 
menajări locale pentru irigații pe su- K 
prafețe cît mai întinse.

Ferestre
Pornită de la fabrica 

de mobilă, inițiativa 
„Din aceeași cantitate 
de cherestea mai mul
te produse finite" a 
cuprins, în scurtă vre
me, colectivele tuturor 
unităților din cadrul 
Combinatului de pre
lucrare a lemnului din 
Bacău. Nici unul nu 
s-a lăsat mai prejos. 
Colectivul fabricii de 
binale, de pildă, a 
ajuns la concluzia că 
șipcile din cherestea 
pentru prins geamuri
le pot fi înlocuite cu 
baghete din PVC. Din 
același material, lucră
torii fabricii vor reali
za și pervazurile pen-

deschise spre
tru uși. propunîndu-Și 
sâ economisească in 
1976, numai pe aceas
tă cale, circa 1 000 me
tri cubi de. cherestea. 
La fabrica de mobilă 
s-a întocmit un calcul : 
prin folosirea sertare
lor din plă„i aglomera
te din lemn acoperite 
cu folie de PVC se pot 
economisi anual circa 
10 000 metri pătrați de 
furnir de fag. Interes 
deosebit pentru valo
rificarea superioară a 
lemnului manifestă și 
colectivul fabricii de 
plăci fibrolemnoase. în 
final, specialiștii com
binatului au calculat

economii
că, în unitățile aces
tuia, se vor realiza în 
acest an economii de 
1 700 metri cubi de 
cherestea, cantitate din 
care se pot confecțio
na circa 350 de garni
turi de mobilă combi
nată sau 20 000 de me
tri pătrați de ferestre. 
Ce vor produce în fi
nal lucrătorii combina
tului din lemnul eco
nomisit se va vedea — 
în orice caz, ei vor 
ține seama de cerințe
le beneficiarilor. Ini
țiativa, aplicată in 
practică. a deschis 
larg... ferestrele spre 
economii.

Aurel PAPADIUC

„Service" =
Pretențiosul „servi

ce", ad'ică serviciu, 
cum sună foarte fru
mos pe românește, în
seamnă de fapt activi
tatea prin care între
prinderile asigură asis
tența tehnică, depa
narea sau repararea 
utilajelor și mașinilor 
aflate, în general, în 
termen de garanție. 
Uneori însă, serviciile 
prestate nu sint pe 
măsura titlului pom
pos. Așa stau lucruri
le. bunăoară, cu „Trac
tor service". în jude
țul Teleorman există 
20 de tractoare grele 
S-1500 pe șenile, uti
lizate la lucrările de

Cele lungă,
Este cunoscută grija 

cu care trebuie'gospo
dărit metalul, acest 
material extrem de 
prețios pentru econo
mia națională. Dar. 
călătorind pe linia 
București — Constanta 
— traseu pe care s-au 
executat lucrări de 
consolidare a căii fe
rate — chiar din vite
za acceleratului îți 
dai seama că preocu-

serviciu, nu 
scarificare pe terenu
rile grele din nordul 
județului. Deși trac
toarele sînt noi, apar, 
în mod firesc, unele 
defecțiuni. Tocmai de 
aceea s-a prevăzut ca 
uzina producătoare — 
„Tractorul" Brașov — 
să asigure, la fața lo
cului, serviciul de asis
tență tehnică și depa
nare pentru tractoare
le aflate în termen de 
garanție. „Toate-s bu
ne. Numai cînd ai ne
voie de ei nu-i găsești 

.— ne spunea tov. Con
stantin Vatan, directo
rul Trustului S.M.A. 
Acum avem șapte 
tractoare defecte. Ca

deserviciu
să le reparăm, trebuie 
să alergăm noi pe la 
diferite unități din 
țară, ca să procurăm 
piesele de schimb". 
Astfel, trec săptămîni 
de zile pînă se repară 
un tractor, timp în 
care lucrările stagnea
ză. De la începutul a- 
nului și pînă în pre
zent se puteau face 
lucrări de scarificare 
pe înc ă 1 500 ha, dacă 
defecțiunile de la trac
toare ar fi fost înlătu
rate la timp. De unde 
se vede că o denumire 
„aleasă" ca „Tractor 
service" trebuie onora
tă printr-Un serviciu 
prompt, de calitate.

drum de fier... abandonat
parca pentru folosi
rea cit mai economică 
a șinelor confecționate 
din oțel laminat a 
fost uitată de construc
tori în... Gara de Nord 
Numai așa se explică 
numărul mare de șine 
și bare metalice arun
cate de-a lungul liniei 
ferate, care zac mm 
ales prin preajma sta
țiilor și cantoanelor. 
Constructorii lasă im-

presia că se vor apuca 
în curind de... tripla
rea căii ferate. Cum o 
asemenea lucrare nu 
este prevăzută, se im
pune ca aceste însem
nate cantități de me
tal. pe care rugina îl 
macină, să fie expe
diate urgent furnalelor 
tării, iar neglijența să 
fie lăsată pe o... linie 
moartă.
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Reunii» pregătitoare a U.N.C.T.A.D.-IV 
sub semnul necesității instaurării 

unei noi ordini economice internaționale 
Pentru prima oară, România participă in calitate 

de membru al „Grupului celor 77“
Sesiunea extraordi

nară a Consiliului pen
tru comerț și dezvol
tare, care și-a deschis 
luni lucrările la Pala
tul Națiunilor de la 
Geneva, marchează un 
nou moment în pregă
tirea celei de-a patra 
sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), 
care se va ține în 
luna mai la Nairobi.

