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ADUNĂRILE DE PARTID 1N PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI AL CULTURII

Prin îmbunătățirea activității educative-
îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice

economice activității și instituții, ideologico-în aceste plenare se acorde — o
în pregătirea Congresului educației politice și al culturii, se află în prezent în plină desfășurare plenare cu activul ale comitetelor de partid din unități consacrate dezbaterii educative.Pe bună dreptateacordă — și este necesar să se importanță deosebită modului în care dezvoltarea conștiinței socialiste se reflectă in bunul mers al activității economice, in rezultatele obținute in producție. Este bine știut că munca educativă nu constituie „un scop în sine", că sensul dezbaterilor nu îl reprezintă afirmarea unor adevăruri abstracte sau teze generale despre rolul conștiinței socialiste, ci au ca obiectiv și conținut creșterea participării oamenilor muncii la opera de construcție socialistă, îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în cadrul acestei opere. Ca atare, se cere ca dezbaterile. întreaga muncă politico-educativă să ducă la mobilizarea mai intensă a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii în vederea îndeplinirii exemplare a obiectivelor pianului pe 1976, în industrie ca și în agricultură, înfăptuirii sarcinilor cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor populare, în cuvintarea la recenta șe-

dință de lucru de la Comitetul Central al 
partidului.în mod firesc, dezbaterile sint menite să slujească dezvoltării spiritului de răspundere al comuniștilor, al tuturor celor ce muncesc pentru bunul mers al producției, înțelegerii importantei realizării ritmice și la înalt nivel calitativ a sarcinilor de plan, întăririi- ordinii și disciplinei — condiții determinante pentru o rodnică desfășurare a activității productive în toate unitățile — să contribuie la generalizarea experiențelor și inițiativelor valoroase. A dovedi conștiință Socialistă înseamnă, în primul rînd, a munci disciplinat, a respecta normele de organizare a producției, a realiza și a da societății produse de calitate superioară, a economisi bunul obștesc, materiile prime și materialele^ și a asigura folosirea cît mai judicioasă, cu înalt randament, a mașinilor și timpului de lucru, în vederea obținerii unei eficiente economice superioare.Chezășia eficienței dezbaterilor o constituie tocmai spiritul militant, combativitatea comunistă, intransigența revoluționară în analiza tuturor acestor aspecte, abordarea lor deschisă. concretă, cu nominalizările care se impun. O atenție deosebită merită, desigur, relevarea exemplului personal de muncă și de viață al

comuniștilor, știut fiind că numai situîndu-se mereu în fruntea întrecerii socialiste pentru îndeplinirea și depășirea planului, acționînd cu energie și hotărire pentru realizarea exemplară a tuturor sarcinilor încredințate, comuniștii pot contribui în mod decisiv la înrădăcinarea în conștiințe a trăsăturilor atitudinii noi față de muncă și de avutul obștesc.Este necesar ca în cadrul dezbaterilor să. se prevină orice tendințe de a se concepe activitatea, educativă izolat de activitatea .de producție — cum s-au manifestat în unele cazuri ; tocmai datorită unei asemenea separări artificiale, în aceste cazuri s-a ajuns să se apreciez^ pozitiv munca politico-educativă, luîndu-se în considerare doar numărul acțiunilor organizate, al convorbirilor sau conferințelor și omițîndu-se persistența unor neajunsuri în activitatea economică a unității respective. Or, tocmai aceste neajunsuri ar fi trebuit să se afle în centrul analizei. — chemată să dezbată cum pot fi ele înlăturate prin dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă, prin întărirea spiritului de responsabilitate, de ordine și disciplină.în această lumină prezintă interes desfășurarea plenarelor comitetelor de partid de la oțelăria Combinatului siderurgic Galați și de la Institutul de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze — Ploiești.
ÎN CENTRUL ATENȚIEI: ATITUDINEA ÎNAINTATĂ FAȚĂ DE MUNCĂ
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— Cred că este necesar să vorbim 
foarte hotărit -despre responsabilita
tea pe care o avem noi. comuniștii, 
pentru bunul mers al producției, des
pre atitudinea fată de munca noas
tră și a celorlalți, ca expresie a con
științei socialiste. Spunînd pe nume 
unor neajunsuri, mă întreb cum a 
fost cu putință, de exemplu, ca tova
răși cu multă experiență. precum 
Gheorghe Furtună și alții, să treacă 
totuși cu ușurință peste unele lipsuri 
din munca lor. ața ciim s-a înt.îmolat 
în cazul depășirii consumurilor spe
cifice ? Mă refer, deci, nu doar la 
feroaliajele care nu trebuiau risipi-

te. ci și la o atitudine de principiu, 
care trebuie 
tea noastră.
produs, de 
timp, atunci 
mici, de ce____ ____ ____ .
ce n-a acționat comitetul de partid ? 
Nu este suficient să constatăm in șe
dințe, la anumite intervale, că a fost 
săvirșită cutare abatere. Comitetul de 
partid trebuie să acționeze perma
nent pentru educarea oamenilor in 
spiritul atitudinii înaintate fată de 
muncă.

Am redat o parte din intervenția 
oțelarului Aurel Ionită

să caracterizeze activita- 
Iar dacă greșeala s-a 

ce nu s-a intervenit la 
cind pierderile erau incă 
n-am intervenit noi. de

la Dlenara cu

activul a comitetului de partid de la 
uzina oteiării-refractare din ca
drul Combinatului siderurgic Galați. 
Asemenea observații, pătrunse de 
spirit critic responsabil, n-au fost 
singulare.

Nu trebuie să se înțeleagă cumva, 
din spiritul exigent al dezbaterilor, 
că activitatea uzinei oțelării-refrac- 
tare a combinatului siderurgic gălă- 
țean ar fi nesatisfăcătoare. Dimpo
trivă. pe primele două luni ale aces
tui an oțelarii au dat peste plan mai 
mult de 9 000 tone oțel de converti- 
zor și electric. Numai că — au spus-o 
ei înșiși — activitatea productivă

fi mult îmbunătățită, acționîn- 
mai insistent, prin toate

poate 
du-se 
mijloacele muncii politice, asupra 
conștiinței fiecăruia, incit să crească 
spiritul de răspundere față de bunul 
mers al producției.

Analizînd desfășurarea muncii po
litico-educative in colectivul lor, co
muniștii, tineri și vîrstnici,. ingineri, 
maiștri sau muncitori, au situat pe 
primul plgn al discutjilor .modul in 
care această activitate se reflectă în 
creșterea gradului de conștiință. în 
responsabilitatea fată de îndeplinirea
(Continuare in pag. a Il-a)
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Din poșta redacției, De pretutindeni, Sport
Vedere panoramică a unui cartier nou din Baia Mare

Dialog matinal
Dimineața, la 5,41, venind din adincurile Bărăganu

lui, un tren se oprește zgomotos la Brăila pentru a-și 
lăsa aici sutele de navetiști, muncitori la marile com
binate. Pornește apoi mai departe pentru a-i duce pe 
alții la Galați. In semiobscuritatea compartimentului, 
stind față in față, doi oameni trecuți de prima tine
rețe, imbrăcați in pufoaice, 
somnoroși.

— Auzi, spune gros unul 
voi, acolo.

— Da, frig al dracului.
In gerul de afară sticlesc
— Dar, auzi — reia primul — in ghereta voastră am

s-au trezit și se privesc
dintre ei, e cam frig la

luminile șantierelor.
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văzut un calorifer. De ce nu-i faceți și voi legătura 7 
Țevile sint la cițiva metri.

Celălalt răspunde ridicind indiferent din umeri :
— Parcă mult stăm noi
— Oricit, mai

minute...
— Nu, nu m-ai 

mai stăm noi in 
mutăm mai departe. Am sudat aproape tot. 
chiar mâine ne mutăm mai incolo și veniți voi in locul 
nostru... O să faceți voi caloriferul.

Celălalt răspunde intr-un tirziu:
— Noi ? Păi cit o să stăm și noi acolo 7 Cel mult 

două, trei zile... Și o pornim mai departe. Că hala-i 
pe terminate. Cine mai are timp de calorifer 7 Poate 
cei care-or veni după noi — montorii, pe urmă insta
latorii...

— N-avea grijă, n-au timp nici ei.
Convenind parcă asupra inutilității racordării calo

riferului in discuție, cei doi s-au afundat din nou în 
pufoaice ca să mai apuce citeva minute de somn și 
să mai acumuleze ceva din căldura compartimentului 
pentru o întreagă zi de lucru pe schelele unuia din 
marile șantiere

Și-am înțeles că. de fapt, nu despre un calorifer a 
fost vorba, ci despre ritmul alert al marilor construc
ții. Un ritm pătruns în viața de fiecare zi a acestor 
oameni. Un ritm al acestui timp fertil.

intrați,

înțeles... 
sectorul

acolo ?
vă mai încălziți citeva

Am zis : parcă mult o să 
acela 7 Citeva zile și ne 

Poate
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Nu, nu • o țesdtorle, • hala de montaj pentru războaie de țesut de la fabrica „Unirea" din Cluj-Napooa, ale 
cârei produse sint apreciate în țarâ șl strâinâtate Foto : S. Cristian

Cronica întrecerii socialiste consemnează:
ACȚIUNI, REZULTATE, PREOCUPĂRI PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE

rezultatele obținute de la 1 
și pînă în prezent, construe- 
mașini din județul Sibiu se 
printre prunii în întrecerea

• Cu 
ianuarie 
torii de 
situează . 
socialistă din acest început de cinci
nal. în această perioadă, cele 7 uni
tăți constructoare de mașini (alături 
de alte 4 care au și acest profil) au 
realizat o producție industrială supli
mentară în valoare de 11 milioane 
lei, concretizată în mașini și utilaje 
de primă necesitate pentru economia 
națională. Printre acestea se numără : 
432 tone mașini de prelucrare a me
talelor. mașini și utilaje pentru aș- 
chiere în valoare de 1,5 milioane lei, 
29 prese mecanice pînă la 65 tone/ 
forță, un important volum de echi
pament hidropneumatic. 84 tone piese 
forjate, autobasculante si altele 
(Nicolae Brujan).
• Căutînd răspuns la o întrebare — 

cum se pot neutraliza reziduurile pro
venite din distilarea acizilor grași

sintetici — colectivul întreprinderii 
chimice din Mărășești a descoperit o 
importantă sursă de economisire a 
combustibilului. Utillzind aceste re
ziduuri ca agent, termic, într-o insta
lație de producere a aburului tehno
logic, anul acesta se vor înregistra la 
capitolul economii peste 2 000 tone 
combustibil convențional.

• în 30 de unități Industriale din 
județele Prahova, Dîmbovița și Buzău 
s-a dat răspuns la o altă întrebare 
referitoare la mai eficienta folosire a 
spatiilor de producție. Calculele au 
arătat că pe spațiile eliberate prin 
reamplasarea utilajelor, reprofilarea 
liniilor tehnologice și prin alte măsuri 
cu caracter tehnic și gospodăresc se 
poate obține în acest cincinal o pro
ducție suplimentară în valoare de 
circa un miliard de lei. în mai multe 
unități din zona amintită a și înce
put montarea unor instalații. O ini
țiativă similară, la întreprinderea de

materiale de construcții din Oradea,' 
a avut ca rezultat identificarea unor 
suprafețe care pot fi folosite mai 
bine, și pe care numai în acest an se 
vor produce suplimentar panouri 
mari’ de beton echivalente cu 140 de 
apartamente convenționale.

• La preocuparea petroliștilor de la 
schelele de extracție prahovene refe
ritoare la creșterea productivității 
muncii și exploatarea rațională a 
sondelor au căutat și au găsit o soluție 
specialiștii institutului de cercetări de 
profil, soluție care, transpusă în 
practică, a adus în primele două luni 
ale anului o producție suplimentară 
în valoare de peste 6.5 milioane lei. 
La rîndul lor. minerii de la Aninoasa 
au introdus în abataj o nouă metodă 
de exploatare, ce permite o creștere a 
productivității muncii cu circa două 
tone pe fiecare post și o reducere 
simțitoare a consumului de lemn de 
mină. (Agerpres)

Prezența activă a filozofiei
românești în confruntarea

contemporană de idei
marxist-Ieninistă s-a ca- 
intotdeauna prin spirit 

receptivitate față de nou, 
Și

Filozofia 
racterizat 
deschis și 
prin capacitatea de a se înnoi 
imbergăți continuu; acumulînd și in- 
tegrind tn structura sa specifică tot 
ceea ce apare mai valoros în do
meniul cunoașterii umane. Confrun
tarea deschisă a marxismului cu 
celelalte curente și sisteme de gîn- 
dire 
mai 
cind 
care 
cial-istorice, implicațiile pe mul
tiple planuri ale revoluției în 
știință și tehnică solicită prezența 
mai activă a filozofiei revoluționare 
în actualitatea științifică și ideologică.

în climatul de efervescență crea
toare statornicit după Congresul al 
IX-lea și, cu deosebire, în urma o- 
rientărilor plenarei din noiembrie 
1971, cercetarea noastră filozofică 
s-a angajat mai activ și intr-un spi
rit profund militant în confruntarea 
de idei contemporană, scopul urmărit 
fiind căutarea de soluții viabile la 
diferite probleme actuale, dezvolta
rea teoriei revoluționare, demonstra
rea superiorității ei față de alte con
cepții despre lume și societate. în 
genere au fost depășite acele preju
decăți dogmatice sau viziuni simpli
ficatoare care s-au manifestat într-o 
vreme, afirmîndu-se tot mai pu
ternic orientarea spre o atitudine 
diferențiată față de sistemele de gin-

social-politice 
necesară în 
nenumăratele 
apar în cimpul practicii so- 

implicațiile 
ale

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

Un model decorativ ? O 
operă de grafician sugerind 
prin forme de cristale o temă 
abstractă ? Spre surprinderea 
mea. aflu că fotografia din 
laborator reprezintă o supra
față cit un vîrf de ac din 
epiderma unei mărci de otel 
turnat undeva. în lumea gi- 
ganților industriali, si scrutat 
aici cu ochii microscopului 
electronic. Mă uitam uimit la 
această înfățișare a metalu
lui. care nu mai iradia ca un 
diamant smuls dintr-un vul
can, ci se lăsa tradus ca un 
sentiment cu o anume com
poziție, ca o idee, rînduin- 
du-se intr-un clasament de 
formule clasice, puse sub 
protecția legilor internaționa
le. Aici, la Institutul de cer
cetări metalurgice din Capi
tală, la cîțiva pași de Podul 
Grant, intr-un labirint mixt 
de laboratoare și biblioteci, 
de hale și depozite de pro
porții reduse, unde se pot 
produce experimental toate 
metamorfozele otelului, mi 
s-a redeșteptat în minte o în
treagă lume de impresii si 
amintiri tulburătoare.

în ultimii cincisprezece ani 
am tinut să urmăresc edifica
rea platformei siderurgice de 
la Galați. Am fost printre cei 
dirrfii care am umblat prin 

• uriașele excavatii și tot prin
tre primii care am privit 
bascularea convertizoarelor 
cu oțel. Am străbătut halele 
de la Tîrgoviște și am statin 
vuietul bătrînelor furnale de 
la Hunedoara. La Porțile de 
Fier am urmărit pas cu pas 
țesătura .de otel a barajului, 
am asistat la deschiderea 
monumentalelor porti de 
ecluză si am privit întîile ro
tiri ale turbinelor Kaplan, 
mișcate de apele Dunării. La 
Giurgeni — Vadul Oii 
călcat cu încredere pe

am 
tron-

este cu atit 
zilele noastre, 
probleme noi

soanele podului de otel, iar 
pe cala de lansare de la 
Constanța am ascultat sunetul 
grav al corpurilor de nave. 
Turnat în formele osiilor de 
locomotivă, ale fleșelor de 
macarale, ale caroseriilor de 
tractoare, la Reșița. Suceava 
sau Brașov, pretutindeni ima
ginile otelului erau treptat 
reduse la o schemă sau la o

că toti acești cercetători, care 
au produs în laboratoare 
zeci, sute de mărci de ote
luri. au apărut odată cu la- 
minoarele și furnalele de la 
Galați și Tîrgoviște. au cres
cut — cum obișnuiesc ei să 
spună — în umbra giganților 
cu care a fost dotată side
rurgia noastră în ultimul de
ceniu. Ei au purtat și poartă

unor re- 
realizeze 
otelului' 
vid, re

Oțelul, cocsul șl...
materia cenușie

Reportaj de Traian FILIP

formulă înfătiștnd compozi
ția intimă a metalului. Rețe
tele lui. pînă mai ieri cum
părate în valută, veneau 
acum de aici, de la Institu
tul de cercetări metalurgice 
din Capitală. Oțelul româ
nesc căpătase fizionomie pro
prie. originală, devenise o 
realitate palpabilă și. pentru 
mine, el nu mai era o simplă 
problemă de chimie si mate
matică. ci un act de stat, un 
fenomen național, care con
tribuia vertiginos la transfor
marea întregului peisaj al 
tării.

La acest lucru mă gîndeam 
ascultînd relatările cercetăto
rilor din institutul care re
prezintă. în termeni plastici, 
ideea unui creier al otelului 
românesc. înțelegeam lămurit

pe umeri răspunderea pentru 
rezistența reactoarelor chi
mice, a cazanelor de înaltă 
presiune, a caroseriilor de 
mașini, a tronsoanelor de 
poduri și a turbinelor de hi
drocentrală, a macaralelor și 
a strungurilor carusel, a na
velor încercate de furtuni pe 
mările lumii și a reactoarelor 
nucleare. Angajîndu-se în- 
tr-o competiție internaționa
lă, li s-a cerut să răspundă la 
întrebări care au obsedat 
mintea unor savanți de sea
mă și să descopere taine ale 
otelului cu performante mon
diale. Acum, la începutul nou
lui cincinal, ei s-au înscris de 
asemenea în planul de stat cu 
teme de mare importantă și 
urmează să rezolve tehnolo
giile de fabricare a cocsului

metalurgic pe baza 
tete optimizate, să 
creșterea purității 
prin tratamente în 
topire sau afinare in agrega
te speciale cu oxigen și ar
gon, să asigure fabricarea țe
vilor din oțeluri înalt aliate 
etc.

Șeful laboratorului de cer
cetări termioe, dr. ing. Con
stantin Ionescu. inventator cu 
mai multe brevete, tine 
să-mi înfățișeze lumea apa
ratelor și mașinilor fine, din 
mijlocul cărora, timp de două 
decenii, n-a absentat nicio
dată nemotivat. într-adevăr, 
acest om este precis ca un 
ceasornic, nu intîrzie. nu cu
noaște altă atracție, este con
centrat cu toâte forțele asupra 
cercetărilor și colectivului pe 
care-1 conduce. E calm, ex
punerea sa metodică are as
pect de prelegere, colorin- 
du-se pe alocuri cu unele a- 
mintiri de tinerețe. Ne oprim 

,1a perfecționată mașină de 
simulare a proceselor de de
formare plastică pentru toa
te mărcile de otel. Numai 
citeva asemenea mașini exis
tă în lume, una o aflăm aici, 
făcînd lucrul unui mare la
minor. deși nu depășește mă
rimea unui strung. La un alt 
agregat de mare tehnicitate 
și precizie se realizează, cu 
programator electronic, mi
croscopie optică clasică. în 
numeroase confruntări in
ternaționale, cercetătorii noș
tri s-au situat pe picior de 
egalitate cu, savanți din . țări
le cele mai dezvoltate pe 
plan economic.

Constantin Ionescu a tre
cut el însuși asemenea pro
be. a publicat zeci de comu
nicări în țară și peste ho
tare. devenind bine cu-
(Continuare in pag. * V-a)

dire nemarxlste, spre aprecierea lor 
cu spiritul de discernămînt critic, 
specific marxismului.