Este cunoscut rolul 
important ce revine 
U.N.C.T.A.D., ca or
ganizație creată în 
scopul „elaborării u- 
nui ansamblu coordo
nat de politici, vizind 
accelerarea dezvoltării 
economice a țărilor in 
curs de dezvoltare". 
Acest obiectiv a deve
nit și mai imperios în 
prezent, cind cîști- 
gă tot mai mult 
teren ideea înfăptuirii 
unei noi ordini econo
mice și politice inter
naționale, în cadrul 
căreia să-și găsească 
soluționarea proble
mele economico-so- 
ciale de însemnătate 
cardinală care frămîn- 
tă omenirea, să se a- 
sigure lichidarea sub
dezvoltării și a deca
lajelor dintre state, 
progresul general al 
umanității.

După cum se știe, 
pozițiile țărilor în 
curs de dezvoltare 
față de principale
le probleme ce ur
mează să fie discutate 
la U.N.C.T.A.D.-IV au 
fost expuse în cadrul 
recentei reuniuni a 
.„Grupului celor 77“ și 
s-au concretizat, în e- 
sență, în „Declarația 
de la Manila". Prin 
întreaga ei desfășura
re, reuniunea de la 
Manila a constituit o 
contribuție de seamă 
la pregătirea Conferin
ței de la Nairobi. La 
Geneva urmează să 
fie desăvîrșite lucrări
le pregătitoare între
prinse pînă acum. Aria 
tematică a reuniunii 
geneveze, structurată 
în bună parte pe or
dinea de zi a 
U.N.C.T.A.D.-IV, con
ține în principal urmă

toarele domenii con
crete de preocupări : 
situația în domeniul 
produselor de bază ; 
elaborarea unei strate
gii de ansamblu asu
pra creșterii și diver
sificării exporturilor 
țărilor în curs de 
dezvoltare ; probleme
le monetare si finan
ciare și repercusiunile 
lor asupra comerțului 
Si dezvoltării ; accesul 
la tehnologie al țări
lor în curs de dezvol
tare ; sprijinirea e- 
forturilor țărilor cel 
mai puțin dezvoltate ; 
extinderea cooperării 
între țările în curs de 
dezvoltare ; intensifi
carea relațiilor econo
mice și comerciale în
tre țări cu sisteme e- 
conomice și sociale di
ferite.

Sesiunea Consiliului 
pentru comerț și dez
voltare de la Geneva 
se numără printre pri
mele reuniuni interna
ționale — și este 
prima în cadrul 
U.N.C.T.A.D. — la 
care România parti
cipă după ce, la Ma
nila, a fost primi
tă oficial în „Grupul 
celor 77". în cercurile 
diferitelor delegații la 
consiliu este binecu
noscută și apreciată 
poziția României, țară 
socialistă și, în același 
timp, țară în curs de 
dezvoltare, concepția 
sa de ansamblu asu
pra problematicii dez
voltării — fundamen
tată în documentele 
Congresului al XI-lea 
al P.C.R., în cuvîn- 
tările președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în 
documentul prezentat 
la O.N.U. cu privire la 
necesitatea instaurării 
unei noi ordini eco
nomice internaționa
le. Tocmai de aceea, 
prezenta României la 
lucrările consiliului 
trezește. deopotrivă, 
satisfacție și interes în 
riadul delegaților.

Definind contextul 
Internațional în care 
se va desfășura cea 
de-a patra sesiune a 
U.N.C.T.A.D., în lumi
na sarcinilor mari ce 
stau în fata acestei

reuniuni internaționa
le, o publicație e- 
ditatâ în aceste 
zile de secretariatul 
U.N.C.T.A.D. afirma : 
„Pregătirile pentru 
conferință se desfășoa
ră pe fondul uneia din 
cele mai mari mutații 
pe care le-a cunoscut 
economia mondială, in 
timp de pace, după 
marea depresiune din 
anii 30. Toate sectoare
le sistemului economic 
internațional, fie că 
este vorba de dome
niul monetar, comer
cial sau financiar, 
sint supuse unor ten
siuni fără precedent". 
Considerînd că am
ploarea acestor pro
bleme ale economiei 
mondiale nu poate fi 
atribuită numai com
binării întîmplătoare a 
unor fenomene de or
din economic, finan
ciar sau comercial, ar
ticolul continuă: „Cau
zele sint mai profunde 
și rezidă în incapaci
tatea manifestată pină 
acum de economia 
mondială de a se adap
ta la procesele funda
mentale ale contempo
raneității și de a pune 
In funcțiune toate po
sibilitățile de dezvolta
re existente pe pian 
internațional. în fața 
crizei actuale nu mai 
este suficientă doar 
elaborarea unui pro
gram minimal de pro
tecție a națiunilor ce
lor mai vulnerabile 
împotriva fenomene
lor nefaste, pe termen 
scurt, din economia 
mondială". în ultimă 
instanță, așa după 
cum se precizează în 
articol. este vorba 
de realizarea obiecti
velor majore ale noii 
ordini economice in
ternaționale. pe baza 
statornicirii unor noi 
relații între țările lu
mii, concretizate prin 
egalitate în drepturi și 
echitate deplină. La 
promovarea acestor o- 
biective fundamenta
le este chemată să-și 
aducă contribuția si 
U.N.C.T.A.D.-IV.

Comellu VLAD
Geneva

agențiile de presă
Primul secretar al C.C. al 

P.M.U.P., Edward Gierek, s-a în- 
tîlnit ieri, la Sosnowiec, cu reprezen
tanții muncitorilor din marile între
prinderi industriale din Silezia supe
rioară, inaugurînd ciclul întîlnirilor 
candidaților cu alegătorii, în apro
pierea alegerilor de la 21 martie pen
tru Seimul R.P. Polone și consiliile 
populare voievodale.

Comitetul pentru Carta 
O.N.U. și creșterea rolului 
Organizației și*a încheiat dezba
terile generale asupra problemelor de 
fond referitoare la revizuirea sta
tutului constitutiv al Națiunilor U- 
nite și amplificarea rolului O.N.U. în 
viata politică internațională.

Președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, 
Todor Jivkov-, care a primit pe mi
nistrul de externe',al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, aflat într-o vizită 
oficială la Sofia, a abordat cu inter
locutorul său probleme privind dez
voltarea relațiilor de bunăvecinătate, 
a colaborării prietenești dintre cele 
două țări, precum și aspecte ale si
tuației internaționale.

Secretar general al Par
tidului Socialist Italian a 
fost reales, luni, Francesco de Mar
tino, în cadrul primei reuniuni a Di
recțiunii P.S.I., desfășurată la Roma.

Convorbiri între Șa^înșahui 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, aflat in vizită oficială în 
Pakistan, și primul ministru al țării- 
gazdă, Zulfikar Aii Bhutto, au avut 
loc la Rawalpindi.

Prima linie regulată în
tre Cuba și Canada a fost 
inaugurată duminică, prin sosirea pe 
aeroportul Mirabel de lingă Montreal 
a avionului cubanez aparținînd com
paniei „Airline Cubano" — s-a anun
țat la Ottawa.

Cea de-a 16-a sesiune a
Adunării 
Bulgaria,

Populare a R. P.
care s-a desfășurat

marți, în prezența tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P.B., și altor conducători de 
partid și de stat, a dezbătut și adop
tat proiectul de lege privind organi
zarea tribunalelor, precum și alte 
proiecte de lege.

Postul de radio belgian în lim
ba flamandă a transmis o primă 
emisiune din suita celor patru 
consacrate prezentării României. 
Întreg programul este realizat 
de scriitorul Karel Jonkheere, 
autorul unor valoroase traduceri 
din lirica si proza română, un 
bun cunoscător al realităților tă
rii noastre. «

O seară consacrată centenaru
lui nașterii lui Constantin Brăn- 
cuși a fost organizată in orașul 
egiptean Alexandria. Despre via
ta si activitatea marelui sculptor 
român a vorbit Fouad Abdel 
Meguid, subsecretar de stat. A 
urmat o gală de filme românești.

Statele Unite au procedat 
marți la o explozie nucleară sub
terană in deșertul Nevada — s-a a- 
nunțat la Washington. încărcătura 
nucleară a avut de zece ori forța 
celei care a distrus Hiroșima la 6 
august 1945. Explozia a fost a șasea 
efectuată de S.U.A. de la începutul 
anului.

■ 0 cerere de extrădare a 
fostului miftistru argentinean al bună
stării sociale, secretar particular al 
șefului statului, Jose Lopez Rega, a 
fost remisă guvernului spaniol — s-a 
anunțat la Buenos Aires. Cererea e 
însoțită de hotărîrea Judecătoriei fe
derale argentinene de a-1 inculpa pe 
Lopez Rega intr-un proces ca autor 
voluntar și responsabil al unor detur
nări de fonduri publice și falsificări 
de documente.

CIPRU Reuniunea Consiliului de miniștri 
și a Consiliului național cipriot grec

NICOSIA 9 (Agerpres). — Propu
nerile pe care le va avansa partea 
cipriotă greacă în vederea unei re
glementări a problemei Ciprului au 
fost studiate, luni. în cursul unei 
reuniuni a Consiliului de miniștri și 
a Consiliului național cipriot grec, 
prezidată de președintele Makarios. 
A fost prezentat un raport cu pri
vire la negocierile desfășurate la 
Viena, luna trecută, între reprezen
tanții comunităților cipriote greacă 
(1 turcă, sub auspiciile secretarului

general al O.N.U., Kurt Waldheim. 
Raportul a fost expus de negocia
torul cipriot grec. Glafkos Clerides. 

în cadrul reuniunii s-a dat citire 
unui mesaj adresat de primul mi
nistru al Greciei, Constantin Kara
manlis. precizează A.F.P.

Propunerile studiate la reuniunea 
de luni vor fi prezentate, la sfîrși- 
tul lui martie sau începutul lui a- 
prilie, reprezentantului particular în 
Cipru al secretarului general al 
O.N.U,, Perez de Cuellar.

Sesiunea ECOSOC de la Lima
Pregătiri în vederea elaborării „codului de conduită" al compa

niilor transnaționale
LIMA 9 (Agerpres). — în cursul 

după-amiezii de luni, participanții la 
lucrările sesiunii ECOSOC de la 
Lima au luat cunoștință de proiec
tul „programului normelor de lucru" 
privind elaborarea „codului de con
duită" al companiilor transnaționale, 
redactat de grupul țărilor în curs de 
dezvoltare. Documentul subliniază, în 
esență, necesitatea acordării unei 
priorități absolute problemei redac
tării textului definitiv al „codului de 
comportament" și, ca atare, creării 
unui grup de lucru interguverna- 
mental, avînd, între altele, misiunea 
de a se consulta în această proble
mă cu experți din diverse sectoare 
de activitate. Totodată, se recoman
dă să fie făcute. în cel mai scurt 
timp, propuneri concrete privind con

ținutul și forma de redactare a „co
dului de comportament" adresate Se
cretariatului general al Comisiei 
ECOSOC specializată în problemele 
campaniilor transnaționale.