Se cuvine subliniat ca un cîștig al 
ultimilor ani că", în spiritul indica
țiilor conducerii de purtid, analiza 
critică, îndreptată pînă nu de mult 
in mod precumpănitor asupra unor 
teorii și ginditori din trecut — o 
parte combătuți chiar de clasicii 
marxișm-leninismului — și-a con
centrat tot mai mult atenția asupra 
curentelor și tendințelor actuale — 
generate de condițiile social-istorice 
ale lumii de azi.

în cadrul acestui dialog, o preocu
pare principală o constituie' releva
rea influenței tot mai puternice a 
marxismului în contemporaneitate. 
Lucrări precum „Marxismul — revo
luție în filozofic", „Marxismul in 
gindirea contemporană", „Marxism- 
leninismul și confruntările de idei 
în lumea contemporană" au fost 
consacrate nemijlocit explicării prin
cipiilor care stau la baza dialogului 
marxismului cu gîndirea nemarxistă 
contemporană, demonstrării ascen
denței acestuia în raport cu alte 
sisteme filozofice actuale. Totodată, 
cercetarea noastră filozofică și-a pro
pus să pună în evidentă tendința 
prezentă la multi ginditori nemar- 
xiști de a Se apropia de marxism, de 
a încorpora în sistemele lor unele din 
componentele de bază ale modelului 
marxist de gîndire și analiză. Amin
tim în acest sens lucrările apărute 
în ultimul timp asupra. existențialis
mului. raționalismului si neorationa- 
lisniului, cum ar fi „Problematica o- 
mului și existențialismul contempo
ran" de C.I. Gulian, „Existențialis
mul francez și problemele eticii" de 
D. Ghișe. „Idoneismul, filozofie a 
deschiderii", „Spiritul științific mo
dern în gindirea lui Bachelard" de 
V. Tonoiu, studiile și articolele din 
diferite reviste și volume care au e- 
vidențiat unele evoluții ale lui J. P. 
Sartre către materialism și dialec
tică, ale lui W. Sellers și N. Hart
man de pe poziții realiste către ma
terialism, reorientarea semnificativă 
a unor neoraționaliști, precum Gon- 
seth, Bachelard către o gîndire dia
lectică etc. ; de asemenea, studiile și 
articolele publicate în revistele de 
specialitate, cît și in volume asupra 
operei unor ginditori cum ar fi 
C. Wright Mills, H. Marcuse, 
F. Fromm, M. Sțoetzel, care, fără a 
împărtăși ideile marxismului, vădesc 
orientări democratice și umaniste, se 
raportează critic la realitățile capita
lismului contemporan, la unele 
tre contradicțiile și fenomenele 
cifice acestuia.

De multă atenție se bucură tn

noastră opera unor oameni de știință 
din alte țări care au ajuns la des
coperiri valoroase, cu implicații ma
jore pentru filozofie. Astfel, recepti
vitatea manifestată față de rezulta
tele cercetărilor de epistemologie, ge
netică întreprinse de Piaget sau cele, 
de tip structuralist ale iui Claude 
Levi- Strauss este probată de tradu
cerea majorității lucrărilor lor în 
românește. Menționăm că majoritatea 
acestor traduceri sint 
studii introductive care 
lingă meritele acestor 
mitele concepției lor 
in esență neștiințifică.

Peisajul filozofic contemporan evi
dențiază și existenta unor teorii ira
ționaliste. spiritualiste, aflate în o- 
poziție fățișă sau mascată cu marxis- 

ymul. Combaterea fermă a acestor 
'teorii, a tuturor manifestărilor ideo
logici burgheze constituie o îndato
rire cu atit mai importantă a frontu
lui nostru filozofie in condițiile ac
tuale, cind schimbările profunde, 
accelerate care au loc în lume, 
ofensiva forțelor sociale și a ideilor 
înaintate determină noi și noi în
cercări ale ideologilor burghezi de a. 
denatura adevărul despre dezvoltarea 
socială, despre socialism, de a abate 
masele de la lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății.

Orientarea iraționalistă prezentă în 
existențialismul de tip heideggerian 
sau în neopragmatism. spiritualismul 
promovat de personalism, de neoto
mism, în general mesajul mistic, re
trograd al majorității acestor con
cepții au format, in ultimii ani, 
obiectul unor ample studii critice. 
Amintim în acest sens lucrări ca 
..Spiritualism și fideism în filozofia 
contemporană", „Filozofia neotomistă 
în Franța" de Gh. Vlăduțescu, „Ade
văruri necesare ? Studiu monografie 
asupra analicității" de Mircea Flonta 
etc. în diferite lucrări, ca și în revis
tele de specialitate au fost de aseme
nea . supuse unei critici convingătoa
re. lipsite de orice echivoc, concepțiile 
unor ginditori declarați antimarxiști 
(cum ar fi, de pildă, Raymond Aron, 
R. Loventhal. B. Suvarin). încercările 
de răstălmăcire a marxismului de că
tre gîndirea catolică etc.

Desigur, preocupările și rezultatele 
înfățișate nu trebuie să conducă 

acest domeniu nu . ar 
deficiențe și neîmpli-

înfățișate nu 
la ideea că în 
persista unele

din- 
spe-
tara

In fabricația curentă
De la începutul anului. întreprin

derile din cadrul Ministerului Indus
triei Chimice au introdus în fabri
cația curentă- peste 80 de sortimente 
și produse noi., Astfel, petrochimiștii 
ploieșteni au realizat 4 sortimente 
de fluide de spălare și protecție pen
tru rulmenți și noi uleiuri destinate 
motoarelor diesel, iar chimiștii din 
Săvinești au îmbogățit producția de 
fibre acrilice și fire poliamidice tip 
bumbac cu calități chimico-fizice îm
bunătățite. în această perioadă a 
început fabricația de rășini fenol- 
formaldehidice folosite la executarea 
miezurilor pentru turnătorii și a unor 
produse necesare în operațiile de 
demineralizare a apei în centralele 
termoenergetice. De curînd. chimiștii 
craioveni au obținut primele cantități 
de azotat de sodiu și azotit de so
diu din gaze reziduale. La combina
tul din Rîmnicu-Vîlcea se fabrică 
pe scară industrială copolimerul clo-

insoțite de 
subliniază, ne 
ginditori. li- 

de ansamblu.

univ. dr.Prof.
Alexandru BOBOC 
Conf. univ, dr. 
Gheorghe AI. CAZAN

(Continuare in pag. a IV-a)

noi produse chimice
rură de vinilacetat de vinii pentru 
discuri fono. care. în urma solicită
rilor beneficiarilor interni si clienți- 
'lor externi, a fost asimilat cu mai 
bine de un semestru mai devreme 
decît prevedea planul tehnic.

La rindul său. Centrala de medi
camente și coloranți și-a îmbogățit 
nomenclatorul de fabricație cu noi 
produse, dintre care se remarcă un 
detergent cu enzime, esterul malonic 
utilizat în sinteze de produși organici, 
coloranți de dispersie pentru fibre 
sintetice, emailuri carbamidice colo
rate, cerneluri, grund incolor și ră
șini alchidice.

Aceste realizări în domeniul diver
sificării gamei sortimentale confirmă 
hotărirea colectivelor întreprinderilor 
chimice de a-și intensifica eforturi
le, încă din primele luni ale cin
cinalului revoluției tehnico-științifi- 
ce. pentru asimilarea unor produse 
superioare din punct de vedere cali
tativ. competitive. (Agerpraa).
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ADUNĂRILE DE PARTID 1X PREGĂTIREA CONGRESULUI
EDUCAȚIEI POLITICE ȘI AL CULTURII

ANGAJARE PROFUNDĂ, PERMANENTĂ 
IN PROMOVAREA PROGRESULUI TEHNIC

Autor a numeroase soluții tehnice 
de înaltă valoare — dintre care a- 
mintim proiectele utilajelor pentru 
forarea primei sonde marine, ale celor 
necesare echipării sondelor de mare 
adîncime sau valorificării superioare 
a gazelor de sondă —, Institutul de 
cercetări si proiectări pentru petrol si 
gaze (grupul de proiectare Ploiești) 
are o carte de vizită științifică pres
tigioasă. De altfel, faptul că numărul 
țărilor In care institutul participă la 
contracte de cooperare tehnică si ști
ințifică a crescut în ultimii ani de 
circa 8 ori confirmă elocvent auto
ritatea științifică de care se bucură 
acest, nucleu de cercetare si proiec
tare.

Este deosebit de pozitiv faptul că. 
pornind de la exigentele ce stau în 
fata institutului în cincinalul revolu
ției științifico-tehnice. plenara comi
tetului de partid cu activul s-a con
centrat asupra răspunderii ce revine 
proiectantilor în promovarea unor 
soluții de mare randament si efici
entă economică prin valorificarea in
teligentei tehnice proprii. Relevînd 
realizările importante de pînă acum, 
referatul ca și luările de cuvînt au 
scos în evidentă îndatoririle si răs
punderea ce revin în continuare cer
cetătorilor pentru solutionarea pro
blemelor prioritare ale dezvoltării in
dustriei noastre constructoare de uti
laj petrolier. Pentru a răspunde în 
mal mare măsură și la un nivel ca
litativ superior solicitărilor noului 
cincinal, arăta comunistul Mircea E- 
nache. trebuie — așa cum ne cere 
conducerea partidului — să corelăm 
mai strîns cercetările cu necesitățile 
practice ale industriei de petrol si 
gaze, să le eșalonăm în funcție de 
dezvoltarea în perspectivă a acesteia. 
Continuînd ideea. comunistul Con
stantin Ștefan sublinia că este de da
toria fiecărui comunist, a tuturor lu
crătorilor și specialiștilor să depună 
toate eforturile pentru realizarea la 
timp a planului de cercetare si a 
angajamentelor luate, condiție de 
bază pentru perfection area calității 
proiectelor. Iată de ce. în lumina 
Programului ideologic al partidului, 
organizația P.C.R. trebuie să facă din 
calitatea tehnică superioară a proiec
telor si respectarea termenelor de 
predare a acestora o problemă de 
conștiință politică, de răspundere ci
vică. un obiectiv permanent al acti
vității sale politico-educative.

— Importanța si valoarea instala
țiilor pe care le proiectează anual 
institutul nostru — arăta tovarășul 
Ilie Ionită. director adjunct al insti
tutului — impun din partea fiecărui 
cercetător o dublă răspundere : pro
fesională — prin aceasta întelegîn- 
du-se perfectionarea permanentă a 
pregătirii pentru promovarea mai 
hotărită a progresului tehnic — si. 
în același timp, o răspundere politică, 
în sensul de a gestiona cu grijă a- 
ceste fonduri ale poporului, de a le 
încorpora în proiecte de maximă efi
cientă si randament. Se cuvine de 
altfel amintit că tocmai pentru a 
dezvolta răspunderea civică a cerce
tătorului organizația de partid a ini
țiat în ultimul timp dezbateri critice, 
sub forma unor analize colective, a- 
supra unor proiecte realizate de in
stitut — care au permis cristalizarea 
unor concluzii interesante privind 
calitatea acestor proiecte, nivelul lor 
tehnic, comparații cu creații similare 
existente pe plan mondial etc. Inter
vențiile din cadrul adunării au sub
liniat necesitatea permanentizării a- 
cestei metode. sugerîndu-se or
ganizarea unor consfătuiri de lu- f 
cru avînd ca subiect asimila
rea in producție a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
șl atitudinea față de nou a diferi

PE TEME DE EDUCAȚIE SANITARĂ

Sfatul medicului - prin exemplul medicului
în obligațiile profesionale ale me

dicilor și celorlalți lucrători din do
meniul asistentei medicale intră și 
educația sanitară — prin care se 
transmit o serie de sfaturi, indicații 
și recomandări referitoare la ocroti
rea și îmbunătățirea stării de sănă
tate a populației. Această obligație 
ttebuie îndeplinită de întreg corpul 
medico-sanitar, atît în spitale și poli
clinici, cît și în familie. în școală, la 
locurile de muncă. în uzine. întreprin
deri, șantiere și. bineînțeles. în a- 
gricultură. Cabinetele de consultație, 
toate lăcașurile de îngrijire a sănă
tății trebuie să devină adevărate fo
care, active și eficiente, de educație 
sanitară. Apare însă un paradox. Noi, 
medicii', pe bună dreptate spunem 
bolnavilor : fumatul este dăunător : 
țigara este un factor de risc, iar con
secințele fumatului sînt o adevărată 
nenorocire prin suferințele mari ce le 
produc oamenilor. Apoi, în legătură 
cu abuzul de alcool dăm de aseme
nea o serie întreagă de sfaturi utile. 
Survin și probleme legate de abuzul 
de cafea, medicamente și multe alte 
toxice dăunătoare sănătății.

Iată însă că un bolnav, un om 
foarte cumsecade și bine intenționat, 
mi-a spus recent : „Cum vă explicați 
faptul că medicii fumează, consumă 
multă cafea, unii se îndoapă și _ cu 
multe medicamente 7 Cum să • înțe
legem faptul că ei una spun și alta 
fac 7 Oare ei nu țin la sănătatea

Lipsă de igienă...
Ia policlinica din orașul Slatina se 

perindă zilnic sute de oameni veniti 
aici cu treburi din toate colturile ju
dețului. Unitate modernă, cu cabi
nete dotate corespunzător și medici 
bine pregătiți, policlinica asigură 
consultații de la pediatrie și fiziote
rapie pină la oftalmologie și oncolo
gie, avînd în total 19 secții de acti
vitate. Firesc ar fi ca. pe lingă asis
tenta medicală ce se acordă, aici să 
se facă și o permanentă și convin
gătoare propagandă sanitară.

Policlinica, prin însăși menirea și 
vocația ei de lăcaș al sănătății, tre
buie să strălucească de curățenie, să 
fie un adevărat model de igienă. Po
liclinica slătineană însă nu este nici 
pe departe așa cdva. Cum îi pășești 
pragul, te întîmplnă o imagine ce nu 
are. nimic comun cu ordinea și cu
rățenia. Concret, nu ne referim nu- 

telor grupe de proiectare. Ținînd 
cont că proiectul este, în fond, un 
produs colectiv, mai mulți comuniști 
au arătat că pe viitor organizația de 
partid trebuie să depună o activitate 
mai intensă pentru a dezvolta și 
promova un spirit de muncă colec
tiv, de întrajutorare între proiec- 
tanți.

O condiție esențială pentru pro
movarea creației tehnice proprii, 
pentru asigurarea schimbului de 
mîine o constituie educarea tinerilor 
în spiritul cultului muncii, al atașa
mentului față de realizările societă
ții socialiste, al dorinței de a con
tribui la amplificarea lor. în mod fi
resc, discuțiile au stăruit și asupra 
acestui aspect, stabilindu-se o serie 
de măsuri in vederea intensificării 
activității de educare patriotică a ti

ÎN CENTRUL ATENȚIEI: 
ATITUDINEA ÎNAINTATĂ ȚAȚĂ Dl MUNCĂ
(Urmare din pag. I)
obligațiilor profesionale. Membrii co
mitetului, ca și tovarășii din activul 
de partid s-au referit Ia experiența 
pozitivă a organizațiilor din care fac 
parte, dar s-au și întrebat, au între
bat și au tras la răspundere cu exi
gentă partinică pe aceia dintre ei 
care, în unele împrejurări, au dovedit 
slăbiciuni sau inconsecvente în res
pectarea programului de lucru, a 
normelor tehnice etc.

Tocmai datorită unor asemenea 
deficiente — in 1975 numărul absen
țelor nemotivate s-a ridicat la 12 006 
ore, s-au manifestat abateri de la 
disciplina tehnologică, unele negli
jențe în întreținerea aparaturii de 
măsură și control — anul trecut au 
existat rămîneri în urmă la înde
plinirea planului producției de otel. 
Chiar și in prezent există decalaje 
marcante intre rezultatele oțelăriei 
nr. 1 și ale oțelăriei electrice din ca
drul aceleiași uzine. Or. firește, co
muniștii, membrii comitetului de 
partid și activul de partid s-au preo
cupat îndeaproape de aceste proble
me. cu atit mai mult cu cit însăși 
sarcina de plan prevede pentru anul 
acesta o creștere cu aproape 1 mi
lion de tone a producției de oțel a 
combinatului gălățean.

Unul din noile și modernele magazine din Roman

lor ?“ Da, este un mare adevăr în 
această întrebare.

Ministerul Sănătății — prin ordi
nul nr. 225, din 21 VI 1975 — inter
zice personalului medico-sanitar de 
orice fel. precum și bolnavilor și ce
lor ce-i însoțesc să fumeze acolo 
unde se lucrează cu bolnavii, unde 
se discută cu ei. unde aceștia așteap
tă și sînt primiți, consultați sau tra- 
tați. Reamintim acum de acest or
din. pentru că o serie de medici și 
lucrători sanitari1 îi întîmpină pe cei 
ce vin să-și recapete sănătatea cu 
țigara în mină, cu scrumierele ticsite 
de mucuri, cu o atmosferă ce aduce 
mai mult a cafenea decit a lăcaș de 
sănătate. Un vechi proverb spune 
că : „înainte de toate, să faci ordine 
în casa ta și apoi să șfătuiești si pe 
altul să și-o facă". E nevoie ca fie
care dintre cei ce slujim în domeniul 
ocrotirii ■ sănătății să fim pe deplin 
convinși de acest adevăr, să ni-1 în
sușim exemplar si să-l promovăm cu 
fermitate.

Este o chestiune de responsabili
tate. disciplină și educație. Căci, să 
nu uităm, puterea exemplului de 
multe ori hotărăște un lucru bun 
sau un lucru dăunător.

Dr. Nicolae OPREAN 
directorul Spitalului clinic 
de boli contagioase 
din Cluj-Napoca

in casa igienei ?
mai la pereții coșcoviți, la ușile ieșite 
din tocuri și la gunoaiele de pe jos, 
ci și la aspectul neîngrijit din holuri 
și de pe coridoare, din înseși cabi
netele medicale. Multe dispensare 
medicale din satele județului Olt 
contrastează cu policlinica din acest 
punct de vedere : sînt incomparabil 
mai curate și mai primitoare.

...„într-adevăr. e cam multă dez
ordine în unitatea noastră", recunoș
teau și cîteva cadre medicale. Dar 
simpla recunoaștere nu este o scuză 
întrucît în aceeași clădire se află si .. 
Inspectoratul sanitar de stat al jude
țului Olt. poate n-ar fi rău să se 
înceapă inspecția chiar de aici, de 
acasă.

Im. ROUĂ
corespondentul „Scinteii" 

nerilor proiectanți, a integrării lor 
mai operative în colectivele de pre
lucrare, a perfecționării pregătirii de 
specialitate. S-a relevat cu acest 
prilej că. deși majoritatea tinerilor 
manifestă o atitudine înaintată față 
de muncă și viață, se mai întilnesc, 
și situații in care unii acționează 
insuficient pentru perfecționarea 
propriei pregătiri, nu-și asumă răs
punderi pe măsura calificării lor. 
Astfel de fapte fac imperioasă ce
rința ca organizația de partid, toți 
comuniștii să acorde o atenție sporită 
modului în care este conceput pro
gramul de activități politico-educa
tive al organizației U.T.C., astfel 
incit tinerii să beneficieze de un a- 
jutor permanent în formarea lor 
pentru muncă și viață în Spiritul e- 
ticii și echității socialiste, ai dragos

Deosebit de interesante s-au 
dovedit opiniile exprimate de ingi
nerul Mihai Vrabie, maistrul Nicolae 
Dascălu, ca și de alți participanți, cu 
privire la întărirea rolului organiza
ției de partid in formarea specialis
tului nu ca simplu tehnician; ci și ca 
om politic, care trebuie să acționeze 
și prin metode educative, prin ex
plicare și convingere, pentru mai 
buna folosire a utilajelor, ridicarea 
calității producției, întărirea disci
plinei tehnologice.