Proiectul „programului normelor 
de lucru" a fost împărtășit de ma
joritatea delegațiilor, cu cîteva ex
cepții, între care S.U.A., care, deși 
au declarat că sint de acord cu fon
dul textului, au solicitat un răgaz, 
exprimîndu-și și dorința de a avea 
consultări cu alte delegații. Această 
atitudine a fost apreciată de repre
zentanții țărilor în curs de dezvol
tare drept „o manevră dilâtorie", me
nită să întîrzie și să împiedice reali
zarea unor progrese rapide în pro
blema aflată în discuție.

Convulsiile monetare occidentale
BASEL 9 (Agerpres). — Guverna

torii băncilor centrale din Europa 
1 occidentală, reuniți la Basel, își des

fășoară întrevederile într-un climat 
determinat de scăderea alarmantă a 
cursului' lirei sterline, care intervine 
la puțin timp după ce moneda ita
liană a avut de făcut față unor fe
nomene asemănătoare. O atmosferă 
încărcată și ca urmare a situației 
precare a celorlalte monede occiden
tale : scăderea în continuare a 
cursului lirei italiene, slăbirea po
zițiilor dolarului, speculații intense 
față de francul francez și marca 
vest-germană. La acestea s-au adău
gat și achizițiile masive de franci el
vețieni, apreciați din ce în ce mai 
mult datorită poziției speciale a El
veției în sistemul monetar occiden
tal, respectiv un fel de monedă de 
refugiu în caz de dificultăți'majore.

în aceste condiții, observatorii fac 
pronosticuri și comentarii prudente 
în legătură cu eventualele decizii ale 
guvernatorilor. în‘ orice caz, se a- 
preciază că se au în vedere măsuri

pentru limitarea acțiunilor specula
tive, fără însă să se pună problema 
unei reevaluări a monedelor în 
cauză — francul francez și marca 
vest-germană.

Pe de altă parte, într-o declarație 
dată publicității la Bonn de către 
Ministerul de Finanțe vest-german 
se arată că R.F.G. va propune celor
lalte țări membre ale C.E.E, schim
barea actualei unități de cont, deoa
rece aceasta nu mai corespunde ra
portului real dintre paritățile mone
delor celor nouă țări membre.

★
ROMA 9 (Agerpres). — Ministrul 

de finanțe al S.U.A., William Simon, 
aflat la Roma, a fost primit de pri
mul ministru, Aldo Moro. La între
vedere a participat și ministrul de 
finanțe italian, Emilio Colombo, 
care a avut, la rindul său, mai mul
te runde de convorbiri cu omologul 
său american. în centrul discuțiilor 
s-au aflat dificultățile economice și 
monetare cu care este confruntată 
Italia.

ORIENTUL APROPIAT
• TURNEUL LUI YASSER ARAFAT • DECLARAȚIILE PREMIE

RULUI LIBANEZ
RIAD 9 (Agerpres). — Prințul 

moștenitor și primul vicepremier sau- 
dit, Fahd Ben Abdul Aziz, a avut o 
întrevedere cu președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
aflat în vizită oficială la Riad. în ca
drul unui turneu prin zona Golfului 
— informează agenția M.E.N. Au fost 
examinate principalele probleme in- 
teresînd lumea arabă în ansamblu, 
mutațiile intervenite în situația din 
Orientul Apropiat și ultimele evoluții 
ale problemei palestinene, pe plan 
arab și mondial.

în continuarea turneului, Yasser 
Arafat a sosit în Kuweit. Președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P. a 
avut o întrevedere cu emirul Kuwei
tului, șeicul Sabah Al Salem Al Sa
bah, în legătură cu aspecte ale situa
ției din Orientul Apropiat.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Camera 
Deputaților a Libanului a aprobat 
marți în unanimitate un proiect de 
lege care prevede prelungirea prero
gativelor mandatului său pe o pe
rioadă de încă 2 ani și două luni.

Mandatul Camerei Deputaților ar 
urma să se încheie în aprilie a.c.

Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii 
extraordinare a parlamentului, pri
mul ministru al Libanului. Rashid 
Karame, a declarat că elemente de
zertoare din rîndul forțelor armate 
libaneze au ocupat. în ultimele zile, 
garnizoana Rashaya și dispozitivul 
de artilerie de la Arnoun, în sudul 
tării. Premierul Karame și-a expri
mat convingerea că guvernul său va 
acționa ferm pentru a pune capăt și 
acestei încercări de a dezbina for
țele armate — simbol al unității na
ționale.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Ministrul petrolului al Arabiei Sau- 
dite, șeicul Ahmed Zaki Yamani, s-a 
întîlnit la Panama City (Florida) cu 
reprezentanți ai societății americane 
„Aramco" pentru a examina o se
rie de probleme privind preluarea 
sub controlul statului saudit a ac
țiunilor deținute de companie — a 
anunțat Casa Albă. Compania „Aram
co" este apreciată drept cea mai mare 
societate petrolieră din lume.

DUPĂ PRIMUL TUR DE SCRUTIN AL ALEGERILOR

CANTONALE DIN FRANȚA

„Avansul stîngii ilustrează voința 
de transformare democratică66

Declarația Biroului Politic al P.C.F.
PARIS 9. — Corespondentul nos

tru transmite : Ziarul „L’Humani- 
tă“ a publicat o declarație a Birou
lui Politic al P.C. Francez în legă
tură cu rezultatele primului tur de 
scrutin al alegerilor cantonale de la 
7 martie din Franța.

După ce remarcă participarea im
portantă la vot, în comparație cu 
alte consultări similare, documentul 
relevă că „Partidul Comunist Fran
cez a reunit 2 368 230 voturi, respec
tiv 22,8 la sută din sufragii, ciștigind 
350 000 voturi. Numărul aleșilor săi 
a progresat, iar influența partidului 
în mase s-a consolidat. Prin aceasta, 
P.C.F. se află în poziție favorabilă 
pentru cel de-al doilea tur de scru
tin într-un număr mai mare de can
toane decit în 1970, audiența sa spo
rind în zonele muncitorești, precum 
și în sectoarele rurale, cum ar fi 
sudul viticol".

Cu peste 52 Ia sută din voturi, 
stingă marchează un avans substan
țial, pe măsura voinței de transfor
mare democratică ce se afirmă cu 
și mai multă putere. Partidul socia
list progresează cu atît mai net cu 
cît el este prezent în 700 de can
toane In care nu a avut candidați 
în 1970.

Scrutinul a marcat un recul sen
sibil al pozițiilor forțelor conserva
toare și a exprimat nemulțumirea 
maselor față de șomaj, inflație, scă
derea nivelului de trai — se arată 
în declarație.

Biroul Politic al P. C. Francez 
cheamă pe toți militanții, toate or
ganizațiile partidului să facă totul 
pentru ca în jurul candidaților u- 
niunii stîngii să se realizeze cea 
mai largă platformă spre a se ex
prima, astfel, cu și mai multă vi
goare, năzuința de bunăstare și 
democrație.

„Unitatea de acțiune dintre comuniști și socialiști — 
o condiție esențială a victoriei democrației portugheze" 

O cuvîntare a tovarășului Alvaro Cunhal
LISABONA 9 (Agerpres). — La 

Amadora, în apropiere de Lisabona, 
a avut loc cea de-a doua întîlnire 
națională a Uniunii Tineretului Co
munist din Portugalia, la care au 
participat delegați ai tinerilor co
muniști din industrie, agricultură, 
din rîndul intelectualității, elevilor 
și studenților.

Luînd cuvîntul în fața participan- 
ților, secretarul general al P.C. Por
tughez, Alvaro Cunhal, a declarat 
că unitatea de acțiune dintre parti
dul comunist și partidul socialist 
este una dintre condițiile esențiale 
ale victoriei democrației portugheze 
în fața amenințărilor din partea for
țelor extremiste de dreapta. EI a a-

preciat ca pozitive acțiunile de co
laborare dintre comuniști și socia
liști realizate în uzine, în orașe și 
la sate. Noi salutăm cu căldură a- 
semenea acțiuni, a spus A. Cunhal, 
deoarece ele corespund intereselor 
noastre comune în lupta pentru 
salvgardarea libertății, democrației 
și revoluției portugheze.

în continuare, Alvaro Cunhal a 
subliniat rolul important ce revine 
tineretului comunist în construirea 
noii Portugalii și l-a chemat să des
fășoare acțiuni hotărîte pentru a fi 
la înălțimea misiunii sale în lupta 
pentru dezvoltarea țării pe calea de
mocrației și socialismului.

spania Amploarea acțiunilor sociale
• 500 000 participant la greva generală din provinciile basce
• Uzinele metalurgice din Bilbao au rămas închise • Mitingul

din orașul Basauri

transmit:
Președintele Republicii 

Populare Mozambic, Samora 
Machel, a adresat secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, o scri
soare privind hotărîrea țării sale de 
a închide granițele cu Rhodesia, ca 
urmare a atacurilor lansate de arma
ta regimului lui Ian Smith împotriva 
teritoriului mozambican. Se face apel 
la secretarul general al O.N.U. să în
treprindă demersurile necesare pe 
lîngă statele membre pentru a spri
jini Mozambicul să facă față conse
cințelor de pe urma aplicării totale 
a embargoului hotărît de O.N.U. îm
potriva regimului rhodesian.

Apel la solidaritate 
cu deținuții politici 

din Paraguay
• BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 

într-o declarație a Partidului Comu
nist din Paraguay, publicată la 
Buenos Aires, se condamnă acțiunile 
teroriste la care sint supuși patrioții 
din această țară sub regimul dicta
torial al lui Stroessner. Declarația 
precizează că, din motive politice, în 
închisorile paraguayene sînt deținuți 
zeci de militanți, printre care nume
roase femei, „vinovați" că s-au pro
nunțat pentru acordarea de libertăți 
democratice. P.C. din Paraguay a- 
dresează un apel organizațiilor pro
gresiste din întreaga lume, chemînd 
la intensificarea solidarității cu de
ținuții politici din această țară.