în acest cadru s-a subliniat și răs
punderea comuniștilor pentru edu
carea tinerilor. Să basculezi la 17 ani 
și jumătate un convertizor este; un 
lucru demn de laudă, se spunea in 
adunare. Iar asemenea fapte sînt ne
îndoielnic rezultatul preocupării pen
tru îndrumarea profesională a tine
rilor muncitori. „Dar — adăuga ing. 
Ștefan Pileandră — facem noi. oare, 
destul pentru a-i integra pe toți ti
nerii în angrenajul complex al pro
ducției. sintem întotdeauna alături 
de ei atunci cînd au nevoie de spri
jin 7 Cunosc un tînăr care, vreme de 
o săptămină, a săvîrșit aceeași gre
șeală tocmai pentru că nu s-a găsit 
nimeni să-i spună că nu este bine 
ceea.ce faCe...“. Pentru înlăturarea 
unor asemenea scăderi ale muncii e- 
dueative. participants la plenară au

® Comuna Grojdlbodu (Olt) a cunoscut în anii din urmă o 
frumoasă dezvoltare economică și socială. Dispunem de mai multe unități 
comerciale bine aprovizionate, cu lucrători care își dau toată silința să ser
vească cit mai bine cetățenii. De aceea, eu aș propune și înființarea unei 
cofetării în comună, pentru că absența unei unități cu acest profil se resimte 1 
(Cristache Sălcianu, comuna Grojdibodu, județul Olt).

EFICIENTA CONTROLULUI OBSTESC 
depinde nu numai de exigența echipelor cetățenești, 

ci și de receptivitatea forurilor sesizate
Ce experiențe deosebite s-au acu

mulat în ultimul timp în organiza
rea și funcționarea controlului ob
ștesc din județul Mehedinți ? Răs- 
punzînd la această întrebare, tova
rășul Ion Radu, secretar al Comite
tului județean al P.C.R., secretar al 
Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, a ținut să ne pre
cizeze :

■ — Aspectul poate cel mai de preț 
pl activității celor aproape 400 de e- 
Chipe de control obștesc din județul 
nostru îl constituie educarea, oame
nilor. Controlul obștesc contribuie la 
educarea lucrătorilor din serviciile 
publice în spiritul cinstei și al co
rectitudinii. al respectului față de 
șolicitanți, cultivînd. totodată, in 
rindul cetățenilor care controlează 
intransigenta față de lipsuri, răs
punderea socială față de tot , ce 1 
se intimplă in jurul lor. in
diferent dacă sînt vizați direct 
Sau indirect. Dacă numărul re- 
clamațiilor și al cazurilor de aba
teri de la regulile generale de bună 
servire a scăzut in ultima vreme în 
unitățile, de interes public din ju
deț, acest lucru se datorește în bu
nă măsură și intervenției controlu
lui obștesc ca factor educațional. 
Tot ca urmare a intervenției contro
lului obștesc, a propunerilor și su
gestiilor formulate de membrii e- 
chipelor cetățenești — din rindul 
cărora aș remarca aportul muncito
rilor Grigore Murdeală și Ion Osna- 
ga de la Șantierul naval, Gheorghe 
Ciulpan și Dumitru Doandeș de la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui, al inginerilor și tehnicienilor 
Gheorghe Trușculescu de la Trustul 
de construcții hidrotehnice. Elena 
Țigănuș de la I.G.S., dr. Mircea Vă- 
leanu de la Inspectoratul sanitar, al 
gospodinelor și pensionarilor. Emilia 
Teodorescu, Aurelia Modragone. Ni
colae Ghițulescu, Aurel Pilșan. Du
mitru Pogonici și al multor altora 
— au fost aduse și alte îmbu
nătățiri sectorului de servire pu
blică : s-a extins rețeaua de uni
tăți. s-au reprofilat și modernizat 
o serie de magazine (circa 25 
numai anul trecut), s-a lărgit gama 
produselor de uz casnic oferite cum

tei față de muncă, față de profesia 
îmbrățișată, al patriotismului socia
list.

Adunarea a aprobat, în încheiere, 
un plan de măsuri, îmbogățit prin 
propunerile participanților, în care 
sînt prevăzute o serie de acțiuni 
menite să sporească contribuția mun
cii politico-educative la dezvoltarea 
conștiinței patriotice și profesionale 
a cercetătorilor, la angajarea lor mai 
profundă în promovarea progresului 
tehnic, la nivelul cerințelor revolu
ției tehnico-științifice, pentru dez
voltarea. industriei petroliere și rea
lizarea sarcinilor economice ale cin
cinalului, pentru creșterea prestigiu
lui științei românești.

Paul DOBRESCU

hotărît, aprobînd propunerea pe care 
ing. Constantin Birișteică a făcut-o. 
ca fiecăre comunist din uzină să 
primească sarcina de a se ocupa di
rect. concret, de formarea politică și 
profesională a cîtorva muncitori ti- 
heri.

Printre numeroasele concluzii ale 
adunării — înscrise intr-un cuprin
zător plan de măsuri — se numără 
organizarea unor dezbateri în orga
nizațiile de bază pe tema economiilor 
de timp și materiile, folosirea in
tensă a mijloacelor muncii politice, 
de la agitația vizuală la convorbiri 
ale agitatorilor pentru promovarea 
unor inițiative — precum „Nici o ma
șină,. nici un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelucrat" 
sau „Fiecare tonă de oțel, cu un con
sum minim de feroaliaje" — dialoguri 
între _ organizații avînd ca tematică 
înrădăcinarea spiritului gospodăresc, 
alături de multe alte acțiuni — ex
puneri, întilniri, schimburi de expe
riență — avînd ca obiectiv încetățe- 
nirea unui măi ridicat simț al res
ponsabilității față de îndeplinirea 
sarcinilor ce revin colectivului prin 
planul pe 1976, primul an al noului 
cincinal.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii"

părătorilor de unitățile locale (în 
1975 au apărut peste 30 de articole 
noi), s-au asigurat condiții: superi
oare de servire și de prezentare a 
produselor etc.

...în continuări, interlocutorul nos
tru a trecut în revistă și unele expe
riențe acumulate de județul Mehedinți 
pe linia organizării propriu-zise a con
trolului obșteșc. Astfel, aici s-au în
cetățenit mai multe metode de lu
cru, dintre care am reținut : con
troale simultane pe domenii de ac
tivitate, întilniri semestriale între 
reprezentanții echipelor de control 
obștesc și lucrătorii din sectoarele 
de servire publică (cu acest prilej 
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se prezintă — inclusiv cu ajutorul 
diapozitivelor — aspectele mai de
osebite întîlnite pe teren), instruc
taje concrete făcute cu controlorii 
obștești prin aplicații practice in u- 
nități, schimburi de experiență între 
organizatorii de servicii la sediul u- 
nităților fruntașe, analize periodice 
in secretariatul comitetului județean 
de partid.

Desigur, eficiența activității de 
control obștesc din județul Mehe
dinți ar putea fi mult sporită. Cum 
anume 7 Ne vom opri în continuare 
la cîțiva din factorii de care depin
de această îmbunătățire.

Mai întîi. este vorba de atenția 
scăzută cu care unii conducători de 
unități tratează activitatea de con
trol obștesc. Facem aceșstă apreciere 
intrucit din cele aproape 10 000 de 
sesizări și propuneri formulate de 
echipele cetățenești din județul Me
hedinți in anul 1975. Ia un număr 
de circa 2 000 nu s-a răspuns pină 
astăzi Nici că se pot rezolva, nici 
că nu se pot rezolva Se „eviden
țiază" Ia acest capitol unitățile coo
perației de consum, ale cooperației 
meșteșugărești, cele aparținînd de 
direcția comercială ș.a. Tăcerea ce
lor în cauză este criticabilă nu nu

Valențe contemporane în străvechiul lași
Foto : E. Dichiseanu
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• Fapte • Opinii • Propuneri
® într-una din ziiele trecuîe, Ia eanalele de £um ale cup- 

torului de tras geam nr. 1, de la întreprinderea de geamuri din Mediaș, au 
survenit defecțiuni. Implicații ? Cuptorul trebuia scos din funcțiune, cu o 
devansare de 162 zile a termenului planificat de reparație, ceea ce însemna 
— altfel spus — o pierdere însemnată de producție. Altfel au hotărit însă 
maistrul loan Birsan. Erou al Muncii Socialiste. împreună cu inginerii Binchits 
Francisc și Drodtloff Uwe. Defecțiunea, au decis ei, va fi reparată fără oprirea 
cuptorului, ceea ce în două zile s-a și realizat prin eforturile unor muncitori 
și maiștri deosebit de vrednici, ca : Vasile Cosma, Samoilă Dresler. loan Er- 
man, Pavel Cămărășan, Linger Erno, Simion Rieih și alții (Vasile Alexandru 
și Ilie Mircea, tehnicieni la întreprinderea de geamuri din Mediaș).

® Ar fî SalutOrâ 0 mai mare preocupare a edililor (dar și a 
organelor C.F.R.) din municipiul Turda fată de starea șl întreținerea corespun
zătoare a pasarelei, de peste liniile ferate, ce face legătura cu str. Fabricii. în 
acest fel, muncitorii care merg la lucru la întreprinderea de sticlărie, n-ar 
mai fi siliți să treacă peste liniile ferate, ceea ce nu-i deloc firesc. (Un grup 
de muncitori de la întreprinderea de sticlărie-Turda).

• în zona locuințelor de pe str- Giuseppe Verdi> sectorul 1, 
din București funcționează un crematoriu improvizat, apartinînd Institutului 
de lucrări hidrotehnice speciale. Deoarece riu întrunește condițiile tehnice co
respunzătoare. de la crematoriul amintit se emană nori de fum care poluează 
atmosferă din jur. Cred că este datoria forurilor de resort să intervină prompt 
pentru a curma această situație. (Dumitru Crăciun, str. Rahmaninov nr. 6. 
București).

® Au trecut peste 100 de zile de cînd este închis pentru 
verificarea gestiunii magazinul mixt din satul Noapteșa, comuna Sisești, ju
dețul Mehedinți. Salutăm verificările respective, ele. se impuneau I Dar... în 
acest răstimp, locuitorii satului au fost nevoiți. să bată zeci de kilometri, în 
satele învecinate, pentru cumpărături. Oare nu se putea organiza controlul 
într-o manieră mai intensivă, să nu dureze atita amar de vreme 7 (Traian 
losu, satul Noapteșa. comuna Sisești, județul Mehedinți).

• în curtea întreprinderii de Industrializare a peștelui din 
municipiul Tulcea zilnic se adună tone de deșeuri de tablă, rezultate din pro
cesul de producție. Secția I.C.M. din oraș insă nu se prea grăbește să preia 
ritmic acest valoros material ce urmează să fie retopit. (L. Vasile. str. Mah- 
mudiei nr. 148. Tulcea). Nota noastră : Telefonic, de la consiliul popular al 
municipiului ni s-a relatat că in această situație -ț:cu cantități mari de fier 
vechi pe care I.C.M. Tulcea nu se grăbește să-l preia — mai sînt și alte uni
tăți economice de aici : întreprinderea de construcții și reparații nave și uti
laje, Întreprinderea județeană de industrie locală, trustul de construcții pen
tru agricultură ș.a. In plus, deși consiliul popular municipal a repartizat 
I.C.M.-ului un teren pentru amenajarea unui depozit, acest lucru încă nu s-a 
făcut. Concluzia : e vorba aici mai mult decit de indolență ! Răspunsul îl aș
teptăm de la Centrala de preliicrare și colectare a deșeurilor metalice și re
fractare, str. Th., Aman, nr. 4, București.

® în cadrul întrecerii patriotice, <*‘^11 și deputății 
din municipiul Lugoj au hotărît ca în acest an să modernizeze 30 000 mp străzi 
și trotuare, să continue îndiguirea malurilor rtului Timiș, să planteze 20 000 
pomi și arbuști și peste 11 000 de trandafiri Spațiile verzi se vor extinde cu 
încă 7 500 mp. Cu tot timpul rece de afară, lugojenii au și trecut la treabă, 
între altele, se lucrează intens la introducerea apei potabile pe noi străzi. 
(Straton Nicanor, Lugoj).

mai prin fapta ca atare (care con
travine înseși reglementărilor în vi
goare), ci și prin urmările ei nedori
te asupra activității unităților con
trolate, asupra convingerii echipelor 
cetățenești privind utilitatea inter
vențiilor pe care Ie fac. Am urmă
rit — pentru a depista cauzele fe- 
nomenultu — modul de rezolvare a 
cîtorva rapoarte depuse de contro
lorii obștești la mai multe unități 
de servire publică.

— Cine se ocupă la dv. de modul 
în care sînt soluționate în practică 
sesizările făcute de controlul ob
ștesc 7 — l-am întrebat pe Ion Șișu, 
director comercial în cadrul Uniunii 

județene a cooperației• de consum.
— Păi, cineva anume nu a fost 

fixat.
— Ați analizat vreodată în decur

sul anului trecut cum se rezolvă ra
poartele echipelor cetățenești 7

— Sincer să fiu. la nivelul uniu- ' 
nii, nu, deși îmi dau seama că era 
foarte necesară o asemenea analiză. 
Problemele au fost discutate doar în 
cadrul cooperativelor zonale, dar vom 
face și noi, neîntîrziat, 6 analiză la 
uniune.

Iată însă și un alt aspect al pro
blemei.

...Citim în registrul unic de control 
de la cofetăria „Femina" din Dro- 
beta Tr. Severin procesul-verbal al 
echipei de control obștesc ce s-a de
plasat aici la data de 15 februarie 
1975 ; „Boilerul pentru încălzirea 
apei necesare spălării veselei este 
defect, impunîndu-se repararea Iui 
de urgență". Alături, citim rezoluția 
directorului întreprinderii. Mihai 
Popescu : „în trei zile să se repare 
instalația electrică de la boiler". La 
20 iunie 1975 (deci după 125 de zile 
de la primța sesizare) echipa de con
trol obștesc semnalează : „Boilerul 
nu s-a reparat". Rezoluția aceluiași 
director : „Să se ia măsuri de re

I

zolvare" (de data aceasta nici mă
car nu se mai precizează cît de ur
gent). La 14 iulie 1975 (deci după 
149 de zile de la prima sesizare), 
echipa de control obștesc sesizează 
din nou : „Boilerul nici acum nu 
funcționează". Rezoluția directorului : 
„Să se ia măsuri". Rezultatul: boile
rul a fost reparat abia... în iarnă.

...Unitatea cafe-bar „Select". La 3 
decembrie 1975 echipa de control 
obștesc sesizează : „în unitate e 
frig, neexistînd instalată aici nici 
o sursă de căldură : nici sobă, 
nici calorifer". Rezoluția directoru
lui I.C.S.A.P. : „în termen de 3 zile 
să se clarifice problema". Rezulta
tul : la sfîrșitul lunii ianuarie a.c. 
(deci, după peste 50 zile) s-au adus 
în unitate două calorifere electrice, 
în acest interval, atît Clienții, cît și 
personalul de servire din unitate 
s-au încălzit cu... promisiuni.

Un alt factor important care re
duce din eficiența activității de con
trol obștesc îl constituie insuficienta 
preocupare a unor organizații de 
partid, de sindicat și ale U.T.C. din 
întreprinderi pentru mobilizarea 
echipelor cetățenești de a merge 
pe teren. Deși Legea de organizare 
și funcționare a controlului obștesc 
prevede ca deplasarea echipelor pe 
teren să se facă cel puțin- o dată pe 
lună, am intîlnit zeci de unități pe 
unde echipele nu trec cu lunile și 
chiar cu anii (franzelăria nr. 44, ma
gazinele de încălțăminte nr. 7 și de 
confecții nr. 44 — U.J.C.M., unita
tea I.L.F. nr. 11, cinematograful 
„Progresul", unitatea C.E.C. de pe str. 
Traian ș.a.). Am fost informați că 
o slabă prezență în activitatea de 
control obștesc au mai ales echipele 
de la întreprinderea de vagoane, 
depoul C.F.R., combinatul de celu
loză și hirtie, cooperația meșteșugă
rească ș.a. Sint fapte care arată că 
o intervenție hotărită din partea 
consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, a comisiei locale 
de coordonare și îndrumare a con
trolului obștesc, pentru impulsiona
rea activității echipelor, este mai 
mult decit necesară.

Mihai IONESCU

FAPTUL! 
DIVERS; 
Un ajutor 
la timp

In ultimele zile, in timp ce 
în unele zone și-au făcut apari- I 
ția primii vestitori ai primăve- . 
rii, în altele a continuat să nin- I 
gă și să viscolească puternic, j 
Așa s-a intimplat și prin părți
le Botoșanilor. Tocmai pe o a- 
semenea vreme vitregă, un au
toturism de teren al întreprin- • 
derii „Teleconstrucția"— șantie- ■ 
rul 6 Bacău — transporta spre 
satul de baștină Vorniceni pe | 
un lucrător care fusese bolnav și 
intrase intr-un concediu medi- I 
cal, dar pe care nici o „Salvare" 
nu-l putea duce. Era un viscol * 
năpraznic. La un moment dat, ■ 
din cauză că șoferul nu vedea 
nici la doi metri in fața lui, I 
mașina a ajuns pe marginea 
unei prăpăstii, gata-gata să se 
prăvale. Atunci a apărut ca I 
prin minune ajutorul : un trac- • 
tor cu doi bărbați. Cei doi au ■ 
făcut o pirtie cu lopețile și au 
remorcat niașina. Cine erau cei ! 
doi ? Erau Mihai Bălan și Gheor
ghe Gherasim, respectiv, șeful 
postului de miliție si ajutorul 
său din comuna George Enescu. 1 
De cum observaseră mașina se | 
gindiseră că n-o să ajungă prea 
departe și' porniseră pe urmele . I 
ei. Pentru fapta lor le mtilțu- , 
mește din inimă Vasile Baltaru 
din Vorniceni, omul care a ajuns | 
cu bine in mijlocul alor săi.

Călătorie 
de pomină

Duminică, 7 martie, au plecat 
de la Slatina spre Brașov mai 
mulți suporteri ai echipei Dina
mo din localitate, echipă care 
intilnea in cadrul seriei a II-a 
a diviziei B de fotbal formația 
Steagul roșu. între alte autobu
ze. încărcate cu infocații supor
teri. a fost și cel condus de Con
stantin Neculce (31-OT-2886) 
Dar in loc de 51 de persoane 
cite erau înscrise pe tabel s-aii 
urcat în autobuz... 96 ! De pri
sos să mai arătăm modul in 
care au călătorit : Ca sardelele 
Pe drum. între Pitești și Cîmpu- 
lung, autobuzul a rămas în 
pană de .cauciuc, dar șoferul 
n-a avut roată de rezervă. în 
sfîrșit, după alte peripeții, spec
tatorii slătineni au ajuns, cu 
chiu, cu vai. la Brașov. Dar au 
ajuns după terminarea... meciu
lui. La întoarcere, alte buclucuri, 
plus nelipsita, pană de cauciuc: 
Și, uite-așa. autobuzul a sosit la 
Slatina a doua zi dimineața. 
Toți cei 90 s-au jurat că nu se 
mai duc pe stadion pină... Pină 
la meciul următor.

într-un rond 
de noapte

Făcindu-și obișnuitul rond de 
noapte intr-o zonă centrală a 
municipiului Sibiu, subofițerul 
de miliție loan Florea tresări, 
deodată, la apariția suspectă, la 
o răspintie, a unui trecător gră
bit cu o voluminoasă sacoșă in 
mină. La rindu-i, zărindu-l pe 
subofițer, trecătorul cu sacoșa a 
rupt-o la fugă. A început o ur
mărire ca-n filme. Fugarul in
tra prin ganguri, dispărea după 
colțuri întunecoase, dar de sa
coșă nu se despărțea. In ajuto
rul subofițerului au venit și 
cițiva cetățeni, in sfîrșit. nrmă- 
ritul a fost ajuns și imobilizat. 
Numele : Ion Beza. Domiciliul: 
Sibiu, strada Balanței 31. Conți
nutul sacoșei : 12 haine de pie
le. Toate — noi. Toate — furate 
de la magazinul din piața „6 
Martie". Acum. I. B. așteaptă — 
număr cu ghinion — a 13-a con
damnare din „cariera" sa.

De la 
o seînteie

Zi frumoasă de martie. Gos
podinele din Valea Drăganului, 
județul Ilfov, trebăluiau prin 
ogrăzi, în intimpinarea primă
verii. Soția lui C. S. a aprins fo
cul să fiarbă rufe. De la focul 
lăsat nesupravhegheat au fost 
spulberate cîteva seîntei care 
au ajuns Ia acoperișul grajdului. 
Grajdul a luat foc. Datorită vîn- 
tului puternic, incendiul- a ' în
ceput să se extindă cu repezi
ciune. Au fost mistuite în flăcări 
și anexele unor gospodării din 
jur : șoproane, grajduri, pătule, 
bucătării de vară. Au sărit, cu 
mic. cu mare, toți oamenii din 
sat. cărora le-au venit în ajutor 
și pompierii ■ militari. Pagubele 
sint mari.

Afacere 
ratată

Intilnindu-se intr-un bufet din . 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
cu Nicolae Pir joi din comuna 
Helegiu, Gheorghe Pirvu, șef de 
echipă la șantierul. trustului de I 
lucrări speciale, i-a șoptit la 
ureche : »

— Ti-am dat cuvirțtul meu i 
că eu iți învelesc casa ? Eu ți-o | 
învelesc. Iți dau o tablă a-ntîia.

Deși cei doi vorbiseră compli
ce, în șoaptă, „aranjamentul" lor I 
a ajuns pină la urechea lui Ale
xandru Ene, aflat la o masă ve- ’ 
cină : .

Să vă fie într-un ceas bun 
— le spuse el. Dar vă-ntreb și I 
eu, tabla nu trebuie transporta
tă 7 Trebuie. Eu o duc. că-s șo
fer. Batem palma ?

Au bătut palma și au băut al- 1 
dămașul. Șeful de echipă a reu- | 
șit (cum ?) să scoată din maga
zia șantierului, fără nici o for- I 
mă legală 3V00 leg de tablă, iar 
șoferul Alexandru Ene a dus-o 
acasă la chilipirgiul Pirjol. Nu
mai că vreo cițiva săteni, obser- 
vind graba acestora cu descăr- > 
catul, au sesizat postul de mi- I 
liție. Urmarea : tabla a fost ex- • 
pediată înapoi pe șantier, iar . 
autorii trimiși în fata instanței 
de judecată.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
.Scinteii."
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• CE RECOMANDĂ SPECIALIȘTII © CUM SE LUCREAZĂ ÎN UNITĂȚI
în aceste zile de început de primăvară, desfășurarea lucrărilor 

agricole este legată și de evoluția vremii. Referitor la starea timpului, 
tov. Șt. Apetroaie, de la Institutul de meteorologie și hidrologie, ne-a 
spus : Solul continuă să fie acoperit cu zăpadă in Moldova, Mara
mureș, cîmpia de vest a țării, centrul Banatului și în zona subcarpa
tică. In schimb. în sudul țării, terenul s-a zvinlat, ceea ce a permis 
ca in unele locuri să înceapă lucrările de pregătire și semănatul. In 
unele zone s-au înregistrat temperaturi de plus 5—10 grade, iar timpul 
continuă să se încălzească. Rezervele de apă din pămînt, pe adîncimea 
de 0—100 cm, se mențin in limite optime in cea mai mare parte a 
țării. Umiditatea solului este mai redusă in estul țării și. mai ales, 
în județele Vaslui, Botoșani și. parțial, in județele Suceava și Iași. 
Dacă in unele județe sînt necesare lucrări de evacuare a excesului 
de apă de pe terenurile agricole, în altele se cere ca lucrările agri
cole de primăvară să asigure conservarea apei in sol.

Referitor la lucrările solului, tov. Gh. Sim, cercetător la Institutul

de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, a făcut unele 
precizări : Trebuie grăbite arăturile de primăvară pe suprafețele unde 
această lucrare nu s-a făcut in toamnă. In vederea executării unei 
lucrări de bună calitate, in prealabil, terenul trebuie discuit. Prin 
aceasta se mărunțesc resturile vegetale. Arătura se face la adîncimea 
care să permită îngroparea acestor resturi. Adîncimea arăturii nu 
trebuie să fie prea mare pentru a se preintîmpina pierderea apei din 
sol. în legătură cu ogoarele de toamnă, care vor fi însămînțate cu 
culturi din prima urgență, se disting două situații. Pe terenurile unde 
arătura este nivelată și afinată, este suficient ca acum să se lucreze 
cu grapa cu colți. O atenție mai mare trebuie acordată terenurilor 
bolovănoase și denivelate. în acest caz, este bine ca pregătirea solu
lui să se facă cu ajutorul combinatorului, al cultivatorului sau al grapei 
cu discuri in agregat cu grapa stelată. Este de datoria specialiștilor 
din unități să urmărească zi de zi starea terenului, pentru ca lucră
rile să se execute la momentul potrivit.

în unitățile agricole din județul Olt au fost făcute pregătiri intense în vederea însămînțărilor de primăvară, iar 
in unele locuri a început semănatul. La secția S.M.A. Potelu se face proba semănătorilor ce vor fi folosite în 
această campanie (fotografia din stînga). La cooperativa agricolă din Izbiceni, mecanizatorii execută lucrări de 

pregătire a terenului (fotografia din dreapta)

CONSTANȚA. La sediul S.M.A. „23 
August" din județul Constanta au fost 
convocați inginerii șefi din cooperati
vele agricole din raza de activitate 
a consiliului intercooperatist. precum 
si șefii secțiilor S.M.A. care servesc 
unitățile respective. Ordinea de zi : 
situația pregătirii terenului pentru 
semănat și stabilirea distantei opti

me Intre rînduri si pe rind la cultu
ra sfeclei de zahăr în condițiile iri
gării prin brazde, pentru a se putea 
folosi cu randament sporit utilajele 
aflate în dotare atit la întreținerea 
culturilor, cit și la recoltat. „Am con
vocat această scurtă ședință — ne 
spune inginerul șef al consiliului in
tercooperatist. Nicolae Barbu, și din 

alt motiv. Vrem ca de la . început să 
asigurăm executarea unor lucrări de 
bună calitate, care să asigure obține
rea unor recolte mari. Și de calita
tea lucrărilor trebuie să răspundă, deo
potrivă, atit inginerii șefi din coope
rative, cît și șefii secțiilor S.M.A.". în 
scurtă vreme, pe ogoarele tuturor uni
tăților agricole servite de S M.A. „23 

August" munca ne cîmp a fost intensi
ficată. Ziua, cînd pămîntul se dez- 
gheață, mecanizatorii pregătesc tere
nul. Au fost grăpate pînă în prezent 
ogoarele pe 2 300 hectare, iar pe 300 
hectare, care vor fi însămînțate cu pri
mele culturi, patul germinativ a fost 
pregătit cu discuri. Și în alte unități 
agricole din județul Constanța se mun

cește intens la pregătirea terenului. 
Pe ansamblul județului, pînă in pre
zent, au fost grăpate ogoarele pe a- 
proape 10 000 hectare. (George Mi- 
hăescu).

IALOMIȚA. In toate unitățile a- 
gricole din județul Ialomița au fost 
făcute pregătiri temeinice în vederea 
lucrărilor agricole de primăvară. Bă
răganul ialomițean este gata să pri
mească sămînța. Cu fiecare zi. acti
vitatea mecanizatorilor din S.M.A. și 
I.A.S.. a cooperatorilor incepe să se 
deplaseze tot mai mult pe ogoare. 
Specialiștii merg zilnic la cîmp. con
trolează terenul care în prezent este 
încă destul de moale, fac . încercări 
pentru.a stabili, momentul potrivit în
ceperii . lucrărilor.

în zilele cu soare și pe terenu
rile care au început să se zvînte mai 
repede, au și început lucrările. In 

decurs de numai cîteva zile, în în
treprinderile agricole de stat au fost 
grăpate aproximativ 15 000 ha. După 
ploaia de acum trei zile, în unele 
unități s-a reluat semănatul. Lucră
torii din întreprinderile agricole de 
stat Călărași. Ograda. Jegălia. Bă- 
răganu, Ivănești, Draglina, Grădiștea, 
Andrășești au însămînțat între 
50—100 ha cu plante de nutreț.

Și în cooperativele agricole de pro
ducție continuă pregătirile pentru în- 
sămințări. Pînă în prezent au fost 
grăpate peste 11 000 ha, nivelate — 
1 400 și discuite — 1 600 ha. în coo
perativele agricole Dichiseni. Unirea 
și Platonești a început semănatul 
culturilor din prima urgență. (Aurel 
David).

MEHEDINȚI, în zona de cîmpie a 
județului, sub supravegherea spe
cialiștilor se lucrează la pregătitul te
renului. în unitățile agricole care fac 

parte din consiliile intercooperatiste 
Deveselu și Gogoșu, tractoarele au 
fost concentrate pe cele peste 5 000 
ha terenuri, nisipoase, care se zvîntă 
mai repede. „împreună cu .specia
liștii din cooperativele agricole — 
ne spunea Ion Predescu. directorul 
S.M.A. Gogoșu — urmărim ca peste 
tot să se factȚ lucrări de bună ca
litate. să ae respecte ritmul planifi
cat in fiecare zi. Tractoarele au fost 
grupate pe o anumită parcelă, ast
fel incit să se evite deplasarea în 
gol. în felul acesta ne asigurăm 
front de lucru pentru ca în scurt 
timp să trecem cu toate forțele la în- 
sămînțatul culturilor, din prima ur
gență și a ne încadra în epoca opti
mă cu această lucrare". în coopera
tivele agricole din Balta Verde, 
Jiana, Burlla Mare, Crivina. Bistrefu. 
Țigăna.și și altele a fost pregătit 
terenul pentru semănat pe cite 180— 
210 ha. (Virgiliu Tătaru).

0 economie de... 200 hectare pădureI
Colectivele de muncă din exploa

tările de pădure ale județului Su
ceava (după cum se vede și din 
imaginea de mai sus) și-au 
intensificat preocuparea pe li
nia mai bunei gospodăriri și a 
valorificării integrale a masei lem
noase. între acțiunile deosebit de 
valoroase care s-au soldat pînă 
acum cu rezultate foarte bune este 
și aceea referitoare la curățirea 
pădurilor și a pășunilor împădurite 
de arbori căzuți, rupți și doborîți 
de vint, ca și colectarea materialu
lui lemnos situat de-a lungul dru
murilor, pe văi și versanti.

— în esență — a ținut să ne pre
cizeze economistul Vasile Sava, di
rectorul întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport Suceava — 
este vorba de punerea în valoare a 
unei rezerve căreia pînă mai anii 
trecuți nu i se acordase peste tot 
atenția cuvenită. Așa se face că, 
uneori,, lemn de primă calitate an
trenat de torenți și aruncat prin 
diferite cotloane ale pîraielor. aco
perit parțial cu mii, rămînea acolo, 
fiind sortit d'egradării prin putrezi
re. Cam la fel se petreceau lucru

rile în gurile de exploatare mai 
greu accesibile cu lemnul folosit la 
rampe și platforme, în construcția 
unor instalații de lyecanizare, a 
unor poduri, podețe, punți. Că ac
țiunea de recuperare a acestei 
categorii de lemn este nu nu
mai posibilă, dar și deosebit de 
rentabilă o dovedesc rezultatele ob
ținute : din primăvara anului tre
cut și pînă anul acesta, la finele 
lunii februarie, cu ajutorul lucrăto
rilor din parchete și prin antre
narea populației a fost reintrodusă 
în circuitul economic productiv can
titatea de 83 000 metri cubi masă 
lemnoasă.

Potrivit calculelor specialiștilor, 
aceasta înseamnă o economie de 
peste 200 hectare de pădure cu o 
vîrstă între 80 și 100 de ani. în- 
cepînd cu acest an, prin generali
zarea acțiunii de recuperare a fie
cărei bucăți de lemn la toate punc
tele de lucru, alte sute de hectare 
de pădure vor fi ocrotite.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

Producția pentru export-realizată ritmic, 
la parametri superiori de calitate

Marele Combinat chimic din Cra
iova a intrat î.n cel de-al doilea de
ceniu de activitate. Din primul an 
de producție — 1965 — colectivul de 
chimiști craioveni s-a situat și con
tinuă să se numere printre colecti
vele muncitorești de frunte ale ju
dețului Dolj, prin rezultatele econo
mice amplificate de la an Ia an. 
Despre succesele chimiștilor de 
aici — distinși cu Ordinul Mun
cii clasa I — ziarul nostru a mai 
scris. Prin rîndurile de față supunem 
atenției altor colective de întreprin
deri o valoroasă experiență dobîn- 
dită. într-un timp relativ scurt, de 
colectivul Combinatului chimic Cra
iova privind activitatea de ex
port.

Iată cîteva cifre care pledează 
pentru alegerea făcută : nurnărpl 
țărilor de pe toate meridianele glo
bului unde sînt exportate produsele 
acestui combinat a ajuns la 42, iar nu
mărul produselor livrate se ridică la 
20. Anul acesta sînt expediate la ex
port, zilnic, de aproape 6 ori mai 
multe îngrășăminte chimice, compa
rativ cu anul 1970. Și încă o compa
rație deloc lipsită de importantă : 
în acest an. exportul combinatului 
craiovean este de 30 de ori mai mare 
decît importul. Grăitoare sînt și re
zultatele obținute în domeniul la care 
ne referim : producția livrată parte
nerilor externi, peste prevederile 
din grafice ale primelor două luni 
din '76, se ridică la 15 milioane lei 
valută.

Ceea ce trebuie remarcat de la 
început este faptul că activitatea de 
export la Combinatul chimic din 
Craiova se desfășoară în condiții de 
eficientă economică tot mai înaltă, 
ca urmare a eforturilor stăruitoare 
depuse de colectivul de aici, de fie
care lucrător in parte — cu sprijinul 
permanent al ministerului și centra
lei — pentru realizarea de produse 

de calitate, diversificarea și înnoi
rea gamei de îngrășăminte chimice.

— Nu este deloc ușor să pătrunzi 
și să fii competitiv pe piețele des
tul de exigente ale unor țări ca, de 
pildă. China. Bulgaria, Franța, 
U.R.S.S., India, S.U.A., Anglia, 
R.F.G., Suedia, Grecia și multe al
tele — ne spunea Petre Andritoiu, 
secretarul comitetului' de partid al 
combinatului. Faptul că noi am reu
șit acest lucru se datorează muncii 
responsabile desfășurate zi de zi. 
ceas de ceas, de către chimiștii cra
ioveni, în frunte cu cei aproape 2 000 

DIN EXPERIENȚA COLECTIVULUI 
COMBINATULUI CHIMIC DIN CRAIOVA

de comuniști, promotorii unei disci
pline de producție exemplare înră
dăcinate în toate fabricile și la toa
te nivelurile. Mai mult decît atît, se 
cuvine menționat că activitatea de 
export în cadrul combinatului nostru 
s-a transformat într-o acțiune de 
masă cu larg ecou în rindul tuturor 
chimiștilor. Cum? Concomitent cu 
munca politico-educativă desfășurată 
permanent, pe agenda de lucru a or
ganizațiilor de partid, tineret sau sin
dicat, am înscris periodic analize 
responsabile privind realizarea pro
ducției pentru export, . calitatea și 
ritmicitatea livrărilor.

— Faptul că realizarea ritmică 
a producției pentru export, la pa
rametri calitativi superiori, repre
zintă o necesitate bine înțeleasă de 
fiecare din lucrătorii combinatului se 
datorează și sistemului informațional 
de urmărire a îndeplinirii sarcinilor, 
un sistem bine pus la punct — afir

ma Constantin Dițu, șeful serviciu
lui desfacere-export.

Cum se procedează ? La prima 
oră a fiecărei zile de muncă servi
ciul de resort lansează, cu prilejul 
operativelor cotidiene, un program 
către fabrici, secții și compartimen
tele transport. C.T.C. și ambalare, 
care cuprinde sarcinile de export ale 
combinatului în 24 de ore. Acest 
program se urmărește orar, iar din 
4 în 4 ore este informată conducerea 
combinatului despre modul de reali
zare a sarcinilor, stabilindu-se atunci 
cînd este cazul și măsurile ce se im

pun pentru înlăturarea unor neajun
suri.

Dar succesele obținute în activita
tea de export la combinatul craio
vean se datorează și stimulării și pro
movării largi a unor inițiative munci
torești in întrecere, care converg 
spre același țel — respectarea cu 
strictețe a termenelor contractuale, în 
condițiile unei producții de calitate. 
Lunar, colectivul fiecărei fabrici a- 
nalizează cu simt de răspundere cali
tatea producției realizate, indiferent 
că este vorba de producția destinată 
beneficiarilor interni sau exportului. 
O serie de inițiative : „Eu produc, eu 
controlez, eu răspund" ; „Vitrina ca
lității produselor" ; „Locul meu de 
muncă, mîndria mea" ; „Să ne ates
tăm pe mai multe meserii" ; „Stop 
risipei" ; „în fiecare lună, un avans 
mediu de două zile" — extinse în 
toate fabricile combinatului, au a- 
celași efect comun — producții la 
timp, de calitate, valorificarea supe

rioară a materiei prime, creșterea ni
velului de eficientă economică.

Bunele rezultate obținute în acti
vitatea de export se datorează în 
mare măsură și promptitudinii cu 
care chimiștii craioveni răspund ce
rințelor și exigentelor partenerilor 
de peste hotare, oferindu-le produse 
noi, într-un sortiment tot mai larg. 
Bunăoară, pentru 1976 combina
tul a oferit de pe ’ acum 5 pro
duse noi partenerilor străini.

Consemnînd experiența remar
cabilă a combinatului craiovean în 
domeniul exportului, nu p.utem să 
omitem' oamenii, cei care de fapt au 
asigurat un asemenea succes. Media 
de vîrstă a acestui vrednic colectiv 
nu depășește 25 de ani. Majoritatea 
chimiștilor craioveni au lucrat, pînă 
acum. 10—12 ani, pe ogoare. Astăzi 
sint muncitori cu categorii superioare, 
multi policalificați. Comunistul Ște- 
fat Tudorașcu, secretarul organiza
ției de bază de la uree II. un tinăr 
„ca argintul viu" care acum 11 ani 
lucra pămîntul C.A.P. din comuna 
Galicea și care în prezent este ta- 
blonist. de înaltă clasă (meserie care 
cere să muncești mai întii ca lăcătuș, 
operator, compresorist. pompagiu). 
este unul dintre aceștia. Din discu
țiile purtate cu Ion Voina, șef de 
formație, Nicolae Langa. compreso
rist. Nicolae Ghită. amecist. Oprea 
Miloș. Constantin Tulbureanu. Mar
cel Necșuțu. operatori, toți comu
niști. am desprins hotărîrea lor și a 
colectivelor din care fac parte de a 
depune aceleași eforturi stăruitoare 
în vederea realizării unor produse 
de calitate superioară, competitive pe 
piața externă, astfel încit bunul re
nume cîștigat de combinatul craio
vean în multe țări ale lumii să fie 
consolidat.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"

Realizări de seamă 
în valea Motrului

Prin extinderea inițiativei „Cu a- 
celeași mașini și utilaje să obținem 
realizări deosebite in tehnica minie
ră", colectivele de lucrători din bazi
nul carbonifer al văii Motrului au 
îmbunătățit continuu indicii de pro
ductivitate în perioada ce a trecut 
din acest an. Cu mult succes a fost 
aplicată această inițiativă în exploa
tările miniere Leurda și Lupoaia. 
care au extras din subteran, de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
însemnate cantități suplimentare de 
lignit : prima — 32 362 tone, cea de-a 
doua — 31 544 tone.