MADRID 9 (Agerpres). — Infor
mațiile provenite din Spania rela
tează despre continuarea acțiunilor 
greviste de amploare, a demonstra^ 
țiilor de masă și a altor manifestări 
ale oamenilor muncii, cu revendi
cări de ordin economic — îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și viață 
— cît și politic, între care înfăptui
rea unor reforme democratice radi
cale, eliberarea tuturor deținuților 
politici, încetarea represiunilor po
lițienești împotriva maselor munci
toare. Se relevă amploarea și ecoul 
larg al grevei generale care a pa
ralizat luni activitatea economică 
din Țara Bascilor. La grevă au luat 
parte aproximativ 500 000 de munci
tori și funcționari, în semn de pro
test față de represiunile brutale 
ale poliției împotriva muncitorilor 
din orașul Vitoria, soldate, cum e 
cunoscut, cu 4 morți și peste 100 de 
răniți.

Marți, atmosfera în orașul Bilbao 
a continuat să rămînă încordată. 
Principalele uzine metalurgice din 
acest oraș au rămas închise, ca ur
mare a continuării grevei muncito
rilor.

în orașul Basauri, din apropiere de 
Bilbao, a avut loc marți un mare mi
ting al oamenilor muncii, participan- 
ții exprimîndu-și protestul împotriva 
asasinării de către poliție, luni, a unui 
tînăr muncitor, în timpul unei de
monstrații pașnice. Ei au cerut, tot
odată, eliberarea celor 100 muncitori 
din oraș, arestați de la începutul va
lului de greve declanșate în semn de 
solidaritate cu muncitorii din Vitoria.

La Madrid continuă greva studen
ților de la Universitate, care protes
tează împotriva arestării de cătrs

poliție a unor colegi și condamnă re
presiunile polițienești de la Vitoria.

Pentru următoarele zile se anunță 
mari acțiuni greviste la Barcelona. 
Madrid și Oviedo, capitala regiunii 
miniere Asturia.

★
în cursul ședinței de luni a pro

cesului intentat celor nouă ofițeri 
din armata spaniolă, acuzați de „ten
tativă de rebeliune", inculpați! au re
fuzat să răspundă întrebărilor tribu
nalului militar, în semn de protest 
față de refuzul autorităților de a le 
acorda dreptul la apărători civili. 
După cum -se știe, procesul — care 
polarizează atenția opiniei publice 
din Spania — s-a deschis, luni, în a- 
propiere de Madrid, după mai multe 
amînări.

Tot în cursul zilei de luni, judecă
torul de instrucție a dat citire unor 
documente ale Uniunii Militare De
mocratice — concepute în timpul re
gimului franchist — în care este ex
pusă concepția politică a U.M.D. 
Programul mișcării — care își pro
pune să lupte pentru democratizarea 
țării din interiorul forțelor armate, 
dar nu să joace un rol politic activ 
în țară — insistă asupra necesității 
luptei împotriva companiilor trans
naționale și pentru naționalizarea 
marilor întreprinderi industriale. 
Uniunea Militară Democratică sus
ține dreptul la existență al partidu
lui comunist, precizînd, în același 
timp, că U.M.D. nu este legată de 
nici o formațiune politică. Idealul 
U.M.D., se arată în document, este 
o Spanie a libertății și a dreptății 
sociale. Documentele au fost prezen
tate ca „argument" în sprijinul acu
zației de „tentativă de rebeliune", 
formulată de tribunalul militar.

roma „Nici un partid politic italian nu poate accepta îngrădirea

europene, recentele declarații din 
sursă oficială americană împotriva 
unei participări a comuniștilor la gu
vern în țările respective au trezit 
puternice reacții de dezaprobare din 
partea opiniei publice. Luînd poziție 
fată de aceste declarații, organizații 
politice de diferite nuanțe, inclusiv 
partide ce susțin actualul guvern, 
precum și organe de presă din cele 
mai influente le-au apreciat ca un 
amestec inadmisibil în treburile in
terne ale Italiei. în acest sens sînt 
semnificative aprecierile făcute de 
secretarii generali ai partidelor de- 
mocrat-creștin, socialist și republi
can, care, subliniind că partici
parea comuniștilor la guvern consti
tuie o problemă internă italiană, au 
arătat că resping orice „sfaturi" și 
„recomandări" pe această temă. „Este 
de neconceput — a afirmat Benigno 
Zaccagnini. secretarul național al 
P.D.C. — amestecul în viata internă 
a țării noastre, care trebuie determi
nată doar de opțiunile poporului ita
lian". La rîndul său. Francesco de 
Martino, secretarul general al P.S.I., 
a relevat că „nici un partid politic 
italian nu poate accepta ca un alt 
stat, chiar dacă acesta este un stat 
aliat, să îngrădească exercițiul deplin 
al drepturilor suverane ale națiunii 
noastre". în sfîrșit. Oddo Biasini, se
cretarul general al Partidului repu
blican. a ținut să sublinieze că în ce 
privește guvernul care să conducă 
destinele tării. „cuvîntul definitiv 
aparține cetățenilor care pot și tre
buie să decidă in mod independent 
de aprecierile altora, in raport cu 
ceea ce socotesc că sînt interesele 
reale ale țării".