Termocentrala Brăila 
- peste plan, 
20^5 milioane 

kilowați-oră
De la începutul anului și pipă în 

prezent, colectivul de muncă de la 
termocentrala Brăila a livrat supli
mentar în sistemul energetic național 
20,5 milioane kilowați-oră. Semnifica
tiv este și faptul că producția globa
lă la zi a fost depășită cu 5 milioane 
lei, în condițiile în care s-au eco
nomisit 720 tone combustibil conven
tional. (Mircea Bunea).

însemnate creșteri 
de producție 

în industria Gorjului
După primele două luni de acti

vitate din anul acesta, colectivele în
treprinderilor din economia județului 
Gorj se prezintă cu bune rezultate 
în întrecerea socialistă, principalii 
indicatori de plan fiind îndepliniți 
și depășiți. Sporurile materiale în
registrate în ianuarie și februarie se 
concretizează, între altele, in obți
nerea peste plan a 25 000 tone căr
bune, 12 100 tone ciment, 260 tone 
țiței, 214 mc placaj, 176 mp plăci 
aglomerate din lemn. 58 mc cherestea 
și altele. De relevat că,, față de 
aceeași perioadă a anului trecut; pro
ducția globală industrială a Gorju
lui a înregistrat în cele două luni un 
spor valoric de '62,5 milioane lei. 
ODumitru Prună).

și beneficiar asigură devansarea termenelor
La întreprinderea de produse căr

bunoase din Slatina, activitatea eco
nomică se desfășoară în două direcții 
majore : îndeplinirea planului de 
producție și realizarea sarcinilor de 
investiții pentru dezvoltarea și mo
dernizarea potențialului productiv ai 
unității. Deci, este vorba de o activi
tate de mare răspundere. Mai ales .in 
domeniul investițiilor, rezultatele sînt 
bune. Au fost puse în funcțiune, cu 
un avans de 3 luni și jumătate față 
de termenul planificat, o serie de ca
pacități.

în această etapă de dezvoltare a 
întreprinderii, urmează să fie puse în 
funcțiune un șir de instalații mo
derne. de tehnicitate superioară. A- 
vind în vedere cerința intrării în 
funcțiune într-un termen mai scurt 
a noilor instalații, forurile de resort și 
organele locale de partid au urmărit 
ca. pe lîngă o bună organizare a 
muncii pe șantier, să se întărească 
colaborarea dintre constructor, bene
ficiar și proiectant.

— în primul rînd — ne «punea in
ginerul Leonid Romaniuc. șeful de lot 
de aici al șantierului nr. 1 Slatina — 
am acționat în vederea mai bunei or
ganizări a muncii, folosirii integrale a 
utilajelor din dotare și adoptării unor 
soluții tehnologice dintre cele mai 
avansate. De pildă. în unele puncte 
unde procesul de producție al între
prinderii nu se putea întrerupe am 
organizat munca in două schimburi, 
iar în alte locuri — în schimburi pre
lungite. Aceasta ne-a permis să fo
losim timpul de lucru, cu toate con
dițiile nefavorabile din unele zile, in 

procent de 97 la sută. Am urmărit, 
de asemenea, promovarea unor so
luții modeme de construcție, pentru 
ca echipele de constructori, montori 
și instalatori să lucreze cu un randa
ment mai înalt. Așa, de exemplu, în 
locul schelelor metalice, am intro
dus eșafodajele metalice, redueîn- 
du-se în acest fel timpul de mon
taj al echipamentului de susținere cu 
60—70 la sută. Am schimbat structu
ra la una din lucrări, care era pre
văzută a se construi în structură mo

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII 
DE PRODUSE CĂRBUNOASE DIN SLATINA

nolită, cu prefabricate din beton. Am 
tipizat un cofraj pentru rezervo
rul castelului de apă. care va fi fo
losit și pe alte șantiere de pe plat
forma industrială a Slatinei. Toate 
aceste soluții au fost puse Ia punct 
prin proiecte proprii de execuție teh
nologică.

Este o dovadă că, atunci cînd con
structorul gîndește și conlucrează în
deaproape cu beneficiarul și proiec
tantul. se poate lucra și repede, și bi
ne, și eficient. Dar. pe lingă multe 
aspecte pozitive întîlnite pe șantier, 
rămîi plăcut surprins de... inexisten
ta absentelor nemotivate. Explicația ? 
Cei mai multi dintre constructori lu
crează pe șantierul întreprinderii de 
produse cărbunoase de 7—8 ani. mai 
exact, de cind a început ridicarea 

acestei unități. Este cazul șefului bri
găzii de lăcătuși-montori, Dumitru 
Antonescu, al lui Dumitru Chira din 
formația de dulgheri, al betoniștilor 
Lică Iacob și Dumitru Preda și 
al multor altora. Sînt oameni care 
au un înalt simț al datoriei, care 
au contribuit nu numai la ridicarea 
a numeroase obiective industriale pe 
platforma de la Slatina, ci și la for
marea conștiinței muncitorești la noii 
constructori care lucrează acum pe 
șantier.

— înțelegem perfect de bine ce în
seamnă pentru economia națională 
realizarea, conform angajamentelor 
asumate, a investiției de la întreprin
derea de produse cărbunoase — ne 
spunea Eroul Muncii Socialiste 
Gheorghe Șovărel. șeful brigăzii de 
instalatori. Si vom face totul pentru 
a ne respecta cuvîntul dat, de a ter
mina investiția cu 3 luni înainte de 
termenul planificat.

Un alt fapt deosebit, care merită 
consemnat : constructorul afirmă și 
demonstrează concret că beneficiarul 
sprijină efectiv activitatea de pe șan
tier. Intre allele, el a procurat unele 
profile necesare grinzilor de rulare 
pentru anumite instalații, stâlpii 
pentru închiderea unei hale, cărămi
dă și alte materiale, care cădeau, de 

fapt. în sarcina constructorului. Mai 
mult, unele piese necesare au fost 
fabricate în atelierul mecanic al în
treprinderii. Au fost eliminate în 
acest fel o serie de greutăți existen
te în aprovizionare, nu s-au înregis
trat „timpi morți" în activitatea con
structorului. „Parcă am fi o singură 
echipă" — afirmă șeful de șantier, 
inginerul Nicolae Mihăescul De cea
laltă parte, directorul întreprinderii. 
Alexandru Ciorecan. conchide : „Aju- 
tîndu-i pe ei (pe constructori — 
n.n.) ne ajutăm pe noi".

Am asistat la unele din ședințele 
de lucru care au loc o dată pe săp- 
tămînă. Din analizele efectuate, din 
măsurile stabilite s-a relevat cu pu
tere colaborarea dintre constructori, 
beneficiari și proiectanți. De exem
plu, la un moment dat nu s-a cunos
cut nimic despre necesitatea unor 
lucrări de canalizare. Proiectantul, 
inginerul Mihai Surulescu. reprezen
tantul IPROMET-București. a și in
dicat soluția optimă, fără a mai aș
tepta rezolvarea problemei prin co
respondentă. între întreprindere și 
institutul de proiectare, care ar fi du
rat cîteva zile.

Această colaborare strînsă și res
ponsabilă. caracterizată prin solicitu
dine și operativitate, a dus la înca
drarea tuturor lucrărilor în graficele 
stabilite si va determina ca inves
tiția să fie pusă în funcțiune la ter
menul prevăzut în angajamentul con
structorilor.

Emflian ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

Ea întreprinderea „Libertatea* — Sibiu

STOFE PENTRU „VITRINA NOUTĂȚILOR"
La eforturile colectivului între

prinderii de stofe „Libertatea" din 
Sibiu, depuse zi de zi pentru în
deplinirea în mod exemplar a sar
cinilor de plan din acest prim an al 
cincinalului, se adaugă ample ac
țiuni de modernizare și înnoire a 
produselor. Pornind de la preferin
țele cumpărătorilor și ale partene
rilor de contracte, ca și de la sar
cinile de realizare a unor țesături 
cu greutăți mai mici și din fibre 

chimice produse în țară, creatorii 
întreprinderii sibiene au realizat 
numeroase sortimente noi de stofe 
fine, moderne, de calitate superi
oară, pentru costume și pardesie, 
aflate acum în producția de serie. 
Atrag in mod deosebit atenția sto
fele pentru costume bărbătești, a- 
preciate mai ales prin finisajul lor 
superior, cu tușeu și aspect plăcut. 
De subliniat faptul că aceste stofe 
sint realizate din lină indigenă, 
prelucrată chiar în întreprindere, 

ceea ce din punct de vedere econo
mic înseamnă o importantă redu
cere a prețului de cost și renunța
rea la importuri. Din colecția noi
lor modele fac parte acum și sto
fele din fire de poliesteri produse 
în țară, care, pe lîngă un desen și 
colorit moderne, au calitatea de a fi 
deosebit de rezistente la purtare, 
(în fotografie : aspect de produc
ție din întreprinderea sibiană). (Ni
colae Brujan).
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Să dăm instituțiilor culturale de masă

VIAȚĂ DIN VIAȚA
)

LOCALITĂȚILOR NOASTRE
k

Documentele programatice ale 
partidului nostru definesc clar con
diționarea dezvoltării și afirmării o- 
rînduirii socialiste în funcție de ri
dicarea nivelului general al cunoaș
terii și conștiinței maselor, de for
marea și dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane. In spiritul a- 
cestor cerințe majore, fundamentate 
științific în Programul ideologic a- 
doptat la Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971, instituțiile cul
turale de masă din Bihor, atent și 
permanent îndrumate de organele de 
partid, și-au însumat eforturile în 
direcția redimensionării activității 
cultural-educative pe baza cunoaște
rii cerințelor concrete izvorîte din 
viața și activitatea celor ce muncesc 
și trăiesc in acest județ, a stimulării 
posibilităților lor de simțire și crea
ție, a lărgirii accesului spre valorile 
artei, științei, culturii, în scopul unei 
mai adinei implicări a acestora in 
realizarea sarcinilor economico-so- 
ciale. S-a impus ca o direcție prio
ritară de acțiune conceperea întregii 
activități cultural-educative ca o ac
tivitate militantă, combativă, revolu
ționară, străbătută ca un fir roșu de 
principiile fundamentale ale ideolo
giei și politicii partidului nostru. în 
acest fel, aceasta a căpătat dimen
siuni și trăsături proprii activității 
de partid, iar casele de cultură, clu
burile, căminele culturale au devenit 
instrumente ale organelor locale de 
partid și de stat pentru realizarea 
sarcinilor privind ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educația so
cialistă a maselor.

Casele de cultură din Aleșd, Mar- 
ghita. Salonta. Casa de cultură a sin
dicatelor din Oradea, clubul munci
toresc „Constructorul", căminele cul
turale din Cefa, Nojorid, Holod și 
altele, pe baza unei activități siste
matice, folosind un larg evantai de 
forme și mijloace de comunicare cu 
publicul, antrenind o mare masă de 
intelectuali, reușesc să contribuie din 
plin la cunoașterea și aprofundarea 
de către locuitori a conținutului prin
cipalelor documente de partid, la 
formarea concepției materialist-dia- 
lectice, despre lume și viață, la dez
voltarea conștiinței socialiste. Merită 
evidențiat faptul că, în prezent, ma
joritatea caselor de cu'tură, cluburi
lor, căminelor culturale își stabilesc 
conținutul activității în funcție de 
realitățile concrete ale localității, îm
binate armonios cu cerințele izvorî
te din politica partidului nostru de 
edificare a socialismului multilateral 
dezvoltat. De asemenea, cele 31 de 
universități populare și-au diversifi
cat cursurile in funcție de necesită
țile locale, schimbările produse în 
structura programelor fiind în con
cordanță cu prioritățile educaționale 
artuale. Astfel, la toate universitățile 
populare din județ s-a pus accentul 
pe ciclurile de educație politico-ideo- 
logică Inspirate din Programul parti
dului, din Codul etic ; a crescut sub
stanțial numărul cursurilor tehnico- 
economice și de perfecționare profe
sională, al cursurilor eu un pronun
țat caracter de educație materialist- 
științifică. Instituțiile culturale au a- 
cordat atenție sporită și acelor ma
nifestări care, prin conținutul lor. 
răspund unui larg evantai de proble
me de etică și echitate socialistă • 
„Tineretul la virsta angajării" (Su-

plăcu de Barcău), „Casa și familia 
mea" (Sînnicolau Român, Cefa, Ge- 
piu, Inand, Bicaciu), „Pedagogia în 
familie" (Vaida, Mihai Bravu, Bu
cium), „Tineretul și contemporanei
tatea" (Popești), „Etica și echitatea 
socialistă" (Borod), „Valorile morale 
ale socialismului" (Vașcău).

în majoritatea lor, casele de cul
turâ, cluburile și căminele culturale 
manifestă astăzi un interes mai sus
ținut pentru înlocuirea în programe
le lor a acțiunilor mărunte, nesem
nificative, care se adresează în ge
neral tuturor, fără a viza direct as
pecte esențiale ale activității oameni
lor. cu acțiuni cultural-educative cu 
adresă directă. Această preocupare 
s-a finalizat pozitiv în localități ca 
Brusturi, Curtuișeni, Borod, Orașul 
Dr. Petru Groza, unde instituțiile 
culturale sub conducerea directă a 
organelor de partid au reușit să 
unească eforturile și interesele tu
turor factorilor educaționali printr-o 
planificare unitară și conlucrare cu 
contribuții concrete din partea orga
nizațiilor U.T.C., de femei, a școlii și 
intelectualilor, cooperativelor agrico
le de producție etc. Acolo unde toți 
acești factori își bazează operq edu
cativă pe cunoașterea concretă a rea
lităților și cerințelor locale a fost po
sibil ca întregul ansamblu de activi
tăți să fie conceput în mod unitar, 
sub formă de cicluri și grupaje de 
acțiuni culturale care, constituin- 
du-se în adevărate acte de culturâ, 
vizează schimbări pozitiv» în conști
ința și comportarea oamenilor. Așa 
se explică și faptul că, intr-un nu
măr însemnat de cămine culturale, 
ciclurile de consultații pe teme agro
zootehnice, desfășurate cu sprijinul 
institutelor agronomice din Timișoa
ra și Cluj-Napoca, s-au transformat 
în intîlniri și dezbateri științifice 
permanente ale țăranilor cooperatori 
cu cadrele universitare.

A face cultură înseamnă a influ
ența prin acte de cultură comporta
mentul oamenilor, mentalitatea și 
concepția lor despre lume, despre 
viață. înseamnă a-i lărgi omului ori
zontul de cunoaștere și acțiune, a-1 
obișnui să-și orînduiască viața și ac
tivitatea pe baza unor reguli și nor
me științifice etice, nu la întimpla- 
re. Dar realizarea acestor cerințe este 
posibilă numai dacă activitatea insti
tuțiilor culturale de masă este 
înțeleasă și concepută ca parte 
componentă și integrată activității 
economico-sociale a localității, dacă 
omul simte că ceea ce-1 determină 
să participe la activitatea acestor in
stituții sînt acele beneficii de ordin 
spiritual care-1 ajută să fie tot mai 
folositor pentru colectivitatea în .care 
trăiește.

Animatorii și organizatorii cultu
rali ce-și desfășoară activitatea în ca
drul caselor de cultură, cluburilor, 
căminelor culturale nu pot gindi și 
lucra în afara acestor coordonate de 
ordin calitativ, iar instituția cultu
rală nu se poate rupe de preocupări
le politice, economise și social-cui- 
turale ce frămîntă localitatea, nu 
poate ignora valoarea educativă a 
tuturor acțiunilor culturale pentru 
indeplinirea politicii partidului în ri
dicarea socialistă a statului. De fapt, 
aceste instituții nici nu ar putea să 
existe dacă activitatea lor nu s-ar 
constitui din suma actelor de cultură

solicitate de colectivitatea umană. 
Pentru că nu firma impune autori
tatea instituției culturale în viața lo
calității, ci ceea ce se petrece în în
căperile sale, acțiunile constituite in 
acte de cultură pe care omul le a- 
sirailează și le transformă în mod de 
existență personală, în conformitate 
cu cerințele Programului ideologic al 
partidului, instituțiile culturale de 
masă se integrează și-și mențin exis
tența prin conținutul educativ al ac
țiunilor pe care colectivitatea le asi
milează ca hrană spirituală, absolut 
necesară vieții și activității sale.

Așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „Casele de cul
tură, cluburile și căminele culturale, 
care au o îndelungată tradiție, tre
buie să desfășoare o activitate cultu- 
ral-artistică multilaterală, să cuprin
dă milioane de oameni, îndeosebi ti
neretul. contribuind in mod activ la 
educația socialistă a maselor, la răs- 
pîndirea culturii și științei, organi
zed in așa fel munca cultural-artis- 
tică incit oamenii muncii să-și poată 
petrece timpul liber cit mai plăcut și 
în același timp educativ". în acest 
fel, casele de cultură, cluburile, că
minele culturale capătă girul unor 
instrumente valoroase la îndemîna 
organelor locale pentru a modela 
conștiința și a înnobila viața și acti
vitatea oamenilor cu tot ceea ce vi
zează .mersul nostru înainte.

Mîini harnice 
în atelierele-școală

Expoziția pictorului
Virgil Almășanu

Numeroasele partici
pări ale lui Virgil Al
mășanu la prestigioase 
expoziții naționale și 
internaționale au im
pus. de-a lungul ani
lor. atenției generale- 
calitățile artei sale. 
Expoziția retrospectivă 
deschisă acum în să
lile Dalles reunește in
tr-un ansamblu uni
tar ceea ce cunoșteam 
fragmentar din valo
rile disparat prezenta
te altă dată. Lucrări ale 
anilor de maturitate, 
contrapunctic întrerup
te de picturi realizate 
acum circa 20 de ani, 
pun in evidentă, deo
potrivă. forța elemen
tară și cadența solem
nă a faptelor și mo
mentelor 
tre 
tezia 
știut să 
brietatea. lipsa seduc
ției exterioare a aces
tor picturi rezultă din 
opțiunea categorică, 
tranșantă a artistului 
de a se exprima cu 
mijloace personale.

Conștiința unei a- 
nartenențe etnice ca- 
re-și caută înfrigurată 
temeliile, care coboară 
în istoria poporului 
nostru, aspirația spre 
un ideal umanitar care 
poate fi întrezărit din 
negurile trecutului, en
tuziasmul in fata unor 
eroi naționali — stră
bat ca un fir conducă
tor întreaga creație a 
artistului. Marile pa
nouri. de dimensiuni 
monumentale, prezen
tate acum în sălile 
Dalles — proiecte ale 
unor vaste decorații 
murale destinate îm
podobirii Teatrului Na
țional din București — 
se înscriu organic 
acestei tendințe. Sce
nele istoriei noastre, 
momentele de mare în
semnătate marcate de 
personalitatea lui Mi
hai Viteazul, de lupta 
pașoptiștilor, de crea
rea republicii, au că
pătat — filtrate prin 
imaginația pictorului, 
puterea de a fi reale. 
Imaginile în sine ofe-

pe 
sa

istoriei noas- 
care fan- 

creatoare a 
le evoce. So-

ră privitorului o infi
nitate de posibilități 
de a-și reprezenta is
toria, dar pun in evi
dență o singură voce 
— aceea a personali
tății artistice care le-a 
întruchipat.