Reacția opiniei publice italiene a 
fost cu atît mai fermă cu cît aci s-a 
considerat că declarațiile făcute la 
Washington de persoane oficiale sau 
Ia Milnchen de generalul american

depline a drepturilor suverane ale națiunii"
Haig, comandantul șef al N.A.T.O., 
au vizat în mod special Italia, 
întrucît în această țară problema par
ticipării partidului comunist la guvern 
s-a pus în ultima vreme ca o proble
mă de stringentă actualitate. Potri
vit părerii celor mai multi observa
tori, ultima criză de guvern a evi
dențiat pregnant că, în condițiile 
dificultăților atît de serioase prin 
care trece .Italia pe plan economic, 
social și politic, nici o formulă gu
vernamentală nu poate fi în prezent 
viabilă și nu se poate bucura de cre

parea comuniștilor la guvern. Deose
bit de semnificativ este și faptul că, 
numai cu cîteva zile în urmă, pre
ședintele Partidului republican. Ugo 
La Malfa. s-a pronunțat în favoarea 
realizării unei platforme comune a 
tuturor forțelor politice democratice, 
inclusiv partidul comunist. Cît 
de puternic este în Italia curentul 
de opinie în această direcție o recu
noaște chiar și o publicație ca „Fi
nancial Times", ziarul cercurilor 
financiare engleze, care a scris : 
„Italia are nevoie urgentă de o re

Puternică dezaprobare a încercărilor de imixtiune în problema 
reprezentării comuniștilor în guvern

dit și sprijin din partea opiniei pu
blice dacă nu este deschisă colabo
rării cu partidul comunist. în a- 
ceastă privință poziția P.C.I. este 
clară : „In punctul în care au ajuns 
lucrurile în Italia — scrie organul 
P.C.I. „l’Unită" — pentru a se ieși 
din criză este necesar să se creeze o 
solidă bază democratică, să se impri
me o cotitură care să se concreti
zeze în participarea comuniștilor la 
majoritatea guvernamentală și la 
acțiunea guvernului".

Caracteristic pentru evoluțiile poli
tice din Italia este faptul că acest 
mod de a pune problema se bucură 
de o tot mai largă recunoaștere în 
rîndul forțelor politice italiene și a’ 
maselor de alegători. Așa, de 
pildă. Congresul partidului-socialist 
care s-a încheiat duminică a expri
mat — ca o concluzie majoră — ideea 
că politica înnoitoare pe care o re
clamă situația din Italia și pe care o 
așteaptă poporul implică, după cum a 
precizat secretarul general al P.S.I. 
în cuvîntul său de închidere, partici

formă politică. Or, o realitate care 
trebuie înțeleasă și în exterior este 
aceea că un număr crescînd de ita
lieni sînt convinși că reforma ade
vărată, cea mai verosimilă, este 
aceea a unui guvern din care să facă 
parte și comuniștii".

Creșterea curentului în favoarea 
participării comuniștilor la guvern 
este, în mod firesc, expresia presti
giului și influentei lot mai mari de 
care se bucură Partidul Comunist 
Italian în viața politică a țării, ca for
ță națională de bază, fără a cărui 
contribuție nu este posibil să-și gă
sească rezolvarea nici una din ma
rile probleme ce confruntă Italia con
temporană. Așa cum a arătat 
în mod concludent cea mai recentă 
consultare electorală — alegerile de 
anul trecut pentru organele locale 
— în timp ce forțe politice tradițio
nale înregistrează o diminuare a nu
mărului de voturi, numărul alegăto
rilor care și-au dat votul P.C. a cres
cut considerabil, ponderea sa repre-

zentînd circa 33 la sută din corpul 
electoral, la o mică diferență față 
de P.D.C. Și observatorii sînt una
nimi în a aprecia că P.C.I. continuă 
să-și sporească influenta.

în lumina acestor realități, a ac
tualului raport de forțe pe plan in
tern din Italia, încercările de a se 
„prescrie" formațiunilor politice ita
liene să nu colaboreze cu comuniștii 
nu puteau să trezească decît indig
nare și protest. Mai mult, aceste 
imixtiuni au avut un efect cu 
totul contrar celui scontat. După 
cum observa ziarul „Le Monde", 
declarațiile lui Haig și ale altor per
soane americane n-au făcut decit 
„să apropie și mai mult o parte a 
opiniei publice italiene de comu
niști". Tot atît de semnificative sînt 
și declarațiile lui Sico Mansholt, fost 
președinte al Comisiei executive a 
C.E.E., actualmente vicepreședinte al 
Internaționalei socialiste, care a pre
cizat : „Este de preferat o colaborare 
pe plan guvernamental cu comuniștii 
decit să se favorizeze combinații ce 
echivalează, în fapt, cu sprijinirea 
intereselor capitalismului".

Nu este de mirare că. fată de un 
asemenea rezultat, cercurile de la 
care au emanat declarațiile respec
tive s-au găsit în încurcătură și s-au 
văzut nevoite să recurgă la unele 
încercări de retractare.

Toate aceste evoluții demonstrează, 
in modul cel mai concludent, carac
terul profund anacronic al politicii 
de ingerințe și presiuni, incompatibi
lă cu relațiile normale dintre state, 
care nu se pot întemeia decît pe res
pectul deplin al independentei și su
veranității fiecărei națiuni, al drep
tului inalienabil al fiecărui popor de 
a decide de sine stătător asupra pro
blemelor sale interne, fără nici un 
amestec din afară.