Punctul de inserție 
al picturii lui Virgil 
Almășanu în istoria 
noastră este vizibil nu 
numai în aceste pro
iecte copleșitoare prin 
forța de comunicare, 
ci și în nenumărate 
alte compoziții prezen
tate în expoziție, din
tre care am remarca, 
în mod deosebit, ciclul 
„Epos legendar". Acest 
întreg ciclu, menit să 
contureze încă o dată 
imaginea lui Mlhai Vi
teazul. reflectă o ati
tudine armonioasă, un 
mod inspirat de a in
tegra arta în viată, pe 
care le resimțim acum 
ca fiind acea trăsătură 
echilibrată a expresiei 
artistice românești, 
una din caracteristicile 
cele mai interesante 
ale umanismului nos
tru plastic. Stabilitate 
și mișcare sînt cei doi 
poli ai acestor lucrări, 
între care are loc un 
continuu schimb. o a- 
devărată absorbție. Nu 
este vorba numai de 
echilibru sau de con
strucție a imaginilor, 
conform adevărului 
proporțiilor unei figuri 
izolate sau ale unui 
grup, ci de o anumită 
unduire care le com
pletează. anropiin- 
du-le. Este un ritm 
care reunește ființele 
acestui univers ar
tistic. un ritm care 
se multiplică și se 
dispersează, care cir
culă si creste, omni
prezent și revelator, 
care ordonează fiecare 
parte a ansamblului.

Cu o deosebită forță 
emoțională au fost ex
primate idei 
generozitate 
două lucrări 
răscoalei din
pilogul răscoalei 
1907" (lucrare realiza
tă in 1957) și „Epitaf 
1907" .(din ultimii ani).

de mare 
,în cele 
închinate 

1907 : ,.E- 
din

Prof. Ioan CHIRA
președintele Comitetului 
județean de culturâ și educație 
socialistâ — Bihor

O contribuție însemnată la 
pregătirea pentru muncă a ele
vilor din școlile generale o au 
atelierele-școală. La Piatra 
Neamț, un mare atelier-școală, 
împărțit pe secții de producție, 
contribuie la educarea elevilor 
în spiritul dragostei și respec
tului față de muncă, stimulează 
înțelegerea și realizarea frumo
sului în cadrul lucrărilor prac
tice. Obiectele realizate de har
nicele mîini ale tinerilor aduc 
școlilor și importante beneficii 
materiale.

în fotografie: Aspect de la 
secția de țesut covoare ma
nuale a ateiierului-școală.

(foto : Agerpres)

Dezvoltarea considerabilă 
pe care au luat-o în țara 
noastră, 
decenii, cercetările arheo
logice și studiile despre an
tichitate în general, ca și 
largul interes al maselor 
pentru asemenea preocu
pări au relevat necesitatea 
unor lucrări speciale de o- 
rientare și de informație, 
printre care. în primul 
rînd, se cerea o enciclope
die a faptelor, numelor și 
noțiunilor specifice privind 
rezultatele acestei comple
xe și bogate activități ști
ințifice. expuse concis și 
substanțial,1 într-un mod 
care să le facă folositoare 
deopotrivă cercetătorilor de 
specialitate și marelui pu
blic. Acestei cerințe Editu
ra științifică și enciclope
dică i-a dat de eurind o 
satisfăcătoare soluție, pu- 
blicînd un Dicționar de is
torie veche a României 
(Paleolitic — sec. X), ela
borat de un colectiv de au
tori sub conducerea prof, 
univ. dr. DIONISIE 
PIPPIDI, directorul Insti
tutului de arheologie, 
în această calitate, dis
tinsul istoric a obținut, 
pentru pregătirea lucrării, 
colaborarea unui număr de 
peste 50 de specialiști, in 
majoritate cercetători din 
institutul respectiv, la care 
s-au adăugat și diverse 
competente din alte centre 
arheologice din țară.

Dicționarul constă din- 
tr-un volum de 627 de pa
gini, în format mijlociu, 
conținînd nu mai puțin de 
1600 de ..............
puse în 
în care 
sențiale 
și personalitățile 
despre principalele șantie
re arheologice, despre di
ferite nume de divinități, 
despre diverse probleme 
de viață și de cultură din 
vechime etc. înțelegînd, 
așa cum se cuvine, prin 
„istorie veche" întreaga e- 
voluție multimilenară a fi
inței și societăților umane 
din paleolitic pînă în seco
lele civilizației clasice, lu
crarea se ocupă de toate e-

în ultimele trei
pocile acestui uriaș Inter
val de viață omenească 
desfășurată pe pămîntul 
patriei noastre, prelungin- 
du-1 și in perioada prefeu- 
dală. pînă la deplinătatea 
formării poporului român.

Ilustrare vie a caracteru
lui străvechi, multimilenar 
al așezării pe aceste me
leaguri, al dezvoltării unei 
civilizații înfloritoare, lu
crarea oferă cititorului toa-

mod rațional, științific și 
realizat cu o competen
ță colectivă de nivel su
perior, 
punde 
pentru 
prins, 
toată osteneala 
ajunge la acest 
toți merită elogiile și gra
titudinea pe care coordona
torul muncii lor, prof. Pip- 
pidi, li.le exprimă în pre-

Dicționarul cores- 
excelent 
care a 

Autorii
scopului 

fost între- 
și-au dat 
pentru a 

rezultat și

NOTE DE LECTURĂ

„Dicționar

de istorie
M.

voci (articole) ex- 
ordine alfabetică, 
se găsesc date e- 
despre localitățile 

antice.

veche
a României"

Insăși prezentarea a 
fost gîndttă astfel incit 
să înlesnească privi
rea comparativă a ce
lor două lucrări. Si 
dacă, in prima, domi
nată de tonuri de o- 
cru, este încă prezent 
exemplul profesorului 
său Cărnii Ressu. cea 
de-a doua pune în e- 
vidență un limbaj 
propriu, capacitatea 
artistului de a evoca, 
cu mijloace simplifi
cate, întregul tragism 
al scenei, de a confi
gura în jurul perso
najelor ideea de tăce
ri? — îndemn la re
flecție și acțiune.

S-a spus despre pic
tura lui Virgil Almă
șanu că este, în pri
mul rînd, o artă de 
sensibilitate cromati
că, dar și de o mare 

a notației 
arabescului 

i constituie 
internă a 

, chiar cînd 
nu sint de-

acuitate 
grafice, a 
de linii ce 
compoziția 
tablourilor, 
aceste linii 
cît limite ale maselor 
de culoare. Finețea 
cromatică a tablouri
lor sale o regăsim nu 
numai in aceste mari 
scene, dar în toate 
lucrările prezentate 
acum. Pentru a subli
nia și mai mult unita
tea acestei expoziții, 
faptul că lucrările con
verg spre configura
rea unui univers artis
tic cu date comune de 
manifestare, cele cîte
va peisaje exprimă 
aceeași sensibilitate 
cromatică, același 
ritm lăuntric, se inte
grează firesc acele
iași structuri artistice.

Adîncirea viziunii 
personale, tot mai 
coerenta ordonare a 
limbajului expresiv, ‘ 
sensibilitatea. ritmul 
accentelor — toate a- 
cestea mărturisesc — 
prin ceea ce Virgil Al
mășanu supune jude
cății publice la sălile 
Dalles — o împlinire 
artistică. maturitatea 

' creației unui artist au
tentic.
Marina PREUTU

Consemnăm premie
ra filmului „Prin ce
nușa imperiului" cu 
satisfacția de a putea 
recomanda cititorilor o 
reușită de prestigiu a 
cinematografiei națio
nale, o peliculă cu 
sensuri tulburătoare, 
menită, credem, să 
capteze interesul celor 
mai diferite categorii 
de spectatori. Noua 
producție a Casei de 
filme nr. 3 este reali
zată după una dintre 
operele de largă noto
rietate ale literaturii 
noastre contemporane 
— Jocul cu moartea 
de Za nari a
Continuînd 
cu caracter 
grafic din .. . .
romanui este povestea 
unor întîmplări petre
cute 
1917, în ultimele luni 
ale 
mondial, 
prilejul unei razii 
străzile 
vremelnic ocupat. Da
rie, povestitorul, eroul • 
lui Zaharia Stancu, e 
luat de nemți la mun
că forțată împreună 
cu mai mulți „coate ‘ 
goale" și ajunge cu 
un tren de vite pînă 
departe, pentru ca 
apoi, scăpat ca prin 
miracol din captivita
te, să facă pe jos — 
înfruntînd fel de fel 
de primejdii — drumul 
spre casă. Narațiunea 
este „cinematografică"

prln însăși structura 
ei, prin diversitatea și 
dramatismul conținut 
al experiențelor de 
viață pe care le reme
morează, prin forța de 
generalizare a imagi
nilor ce conturează 
tabloul halucinant al 
unei umanități trau
matizate de război, de 
mizeria ocupației, su
focate parcă sub cenu
șa itnperiului austro-

te elementele esențiale în 
ce privește teritoriul ac
tual al României, referi
toare la paleolitic, la neo
litic, la epocile metalelor, 
la istoria și cultura geto- 
dacă, la civilizația greacă 
și romană, la epoca migra- 
țiilor. Fiecare voce (adică 
articol) cuprinde datele lă
muritoare esențiale relati
ve la subiectul respectiv, ' 
plus indicații bibliografice 
succinte, dar suficiente 
pentru a-1 îndruma pe ci
titor la lucrările unde ar 
putea găsi informații mai 
amănunțite. Din loc în loc 
apar hărți și ilustrații, mai 
ales fotografice, destinate 
să completeze textul concis 
al articolelor. Conceput In

față, neomițînd decît pro
pria sa contribuție, pe care 
cu modestie o trece sub tă
cere. dar pe care noi con
siderăm just a o releva cu 
aprecierile de cuviință, nu 
numai în ce privește coor
donarea, dar și exemplare
le articole redactate mai 
ales despre fapte din vre
mea greco-romană.

Desigur, ca orice realiza
re de început — fiind pri
ma de acest gen pînă acum 
— Dicționarul nu e scutit 
de unele lacune și de im
perfecțiuni. Astfel, adesea 
s-ar putea întîmpla ca ci
titorul să nu găsească o 
voce despre vreuna sau

alta dintre localitățile în 
care s-au făcut descoperiri 
și cercetări, dar asemenea 
lipsuri nu se datoresc atît 
inadvertenței, cît unor o- 
misiuni deliberate, impuse 
de economia spațiului. Mai 
greu de justificat sînt ine
galitățile din proporția in
dicațiilor bibliografice, al 
căror minim necesar este 
apreciat la cele mai multe 
articole cu o judicioasă 
amplitudine, pentru ca la 
altele să fie redus sub ni
velul cerut, iar la cîteva 
chiar să lipsească total. De 
pildă, n-am putea înțelege 
de ce pentru voci ca „At- 
hanaric", „Lespezi", „Pe- 
retu" nu se dă nici o bi
bliografie ; de asemenea; 
consider incompletă biblio
grafia vocii „Burebista". 
Pe de altă parte, găsim că 
materialul ilustrativ putea 
fi mai bogat și că editura 
ar fi putut pretinde tipo
grafiei o execuție mai în
grijită a fotografiilor.

Dar. în definitiv, nu e 
scopul nostru, în prezen
tele rinduri, să căutăm și 
să inventariem cusururi, 
care, de altfel, sînt de o în
semnătate cu totul secun
dară și peste care se poate 
trece cu toată îngăduința. 
Important este că, în fond, 
lucrarea este de o incon
testabilă valoare și este 
menită a aduce reale ser
vicii științei și culturii 
noastre. Umplînd un gol 
general simțit, Dicționarul 
de istorie veche a Româ
niei reprezintă o înfăptuire 
de seamă, care oglindește, 
în forme din cele mai po
trivite, strălucitele progre
se ale activității științifice 
românești în domeniul cer
cetării antichității, proiec- 
tind lumina asupra unor 
aspecte de mare interes 
privind originile și dezvol
tarea poporului nostru.

Prof. univ. dr. 
Radu VUEPE

Stancu. 
evocările 
autobio- 

.,Desculț",

în toamna anului
primului război 

Arestat cu 
pe 

Bucureștiului

ungar, care se mistuia 
în convulsiile 
sfîrșit apropiat și 
vitabil, lipsit de 
rie.

Atras de acest 
man încărcat de suges
tii, regizorul Andrei 
Blaier a operat o se
lecție responsabilă a 
materialului literar, 
punînd în valoare vir
tuți esențiale ale căr
ții, luminîndu-i sensu
rile actuale cu mijloa
ce de o remarcabilă ți
nută profesională. Dens 
și bine articulat, îmbo
gățit cu multe idei ci
nematografice sugesti
ve, ca și prin folosirea 
atentă a detaliului 
semnificativ, filmul

unui 
ine- 
$lo-
ro-

Blaier chiar 
dacă are cîteva sec
vențe care îngreunea
ză pe alocuri fluxul 
narațiunii, de pildă 
momentul ursitoarelor 
— poartă amprenta ex
perienței autorului 
său. Ca și romanul o- 
riginar, filmul aduce 
în prim plan două per
sonaje. Două caractere 
diametral opuse, doi. 
oameni care — in po-

spirată a interpreților : 
Gheorghe Dinică (Di
plomatul) și Gabriel 
Oseciuc (Darie). Ra
porturile dintre cei 
doi, dominate de ten
siunea „jocului cu 
moartea", sînt surprin
se cu o remarcabilă 
intuiție psihologică, a- 
mintind, ca situație 
și ca rigoare a con
strucției dramatice, 
„Lanțul" lui Stanley

a ajunge la li
man. Dincolo de fap
tele imediate, filmul 
dobîndește o aură de 
parabolă. Darie, ca și 
Diplomatul, devenind 
parcă simboluri ale 
unor lumi opuse, afla
te intr-un iremediabil 
conflict.
Ca întotdeauna Gheor

ghe Dinică 
monstrează magistral 
talentul, în

își de-
momente

fida unor antagonisme 
ireductibile — sint le
gați între ei prin lan
țurile nevăzute ale u- 
nui destin comun, ale 
năzuinței comune de a 
supraviețui : 
adolescentul 
aprig eînd e 
a se apăra, 
apăra demnitatea, 
Diplomatul — un de
clasat obișnuit să tri
șeze în toate împreju
rările. un ins nu lipsit 
de pitoresc și a cărui 
bravadă ascunde inabil 
goliciunea existenței 
sale consumate în van.

Regizorul își concen
trează atenția asupra 
acestor personaje, în- 
cepînd cu alegerea in-

Darie — 
pur. dar 

vorba de 
de a-și

Și

Kramer. In general, ar 
fi multe lucruri bune 
de spus despre drama
turgie, despre decupa
jul regizoral, inclusiv 
în ce privește relațiile 
dintre cei doi și lumea 
din afară sau — in
tr-un alt plan— în ce 
privește firescul des
chiderilor spre actuali
tate ale evocării, mo
dul cum este accen
tuată de pildă, fără 
nici o ostentație, nă
zuința spre libertate a 
celor asupriți. Darie 
este și el animat de a- 
ceastă năzuință, aso
ciată pe ecran dorului 
de patrie, „nevoii de 
acasă", resortul prim 
«1 dorinței și al ener-

dramatice sau de 
tragicomedie care au 
forța unui veritabil 
recital actoricesc. Im
pune cu atit mai mult 
atenției creația tinăru- 
lui actor Gabriel Ose
ciuc (foarte convingă
tor in rolul încărcat de 
tăceri, de întrebări, de 
gindurile spuse și ne
spuse ale lui Darie), 
felul în 
a știut 
unitatea 
piu de interpreți. 
Cornel Coman (Spel
bul), și Ernest Maftei, 
și Irina Petrescu, sau 
Ștefan 
jenez 
Reder, 
Florina

care regia 
să asigure 

acestui cu- 
Si

Sileanu,
Bencze,
Carol !
Cercel, Elena

, Fe- 
Jean 

Sinka,

Albu — interpreți ai 
unor roluri de mai 
mică întindere ori apa
riții episodice, întrea
ga distribuție este Ia 
înălțime. Comentariul 
muzical semnat de 
compozitorul Radu 
Șerban însoțește dis
cret acțiunea : deco
rurile, adeseori pu
ternic evocatoare (Ni
colae Edulescu) 
costumele (Horia Po
pescu) 
relieful 
citatea 
tențiile 
au fost 
puse în valoare de o- 
peratorul Dinu Tă- 
nase ; imaginea este 
expresivă, < 
subordonată 
atmosferei 
a acestui 
ționant.
aici și calitatea mon
tajului (Magda Chișe).

Finalul — repetind 
situația din prolog — 
îi înfățișează din nou 
pe Darie și pe Diplo
mat între baionete. 
Dar lucrurilp au 
luat, 
ieri 
nouă 
sine, 
„sînt 
rie, al lui Darie, al lui 
Darie...", în timp ce 
vinzătorul de ziare 
anunță prăbușirea imi
nentă a încă unui im
periu...

și
contribuie

și autenti- 
narațiunii. In- 

realizatorului 
admirabil

la

Dinu 
imaginea

dar sobră, 
i cu artă 

generale 
film emo- 
Menționăm

evo- 
de 

la o 
de 

acel

adole'scentul 
s-a ridicat 

conștiință 
clamată în 
Darie, al lui Da-

D. COSTIN

i
(Urmare din pag. I)
niri. Astfel, nu putem să nu amin
tim că în unele studii și chiar vo
lume referitoare la gîndirea neopo- 
zitivistă. structuralistă, la școala de 
la Frankfurt, la epistemologia gene
tică, se mai manifestă, din partea 
unor autori, tendințe de tratare o- 
biectivistă, descriptivistă și tehnicis
tă, fără a se 
lui ideologic 
reacționare.

Pe de altă .
tentă a lucrărilor apărute este de 
natură să releve necesitatea unui 
efort mai perseverent al cercetăto
rilor noștri pentru abordarea orientă
rilor majore din filozofia contem
porană. Cele patru volume din stu
dii referitoare la filozofia contem
porană apărute în Editura Acade
miei. deși marchează progrese reale 
din acest punct de vedere nu reu
șesc să ofere o astfel de imagine, 
lectura lor lăsînd impresia, pe 
aiocuri. că au fost alcătuite pornindu- 
se nu de la necesitatea unui studiu 
de ansamblu, sistematizat, ci de la 
preocupările diferiților cercetători.

Prezența internațională activă a 
filozofiei românești își găsește o vie 
expresie în dezvoltarea legăturilor cu 
gîndirea filozofică din celelalte țări 
socialiste. Filozofii din țara noastră 
urmăresc cu interes cercetările filo
zofilor din tarile socialiste, dezvoltă 
schimburile de idei și colaborarea 
cu aceștia. In acest sens, angajarea 
filozofiei românești în confrun
tările ideologice contemporane iși 
găsește expresie și în participa
rea activă la diferite congrese și 
dezbateri internaționale. Referindu-ne

insista asupra mesaju- 
și funcției lor sociale

parte, o examinare a-

t

doar la cîteva dintre reuniunile la 
care filozofii români și-au făcut mar
cată prezența, vom aminti reuniunea 
internațională de la Praga din 1971 
dedicată aniversării a 100 de ani de 
la nașterea lui V. I. Lenin, simpo
zionul de metodologie a istoriei fi
lozofiei și critică a filozofiei con
temporane de la Varna (1971), cel

temporana. Se 
încă o dată, că __
pală de a-și spori contribuția 
loRul filozofic contemporan este e- 
fortul propriu pentru dezvoltarea 
creatoare a teoriei revoluționare, în 
strinsă legătură cu practica socială, 
cu progresele cunoașterii științifice.

Dar tocmai din acest punct de ve-

adeverește 
modalitatea

astfel, 
princi- 
la dia-

Prezenta activă 
a filozofiei românești

organizat în R.D.G. cu prilejul »- 
niversării a 250 de ani de la naș
terea lui Kant (1974). Congresul He
gel de la Moscova (1974), Congresul 
de la Harkov (1974), dedicat căilor 
și mijloacelor de formare a con
științei științifice, congresele inter
naționale de filozofie (Viena. 1968 și 
Varna 1973).

Evident, in contribuțiile aduse la 
aceste manifestări și-au găsit reflec
tare progresele realizate în ultimii 
ani de cercetarea filozofică româ
nească. Vasta activitate desfășurată 
de partid de elaborare teoretică a 
problemelor fundamentale ale con
strucției socialiste, ale . .. ___
mondiale contemporane a stimulat și 
cercetarea filozofică in a ■ 
generaliza unele aspecte șle 
rienței românești, a participa 
activ la confruntările ideologice con-

dezvoltării
descifra și 

expe- 
mai

dere se poate aprecia că, cu toate 
realizările de pînă acum, cercetarea 
noastră de specialitate nu se ridică 
încă la nivelul exigențelor. Unele 
probleme teoretice și practice, ale 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, cum ar fi procesul 
formării omului nou, al asimilării 
valorilor specifice orînduirii noastre, 
al sporirii angajării și responsabili
tății umane etc. sînt încă abordate 
cu timiditate, nu beneficiază de stu
dii de înaltă ținută teoretică, deși in
vestigarea lor profundă pe mul
tiple laturi ar reprezenta cu adevă
rat o contribuție la elucidarea unei 
problematici atit de des abordate 
în ultimii ani. problematica umană.

Desigur, asimilarea de către filo
zofia marxistă a unor probleme — 
și în unele cazuri chiar a unor răs
punsuri parțiale — formulate în »-

fara ei reprezintă un proces firesc, 
necesar. Dar nu putem să omitem 
faptul că participăm încă într-o mă
sură insuficientă la „reelaborarea teo
retică", din perspectivă marxistă, a 
unor domenii noi de cercetare, cum 
ar fi axiologia, epistemologia, filo
zofia limbajului, care s-au dezvoltat 
în cadrul unor școli și curente idea
liste. Lucrări cum ar fi „Știința po
litică" de Ov. Trăsnea, „Axiologia și 
condiția umană" de L. Grunberg, 
„Conștiința politică" de N. Kalloș, 
„Structura acțiunii sociale. Schiță a 
unei praxiologii materialist-dialecti- 
ce" de I. Tudosescu, „Principii de 
etică socialistă" de I. Grigoraș, apă
rute în ultimii ani. au înscris contri
buții meritorii în aceste domenii, care 
se cer continuate. Ni se pare strin
gent necesar să ne orientăm efortu
rile^ către domeniile prioritare ale cer
cetării de specialitate, către acele as
pecte ridicate de dezvoltarea socială 
și științifică contemporană care con
centrează interesul ideologic și sînt 
în măsură să contribuie la dezvol
tarea teoriei revoluționare, la afir
marea capacității creatoare a filozo
fiei românești.

Conceperea marxismului în sub
stanța sa intimă ca un instrument 
de cunoaștere și interpretare științi
fică a realității, angajarea tot mai 
hotărîtă din ultimii ani a filozofiei 
românești la dezvoltarea și promo
varea ideilor și valorilor sale în e- 
poca contemporană pun pregnant 
în evidentă existența unei conștiin
țe active, problematizante, critice 
a frontului nostru filozofic. In spiri
tul tradițiilor progresiste ce le-am 
moștenit, al filozofiei marxist-leni- 
niste, al politicii și ideologiei parti
dului nostru.

CARNET CULTURAL

• „Viers și cînt de viață nouă 
pe plai novăcean" — este gene
ricul șezătorii titerar-artistice ce 
a avut loc Ia Casa de cultură din 
orașul Novaci. Artiști amatori și 
creatori locali au susținut un 
bogat program cultural-artistic: 
poezii și cîntece patriotice, pie
se vocale și instrumentale, evo
luții ale brigăzilor artistice de 
agitație și a formației de fluie
rași. • In diferite localități ale 
județului Tulcea au loc nume
roase manifestări cultural-edu
cative. în satul „6 Martie", bună
oară, o brigadă științifică com
plexă a inițiat dezbaterea „Uni
tatea materială a lumii demon
strată prin cercetări astronomi
ce". La Florești, Sarichioi și Ju- 
rilovca alte brigăzi științifice au 
organizat simpozioane urmate de 
proiecții. • „Pe drumul gloriosu
lui partid"— este genericul unui 
concurs artistic ce se desfășoa
ră în județul Caraș-Severin. în 
mai multe localități — Terego- 
va, -Slatina, Timiș, Socol, Lupac, 
Dognecea șj altele — a avut loc 
faza de masă la care și-au dat 
concursul numeroase formații de 
teatru, cclective de dans tema
tic, grupuri vocale, o La Mu
zeul de artă contemporană 
românească din Galați a avut 
loc vernisajul unei expoziții ce 
reunește sculpturi în lemn apar- 
ținind lui George Apostu, pre
cum și tapiserii și panouri de
corative ale Elenei Haschke Ma
rinescu. • La Complexul mu
zeal din Vaslui s-a deschis o 
expoziție de artă populară rea
lizată cu concursul a peste 30 
de creatori din județ, Sint ex
puse obiecte de interior, minia
turi, sculpturi în lemn etc. In 
acest cadru a fost organizată o 
dezbatere pe tema „Tradiție și 
actualitate in arta populară".
• In cadrul „Decadei culturale"
la ToPoloveni (Argeș) s-au or
ganizat două expoziții: de grafi
că și de artă populară • „Pa
tria văzută de noi" — se intitu
lează expoziția de pictură a 
pionierilor și școlarilor din co
muna Ieud, județul Maramureș. 
O altă expoziție tematică cu 
lucrări ale pictorilor amatori din 
acest județ s-a deschis la cămi
nul cultural din comuna Săcel. 
De asemenea, Școala populară 
de artă din Baia Mare a adu
nat într-o expoziție „Flori în
chinate muncii, omeniei și fru
museții" cele mai izbutite lu
crări realizate de elevi și alți 
pictori amatori. • Recent, acto
rii Naționalului ieșean au pre
zentat în fața iubitorilor de tea
tru cea de-a 6-a premieră din 
stagiunea curentă. Este vorba de 
piesa „Ivona — principesa Bur- 
gundiei" de Witold Gombrovicz 
(Regia: Brandy Barasch; sceno
grafia: Helmuth Sturmer și
Doina Șofran). • La Alba Iulia, 
în cadrul programului acțiunilor 
politico-educative care se desfă
șoară în pregătirea Congresului 
educației politice și al culturii, 
a fost organizată o gală a fil
mului de amatori. Cinecluburile 
din județ au prezentat ultimele 
lor filme inspirate din munca 
și viața oamenilor, din tradițiile 
străvechi de pe aceste melea
guri. Printre acestea: „Viitorul 
nostru începe azi" (cineclubul 
căminului cultural din Crăciu- 
nelu de Jos), „Ecou bimilenar", 
„Comorile Albei", „Nocturnă" 
(cineclubul Școlii populare de 
artă din Alba Iulia), „Țurca" 
(cineclubul Casei de cultură din 
Alba Iulia, în colaborare cu sec
ția etnografică a Muzeului 
„Unirii" din localitate). a „Fil
mul — vocație artistică, destin 
educativ". Sub acest titlu a fost 
difuzată în județul Neamț o lu
crare documentară, realizată pe 
plan local, fiind un prețios în
dreptar în munca politică și cul- 
tural-educativă de masă cu fil
mul. • „Cu tot ce am aparțin 
acestui pămînt" — este tema 
spectacolului patriotic de muzi
că, poezie și dans, susținut pe

• scena Casei municipale de cul
tură din Brașov de elevii Li
ceului pedagogic din localitate.
• „învățăm, trăim și muncim 
în chip comunist" — este tema 
unui concurs de creație literâră 
a pionierilor și școlarilor ce se 
desfășoară în județul Bacău.

Corespondenții „Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului HAROLD WILSON
Prim-ministru al Regatului Unit 

al Marii Britanii si Irlandei de Nord, 
lider al Partidului Laburist

Cronica zilei
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu prilejul aniversării zilei de 

naștere cordiale felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire per
sonală. .

Apreciind în mod deosebit relațiile prieteneștii statornicite între Republica 
Socialistă România și Marea Britanie. îmi exprim convingerea că. prin efor
turi comune, vor cunoaște o dezvoltare ascendentă raporturile româno-brita- 
nice în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural, precum și 
conlucrarea dintre țările noastre pe tărîmul vieții internaționale. în spiritul 
fructuoaselor convorbiri pe care le-am avut anul trecut. în interesul țărilor 
și popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării în' Europa și întreaga 
lume,

Vă doresc multă sănătate, viață îndelungată și deplin succes în îndepli
nirea înaltelor responsabilități ce vă revin.

Cu cele mai bune sentimente,

Miercuri după-amiăză s-a înapoiat 
de la Roma tovarășul Mihai Dalea. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. care 
a participat la lucrările celui de-al 
40-lea Congres al Partidului Socialist 
Italian.

La sosire a fost intîmpinat de to
varășul Mihai Gere, membru Su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

★
Cu prilejul deschiderii în Capitală 

a sediului Companiei de aviație ci
vilă din Bulgaria „Balkan", ambasa
dorul acestei țări la București, Ivan 

, Abagiev. a organizat miercuri o con
ferință de presa, care a fost urmată 
de un cocteil.

(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar aeneral 

al Partidului Comunist Român. 
Președintele 

Republicii Socialiste România

vremea

a aparut revista „MUNCA DE PARTID"
NR. 3 MARTIE 1976

Noul număr al revistei se deschide 
cu editorialul „Mobilizarea generală 
a tuturor forțelor din agricultură". în 
continuare, sub titlul „în pregătirea 
Congresului educației politice și al 
culturii — o intensă activitate ideo
logică". sînt grupate un șir de arti
cole dintre care cităm : „Dezbateri 
străbătute de înaltă exigență". „Pro
pagarea largă a materialismului știin
țific".

Dintre articolele pe care revista le 
mai inserează amintim, de asemenea, 
prezentarea unei consfătuiri de la Co
mitetul județean de partid Iași pe te
ma : „Stăpînirea temeinică a proble
melor. prevederea evoluției fenome
nelor", precum și a unei mese ro-

tunde intitulate : „Prezență susținută 
în viata unităților sanitare".

Articolele : „P.C.R. — detașament 
activ al mișcării comuniste și munci
torești internaționale (tema a 8-a) 
de Dumitru Turcus. și „Creșterea e- 
ficiențeâ activității economice — o- 
biectiv central al politicii partidului" 
(tema a 8-a) sînt publicate la rubri
ca : „învătămîntul politico-ideologic 
de partid".

Același număr al revistei mai cu
prinde rubricile „Angajare deplină 
în înfăptuirea cincinalului afirmării 
revoluției tehnico-știintifice", ..Per
fectionarea muncii organizatorice". 
„Din: viata partidelor comuniste și 
muncitorești". „Răspunsuri la între
bările cititorilor".

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
in general închisă. Au căzut precipita
ții temporare, sub formă de burniță, 
ploaie, lapoviță și ninsoare în Mara
mureș. Crișana. vestul Transilvaniei și 
jumătatea de nord a Banatului și sub 
formă de burniță în jumătatea de sud 
a Banatului, sudul Olteniei, sud-vestul 
și vestul Munteniei și în cea mai mare 
parte a Moldovei. In centrul Moldovei, 
izolat s-a produs și polei. Local in 
Moldova. Oltenia. Muntenia. Dobrogea 
și estul Banatului și Maramureș s-a 
produs ceață. Vîntui a suflat slab, pînă 
la potrivit, cu intensificări izolate în 
sudul Transilvaniei, zona ' 
tn Deltă.

Timpul probabil pentru zilele de 
13 și 14 martie. In țară : 
variabil în prima parte a intervalului, 
îndeosebi în sudul șl sud-estul țării, 
unde vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de lapoviță și ninsoare. Vînt 
moderat, cu intensificări tn zona de 
munte șl în sud-est. Temperatura în 
scădere. îndeosebi în nord. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 10 și zero 
grade, mai coborîtă în depresiunile din 
estul Transilvaniei și în nord, iar ma
ximele între minus 3 și plus 7 grade. 
In București : Cer temporar noros. pre
cipitații mal frecvente la începutul in
tervalului. Vînt moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată. Temperatura in 
scădere în primele zile.

în
de munte și

12,
Cerul va fi

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

BRAȘOV. Pe un teren din apro
pierea satului Rotbav. județul Bra
șov, pe care o bună parte din an 
băltește apa. au început lucrările de 
amenajare a unei puternice bage pis
cicole. care va avea o suprafață de 
70 ha luciu de apă. Primul lac cu o 
suprafață de 30 ha 
cu un trimestru mai 
xecutia lucrărilor de 
contribui și pescarii 
veni. (Nicolae Mocanu).

va fi terminat 
devreme. La e- 
amenajare vor 

sportivi brașo-

BACAU. La Comănești, Agăș. Tg. 
Ocna și pe raza celorlalte ocoale sil
vice din județul Bacău vor fi împă
durite în acest an aproape 3 000 ha 
de teren. Inginerul șef al Inspecto
ratului silvic județean. Costică Arhip, 
ne-a informat că silvicultorii băcă
uani s-au pregătit să realizeze în
tregul plan anual încă în această 
primăvară. In pepiniere și solarii au 
fost asigurați peste 14 milioane de 
puieți. din care 90 la sută de răși- 
noase. Acum silvicultorii se află pe 
șantiere la pichetat terenul și săpat 
gropile. (Gheorghe Baltă).

GALAȚI. La. Galati și Tecuci s-au 
desfășurat primele acțiuni ample din 
acest an pentru mai buna gospodă
rire și înfrumusețare a localităților. 
Au fost curățate spațiile dintre 
blocuri, ș-au efectuat lucrări de în
treținere a spatiilor verzi, s-au exe
cutat operații pregătitoare pentru 
plantarea de pomi. S-au evidențiat, 
în Galați, angajații de la Regionala 
de căi ferate. Direcția comercială, 
precum și locatarii din cartierele 
Tiglina III. Tiglina I și Aeroport. 
Din rîndul tecucenilor. remarcăm a- 
portul locatarilor din asociațiile 
2 și 3. (Dan Plăeșu).

nr.

Ra
de 

amatori din zonă — partici- 
ștafeta cultural-artistică 
„Cînt și ioc pe plaiul 

a coincis cu un important 
pentru racoviteni : inau-

SIBIU. întîlnirea din comuna 
covita a mai multor formații 
artiști 
pante la 
intitulată 
sibian" — 
eveniment

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL: Azi, la Baia Mare ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Primele meciuri pentru „Trofeul Carpați"
Azi. la Baia Mare începe una din 

cele mai importante competiții euro
pene la handbal masculin — „Trofeul 
Carpați" — considerată în acest an 
un important test înaintea Olimpia
dei de la Montreal. Valoarea între
cerii de acum este dată. în primul 
rînd. de participarea campioanei 
mondiale — echipa României, a cam
pioanei olimpice — Iugoslavia, a vi- 
cecampioanei mondiale — R. D. Ger
mană. cărora li se alătură Bulgaria. 
Ungaria și România B. Handbaliștii 
români, care și-au desfășurat pregă
tirile aici Ia Baia Mare încă de la 
începutul lui martie, sub îndrumarea 
antrenorilor emeriti Nicolae Nedef și 
Oprea Vlase. se află în fata unui 
complex și semnificativ examen pe 
care am dori cu toții să-l treacă cu 
succes. Găzduirea la Baia Mare a a-

castei a XVI-a ediții a „Trofeului 
Carpați" vine să sublinieze interesul 
și sprijinul de care handbalul, ca și 
alte sporturi, se bucură în județul 
Maramureș. Pasionat» spectatori băi- 
măreni vor fi alături de handbaliștii 
români. încurajîndu-i cu entuziasm 
în această prestigioasă competiție in
ternațională.

Primele două jocuri se vor disputa 
astăzi, cu începere de la ora 15,30. 
după următorul program : Bulgaria- 
R. D. Germană; România (A)-Româ- 
nia (B). Vineri sînt programate trei 
meciuri cu începere de la 15.30. după 
cum urmează ; România (B)-Iugosla
via ; R. D. Germană-Ungaria si 
România (A)-Bulgaria.

Gh. SUSA
corespondentul „Scînteii"

hochei: CAMPIONATELE EUROPENE PENTRU JUNIORI
• Mîine, la București, România—Norvegia

Ieri, echipa juniorilor români a 
susținut cel de-al treilea meci din 
cadrul seriilor grupei B a campiona
tului european de hochei. Pe pati
noarul „23 August" din Capitală au 
întîlnit echipa Italiei Și — conform 
așteptărilor — aii cîștigat cu un scor 
clar : 7—3 (2—1. 4—1. 1—1).

în acest fel. tinerii noștri ho- 
cheiști păstrează mari șanse la cîști- 
garea seriei, fiind. împreună cu spor
tivii norvegieni, neînvinși. De 
partida România-No-rvegia — i 
mează a avea loc mîine seară 
tinoarul „23 August" — va 
una din finalistele competiției.

Cealaltă finalistă va fi, aproape în 
mod cert, selecționata Iugoslaviei 
care. în seria de la Ploiești, este sin-

gura care a cîștigat toate meciurile 
de pînă acum.

Alte rezultate din partidele de 
ieri : Franța — Spania 6—1 (2—0,
2—1. 2—0) și Danemarca —r Ungaria 
8—5 (3—3, 2—2, 3—0).

(Urmare din pag. I)

noscut în lumea siderur
giei. Despre „renunțările" 
sale, despre „dezvoltarea 
puterii de muncă", el vor
bește cu sobrietate și con
centrare. „Am lucrat la cel 
puțin o sută de mărci de 
oțeluri, de mare puritate 
și valori ridicate, garan
tate la diverse tempera
turi. Inițial, pentru combi
natul de la Tîrgoviște a 
fost vorba să se cumpere 
toate licențele tehnologice, 
întreaga gamă de oțeluri 
și profile, pe puțin o sută 
patru zeci de mărci, ș-a 
creat la noi. Laboratorul 
pe care îl conduc a dat 
tehnologie de fabricare la 
benzile laminate la cald, a 
creat tehnologia pentru ta
bla navală la Combinatul 
siderurgic din Galați. Aici 
mi-a fost solicitată perma
nent întreaga capacitate."

Cercetări privind utili
zarea rațională a oțelurilor 
desfășoară intens colecti
vul condus de dr. ing. 
Nicolae Lașcu-Simion, care, 
înainte de a veni la acest 
institut, a ținut să cunoas
că procesele de fabricație 
Ia „Semănătoarea" și „Au
tobuzul". Ca student, la 
cercul științific, a realizat 
prima mașină de încercare 
la fluaj (curgere la tempe
raturi ridicate), care a fost 
premiată de Ministerul în- 
vățămîntului. Ca și în fa
cultate, cu douăzeci de ani 
în urmă, se ocupă tot cu 
cercetările de fluaj, renu
mite astăzi în țară. Sînt 
probe care necesită zeci de 
mii de ore de muncă. A- 
paratura deosebit de sen
sibilă, cu comandă electro
nică, cere calificare supe
rioară, pasiune.