Radu BOGDAN

Dl PRETUTINDENI
• MUZEUL GARIBAL

DI. La Caprera, o mică insulă 
din apropierea Sardiniei, unde 
Giuseppe Garibaldi, bătrîn și să
rac, s-a retras să-și petreacă ul
timii ani de viață, a fost inau
gurat un muzeu consacrat vesti
tului luptător pentru cauza li
bertății poporului italian. Unul 
din episoadele cele mai cunoscu
te ale epopeii garibaldiene a 
fost, așa cum se știe, „expediția 
celor 1 000". care a dus la eli
berarea, în 1860, a întregii Ita- 
lii meridionale de sub domina
ția burbonilor. Mai puțin cunos
cut este faptul, confirmat de re
cente descoperiri, că la expe
diție a participat și un grup de 
români din Transilvania. Mu
zeul nou inaugurat cuprinde e- 
motionante mărturii despre 
această expediție.

• „BUCĂTĂRII SO
LARE". Utilizarea in sco
puri casnice, ca și în scopuri in
dustriale, a energiei solare con
stituie o preocupare crescîndă 
pentru oamenii de știință sovie
tici. în localitatea Buhara din 
Uzbekistan, de pildă, se află in 
construcție o fabrică de insta
lații heliotermice, care va pro
duce dispozitive de încălzit apa, 
inclusiv „bucătării solare" por
tative. în apropiere de Tașkent 
se construiesc cuptoare 6olare 
la care se va putea obține o tem
peratură de 3000 de grade, su
ficientă pentru topirea multor 
metale. în orașul Așhabad, două 
imobile a cite 124 de apartamen
te fiecare vor dispune de in
stalații pentru condiționarea ae
rului, acționate exclusiv cu aju
torul energiei solare.

• MUZEE IN AER LI
BER. în voievodatul Nowy
Sacz (Polonia), muzeele etno
grafice în aer liber reprezintă 
una din formele răspindite de 
protejare a monumentelor isto
rice. La Zubrzycu Gorna a fost 
înființat, încă în urmă cu un 
sfert de veac, muzeul etnografic 
al regiunii Orawa, care reuneș
te vechi construcții rurale din 
regiune. Anul trecut, la Falkowa 
a fost inaugurată prima parte a 
muzeului etnografic al regiunii 
Nowy Sacz, care va cuprinde, in 
final, 65 de construcții, prezen- 
tînd o sugestivă imagine a vieții 
sătești din secolele XVIII—XIX.

• IN JURUL LUMII, 
CU AUTOMOBILE DE 
ACUM 60 DE ANI. de
pind din luna iunie și pină la

, sfîrșitul lui iulie, 12 automobile 
construite înainte de 1915 se vor 
întrece într-o originală cursă, 
care își propune să reediteze 
celebrul raliu în jurul lumii din 
1908. Avînd ca punct de pornire 
Parisul, cursa se va termina la 
New York, participanții urmînd 
să străbată o parte a continen
tului european, precum și Asia 
Mică, India, Japonia. Spre deo
sebire de condițiile existente 
cu 68 de ani in urmă, unul din 
autovehicule, un „Ford T“ tip 
1914, va fi prevăzut cu un echi
pament electronic special, care 
îi va permite să fie urmărit de-a 
lungul întregului traseu de către 
un satelit, astfel incit organi
zatorii să poată fi ținuți perma
nent la curent cu peripețiile 
cursei.

• DETECTOR DE PEȘ
TE. Controversele ivite în ulti
mul timp în legătură cu proble
ma zonelor de pescuit pun la 
ordinea zilei pescuitul in re
giunile din largul oceanului, in
clusiv cele de mari adîncimi. 
Deosebit de util în această di
recție s-ar putea dovedi un 
„detector de pește", pus la punct 
de specialiști vest-germani, care 
permite identificarea unor 
bancuri de pește la adîncimi de 
pînă la 1 000 de metri.

• REZISTENT LA FOC 
Șl LA APĂ. Datorită unei 
substanțe neinflamabile denumi
te „metrol", realizată de spe
cialiștii cehoslovaci, riscul in
cendiilor la vagoanele de metro 
și de cale ferată va fi mult di
minuat. Potrivit testărilor efec
tuate, lemnăria tratată cu me
trol rezistă la foc cel puțin o 
oră și jumătate.. Metrolul are și 
altă calitate : lemnul acoDerit 
cu această substanță rezistă 
bine și la umezeală.

• LA CE FOLOSEȘTE ? 
Lunga listă a recordurilor năs
trușnice s-a îmbogățit recent 
cu o nouă „performanță" : ame
ricanul Andy Hupei, în vîrstă de 
26 ani, a reușit să joace tenis 
de masă timp de 81 de ore cu o 
întrerupere de cite cinci minute 
la fiecare oră. în acest răs
timp a fost nevoit să schimbe 
de 80 de ori mingea și de 28 
de ori... partenerul.

• PRIMĂVARĂ CAPRI
CIOASĂ. Deși 10 martie, pri
măvara n-a intrat încă defi
nitiv în drepturi. Astfel, în- 
cepînd de luni, prin unele 
țări din vestul Europei, ză
pada a început să cadă din nou, 
mercurul termometrelor scăzînd 
brusc cu mai multe grade. în re
giunile de șes s-au produs în
ghețuri ce au provocat pagube 
culturilor timpurii. Autoritățile 
franceze au anunțat că înrăută
țirea vremii s-a soldat cu moar
tea mai multor persoane. Așa a 
fost cazul pasagerilor unui avion 
de turism, prăbușit într-o zonă 
din sudul Alpilor francezi, dato
rită unei furtuni de zăpadă. Nin
sori abundente au fost semnala
te și în nordul Italiei și chiar in 
regiuni din centrul tării, orașe 
ca Milano. Torino și Florența 
fiind acoperite de zăpadă.
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