Cînd s-au început cerce
tările în acest domeniu, se 
experimentau cazane de 
200 de tone/abur/oră, acum 
se fabrică la noi cazane de 
1 050 de tone/abur/oră. pre- 
tinzind alte probe, mult 

. maj severe. în ultimii ani, 
i în cadrul laboratorului 
s-a făcut o constatare foar
te importantă pentru ener
getică: fiecare cazan se în
scrie în limitele unor pa
rametri medii, nu absoluți. 
Calculul tubulaturii se fa

PRONOEXPRES

t

altfel, 
ce ur
la pa- 
decide

Numerele extrase Ia tragerea 
din 10 martie 1976.

EXTRAGEREA I : 43 42 27
EXTRAGEREA a Il-a : 33 

31
Fond general de ciștiguri : 

lei.

36 19 40
11 6 18

1 695 438

ȘAH
Turneul internațional feminin de 

șah de la Belgrad a continuat cu 
runda a patra. După cum transmite 
corespondentul agenției Taniug, in a- 
ceastă rundă a fost înregistrată o 
mare surpriză : tînăra maestră ro
mâncă Margareta Mureșan (cu pie
sele negre) a reușit să cîștige partida 
susținută cu campioana mondială 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.). într-o 
variantă a apărării siciliene. Nona 
Gaprindașvili a intrat în criză de 
timp și. pierzînd o figură, a cedat la 
mutarea a 36-a. Este una 
tinele partide pierdute de campioana 
mondială în prodigioasa — 
sportivă. Alte rezultate 
Boskovicl 1—0 ; Erenska-Ivanici 1—0. 
în clasament conduce Maria Ivanka 
(Ungaria), cu 4 puncte, urmată de 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) r- 3 
puncte și Tatiana Lemacico (Bulga
ria) — 2,5 puncte (1). Margareta Mu
reșan se află pe locul 7, cu 2 puncte.

SCRIMA
în sala Sporturilor Floreasca din 

Caoitală s-a încheiat aseară compe
tiția internațională de scrimă pentru 
tineret : „Turneul prieteniei". Proba 
feminină de floretă pe echipe a re
venit selecționatei R.D. Germane, 
urmată de formațiile U.R.S.S. și 
României. în proba de spadă pe e- 
chipe pe primul loc s-a clasat re
prezentativa U.R.S.S.. urmată de Po
lonia și R.D. Germană. La actuala 
ediție, care s-a situat la un înalt ni
vel tehnic, dintre sportivii români 
s-a evidențiat. în mod deosebit, tî- 
nărul Mihai Frunză. învingător in 
proba individuală de sabie.

FOTBAL
Etapa a doua a returului Campio

natului categoriei A de fotbal pro
gramează în Capitală două jocuri 
care vor avea loc duminică pe sta
dionul „23 August" în cuplaj, după

dintre pu-
sa carieră 
: Ivanka-

cum urmează : Dinamo-Sportul stu
dențesc (ora 15) : Steaua-Rapid (ora 
16.45).

★
Dubla întîlnire , dintre echipele de 

fotbal de juniori ale Bulgariei și 
României a revenit tinerilor fotba
liști bulgari : 2—1 în meciul prime
lor selecționate și 1—0 in partida 
formațiilor de perspectivă.

★
La Kosice s-â disputat ieri meciul 

amical de fotbal dintre reprezentati
vele Cehoslovaciei și U.R.S.S. 
da s-a terminat la egalitate 
dună ce oaspeții au condus la 
cu 2—0.

Parti- 
(2-2). 
pauză

BASCHET
Disputată ia Sofia. întîlnirea de 

baschet masculin dintre echipa Bul
gariei și o selecționată română s-a 
soldat cu scorul de 86—74 (40—39) in 
favoarea gazdelor.

BOX
va părăsi Capitala plecînd 
echipa de tineret a țării 
Tinerii pugiliști români, 
de Ion Monea și Constan-

Astăzi 
în Siria 
noastre 
pregătiți 
tin Ciucă. vor susține două întilniri 
la Damasc.

gurarea noului cămin cultural. Reali
zat prin contribuția cetățenilor, noul 
și modernul lăcaș de cultură al co
munei dispune de o sală de specta
cole cu 400 de locuri, bibliotecă și 
alte încăperi pentru diferite activități 
cultural-educative. (Nicolae Brujan).

loturile personale ajutătoare ale 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție. (Tomori Gcza).

MUREȘ. în municipiul Sighișoara 
a început construcția unei grădinițe 
cu creșă. unde vor fi găzduiti copiii 
muncitorilor de la întreprinderea de 
stofe. Noul edificiu, cu o capacitate 
de 280 de locuri, este planificat să fie 
dat în folosință la sfîrșitul anului, 
dar constructorii s-au angajat să-l 
predea beneficiarului cu cîteva luni 
înainte de termen (Cornel Pogă- 
ceanu).

SUCEAVA. în comuna Cașvana. ju
dețul Suceava, a fost dat în folosință 
un modern complex comercial, care 
dispune de un magazin alimentar, 
un magazin cu articole electrice și 
de menaj, unul de textile-încălță- 
minte și o librărie. în cadrul com
plexului se află, de asemenea, un 
restaurant cu terasă. De menționat 
că pină la finele acestui an. rețeaua 
cooperației de consum sătești din ju
dețul Suceava se va îmbogăți cu alte 
complexe și unități comerciale simi
lare. (Gh. Parascan).

de actualitate

BRAILA. In cadrul acțiunilor de 
informare a publicului privind pro
blemele de sistematizare, filiala Brăi-- 
Ia a Uniunii arhitectilor a deschis la 
Casa arhitectului din municipiu o ex
poziție care reunește cele mai repre
zentative lucrări de sistematizare in
dustrială. ansambluri de locuințe, do
tări social-culturale, turistice, restau
rări de monumente istorice. (Mircea 
Bunea).

COVASNA. La Casa agronomului 
din comuna Arcuș a 
teresantă consfătuire 
comitetul județean al 
ca temă modalitățile 
legumelor, precum si _____  ___
rea taurinelor, porcinelor, păsărilor 
și iepurilor de casă. La consfătuire 
au participat specialiști în zootehnie 
și legumicultura, cooperatoare frun
tașe. Participanții la consfătuire au 
lansat o chemare la întrecere către 
comitetele și comisiile de femei din 
localitățile județului, avînd ca obiec
tiv obținerea unor producții mari de 
legume și produse zootehnice de pe

avut loc o in- 
organizată de 
femeilor avînd 
de obținere a 
pentru crește-

Un bogat program
de excursii

în lunile martie și aprilie, ofi
ciile județene de turism și în
treprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București, orga
nizează un bogat program de 
excursii în cele mai pitorești 
zone turistice și în stațiuni bal
neoclimaterice din tară. prin
tre care : pe Valea Prahovei (in 
stațiunile Sinaia. Bușteni și Pre
deal) : pe Valea Oltului (la Că- 
limănești. Căciulata. Cozia. Go
vora si Olănești) ; în Maramu
reș (la Borșa și Izvoarele) : în 
stațiunile montane din județul 
Caraș-Severin : Semenic. Mun
tele Mic. Crivaia. Văliug și Se- 
cu. precum și în stațiunile de 
odihnă și cură balneară Sin- 
georz-Băi. Borsec. Sovata. Tuș- 
nad. Balvanyos. Vîlcele. Monea- 
sa și Geoagiu.

în aceste stațiuni, precum și 
Ia Amara. Eforie Nord. Manga
lia. Ocna Sibiului. Păltiniș. Pu
cioasa. Slănic-Moldova și Stîna 
de Vale se poate petrece și un 
concediu reconfortant sau se 
poate face o cură balneară efi
cientă. Locuri pentru excursii 
sau bilete de odihnă și trata
ment în stațiunile balneoclima
terice se pot obține de la ofi
ciile județene de turism din în- 

precum și de la
întreprinderea de turism, hote
luri și restaurante București.

treaga tară.

GOR.T. Zilele de iarnă au fost fo
losite din plin de lucrătorii ogoare
lor din județul Gorj pentru fertili
zarea terenurilor. In perioada care a 
trecut de la începutul anului au fost 
transportate în cîmp peste 70 000 tone 
îngrășăminte naturale, fruntași în a- 
ceastă acțiune fiind cooperatorii din 
Țintăreni. Hurezani. Poiana. Bobu și 
Livada. în ritm intens s-au desfă
șurat și lucrările de fertilizare cu 
îngrășăminte chimice a semănături
lor de toamnă. (Dumitru Prună).

VRANCEA. La Focșani, întreprin
derea județeană de construcții-mon- 
taj înaltă noi edificii sociale și cul
turale. între acestea se află. în di
ferite stadii de execuție, un cinema
tograf cu 650 locuri, un centru sto
matologic, grădinițe și creșe, un 
dispensar uman în zona industrială 
a orașului, internate și cantine pen
tru elevi și altele. în construcție se 
află, de asemenea, sute de aparta
mente și numeroase spații comer
ciale în zona centrală și în alte punc
te ale municipiului. (Dan Drăgu- 
lescu).

PROGRAMUL I
16,00 Teteșcoală • Matematică : Deriva

te și aplicațiile lor (II) — consul
tații pentru admiterea tn invăță- 
mintul superior • Matematică : 
Consultații de geometrie pentru 
elevii anului îl liceu.

16.39 Curs de limba germană. 
17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste. Polonia — ac

tualitate economică.
17,15 Muzica. Emisiune 

muzicală.
17,35 La volan. Emisiune pentru condu

cătorii auto.
17,45 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
18,00 Atenție la... neatenție I
18.20 Enciclopedie pentru tineret.
18.40 Dans și muzică tn interpretarea 

Grupului academic de dansuri din 
Ribatejo (Portugalia).

18,50 Univers științific.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ciclul Bach — Beethoven — 

Brabms. Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunil române 
(partea I). Dirijor ; Iosif Conta. în 
program : L. v. Beethoven — Uver
tura Leonora ; J. S. Bach — Con
certul in mi major pentru vioară 
și orchestră. Solist : Igor Bezrodnîi 
(U.R.S.S.).

20.40 Meridiane. Emisiune de actualitate 
internațională.

21,05 Fără cuvinte.......Solo". Film docu-
mentar-artistic.

21,25 Magazin cultural-artistic.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Ciclul Bach — Beethoven — 

Brahms. Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii române. 
Dirijor : Iostf Conta. Solist ; Igor 
Bezrodnîi (U.R.S.S.). tn program ; 
L. v. Beethoven — Uvertura Leo
nora ; .7. S. Bach — Concertul în 
mi major pentru vioară și orches
tră ; J. Brahms — Simfonia a IV-a. 
tn pauză : • Telex • Bucureștiul 
necunoscut : Nicolae Fillmon — 
bucureșteanul.

22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea.

LA I.J.I.L HUNEDOARA DEVA

ce pentru o sută de mii 
de ore, dar, după această 
durată, nu este necesar să 
arunci tubulatura, ci poți 
s-o folosești în continuare 
apelînd la 
rezistență, 
nomică nu 
materialul 
energia produsă suplimen
tar. Termocentralei de )a 
Doicești, de pildă, 1 s-a 
dat aviz de funcționare 
pentru o sută optzeci de 
mii de ore cu tubulatura 
originală, în felul acesta 
ajungîndu-se la circa do
uăzeci de milioane lei pro-

rezervele ei de 
Eficiența eco- 
rezultă atît din 
țevilor, cît din

am
an-

m-am format. Acolo 
căpătat o viziune de 
samblu asupra activități
lor unui combinat, răspun- 
zînd practic de baza de a- 
provizionare. de cocserie". 
O altă etapă de muncă, la 
Năvodari..i-a deschis per
spective In domeniul chi
miei. Cînd au început să
păturile la fundațiile lami- 
noarelor și se trasa rețeaua 
de drumuri interioare la 
Galati, Eugen Fâlk era an
gajat la acest institut : coc
sul începea să-și ceară im
perios tributul de materie 
cenușie. Spre a se ajunge

materia cenușie

ducție suplimentară de e- 
nergie electrică. Nicolae 

. Lașcu-Simion vorbește 
despre colectivul laborato
rului său ca despre o 
milie unită, efortul 
principal stînd în „a-i 
văța să gîndească" pe 
tineri și a-i determina 
mediteze necontenit la 
ferite teme cu finalitate 
economică, pe care le pre
zintă după două luni 
cadrul laboratorului, ca 
o sesiune.

Intrînd in laboratorul 
cercetări în domeniul teh
nologiei fabricării cocsului 
și a produselor cărbunoase. 
dr. ing. Eugen Falk m-a 
făcut să-mi reamintesc de 
vremea cind contemplam 
proiectele marelui Combi
nat siderurgic de la Galați. 
Pe atunci, un loc vacant 
era mereu lăsat deoparte : 
cocseria. Acest obiectiv a 
apărut în cele din urmă și 
însumează în bună măsură 
munca oercetătorilor de la 
Institutul de metalurgie din 
București. O dată terminată' 
facultatea cu media maxi
mă. Eugen Falk a cerut să 
fie repartizat la Hunedoa
ra. „Mi-a prins bine, și azi 
inii dau seama că acolo

fa- 
său 
în- 
cei 
să

di-

in 
la
de

la un consum cît mai ri
dicat de cărbune românesc, 
era necesară o cît mai 
mare producție de cocs. 
După ce producția de cota 
a tării practic s-a dublat, 
în acest cincinal ea va 
crește de aproximativ șase 
ori față de nivelul din 1958.

„După procedeu] elaborat 
de Institutul de cercetări 
metalurgice, se vor construi 
două noi cocserii. Avem sa
tisfacția și mindria patrio
tică de a participa la dez
voltarea unei noi ramuri 
industriale. Un domeniu în 
care evoluția este extrem 
de rapidă. în raport cu al
te țări. înscriindu-ne de la 
început în acest 
vit Directivelor 
lui al XI-lea al 
am fost puși in . 
a aborda probleme noi și 
complexe, ceea ce implică 
riscuri. răspunderi. dar 
și mari și unice satisfacții".

Și. în continuare. Eugen 
Falk ne vorbește despre 
entuziasmul tinerilor care 
lucrează în laboratorul coc
sului și produselor cărbu- 
noase — printre care Ale
xandru Manolescu. Silviu 
Lambrcscu. Ion Vlad. ..Via
ta de cercetător nu este

ritm, potri- 
Congresu- 
partiduiui, 
situația de

deloc ușoară. Fiecare din
tre noi trăiește cîte patru 
luni pe an în deplasare. 
Majoritatea cercetărilor se 
fac în instalații industriale. 
Pe lingă sarcinile de plan, 
se ivesc solicitări ocaziona
le care pretind ingeniozita
te și inițiativă. La institut 
nu se obține un colt liniș
tit. Majoritatea oamenilor 
au înțeles acest lucru și 
acum ti-e drag să lucrezi 
cu el. mai ales cînd vezi 
că au ajuns să-și drămu
iască singuri timpul, clipă 
de clipă, nu să motăie pe 
filele unei reviste".

între aparatele miniaturi
zate. cercetătorii „văd idei", 
caută „soluții optime", ex
perimentează tot timpul. în 
ultimul an. gratie acestui 
laborator, sute de mii de 
tone de cărbune au fost fo
losiți nu pentru ardere în 
termocentrale, ci pentru 
producția de cocs. Labora
torul a studiat fiecare fur
nal. fiecare încărcătură spe
cifică, a urmărit mijloacele 
de transport, care modifică 
proprietățile cocsului, și 
cunoscînd relațiile între ca
racteristicile materiilor pri
me. a fost în măsură să 
treacă la îmbunătățirea sis
tematică a calității cocsului 
rezultat din cărbuni autoh
toni.

...Mă despart cu' greu de 
acest colectiv de oameni 
de știință, care atacă te
merar dificultățile unui sec
tor în plină afirmare, pil
duitor pentru revoluția teh- 
nico-știintifică pe care o 
străbate epoca noastră. 
După ce privesc documen
tațiile pentru noul combi
nat siderurgic de la Călă
rași. care va reprezenta tot 
ce este mai avansat în ex
periența mondială a 
dustriei siderurgice.
cînd la realizarea. în cola
borare cu celelalte platfor
me industriale, a perfor
mantei. de optsprezece mi
lioane tone de otel oe an. 
trec cu un tonic sentiment 
la mașina mea de scris, ace
eași fidelă mașină cu care 
am înregistrat multe eve
nimente din lumea meta
lurgiei. încă de acum cinci
sprezece ani. cînd România 
producea doar Un milion 
de tone de otel.

TENIS
Meciul internațional de tenis des

fășurat la „Palatul sporturilor" din 
Moscova între echipele S.U.A. și 
U.R.S.S s-a încheiat cu scorul de 
5—4 în favoarea oaspeților. în parti
dele disputate în ziua’ta doua s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Kakulia — Gerulaitis 7—6 ; Gerulai- 
tis. Mayer — Metreveli. Kakulia 6—2; 
Billie Jean King — Olga Morozova 
7—5 ; King. Mayer — Morozova. 
Metreveli 7—5. în continuare, tenis- 
manii celor două țări se vor întîlni 
în alte meciuri, programate la Phila
delphia (13 martie). Cleveland (14 
martie) și Indianapolis (15 martie).

HOCHEI
în ziua a doua a Campionatului 

mondial de hochei pe gheată (gru
pa C), care se desfășoară- în orașul 
polonez Gdansk, echipa 
întrecut cu scorul de 6—1 
2—1) formația Franței, 
joc. selecționata Austriei 
cu 21—2 (7—1, 7—0, 7-1) 
gliei.

Sporește producția
Colectivele de muncă din uni

tățile întreprinderii de industrie 
locală din județul Hunedoara au 
o prezentă, tot mai activă în 
economia județului, sporindu-și 
contribuția la înfăptuirea sarci
nilor ce revin consiliilor popu
lare în domeniul valorificării 
resurselor materiale locale și 
îmbunătățirii — sub aspect can
titativ și calitativ — a aprovi
zionării populației cu bunuri de 
consum. Continuînd succesele 
de pînă acum — între care me
rită remarcat faptul că sarcinile 
cincinalului trecut au fost înde
plinite pe ansamblul întreprin
derii cu aproape 7 luni înainte 
de termen — lucrătorii din in
dustria locală hunedoreână și-au 
orientat cu precădere eforturile 
spre diversificarea gamei sorti
mentale a produselor alimentare, 
de uz casnic, a bunurilor de fo
losință îndelungată. în concor
dantă cu cerințele și preferin
țele maselor de cumpărători.

— în ultimul an — ne spune 
tovarășul Petru Prodan, directo
rul I.J.I.L. Hunedoara-Deva — 
întreprinderea noastră și-a ono
rat ritmic obligațiile contrac
tuale la mărfurile pentru fondul 
pieței, depășind prevederile pla
nificate la acest indicator cu 9.3 
milioane lei. depășire care a fost 
realizată în proporție de aproa
pe 88 Ia sută pe seama creșterii 
productivității muncii. în același

bunurilor de consum
timp au fost asimilate și puse 
în fabricație zeci de produse 
noi, îndeosebi în sectorul bunu
rilor alimentare, în producția 
garniturilor de mobilă și mic 
mobilier, a articolelor de uz 
casnic din mase plastice.

în acest an. volumul livrări
lor de mărfuri la fondul pieței 
va crește cu peste 7 la sută fată 
de prevederile anului trecut. în 
condițiile diversificării continue 
a gamei sortimentale și îmbu
nătățirii parametrilor tehnico- 
functionali Ia majoritatea pro
duselor de larg consum. în a- 
cest scop, în unitățile noastre se 
materializează cu succes o sea
mă de măsuri tehnico-organiza- 
torice stabilite pentru 
perioadă, dovadă că. de 
putui anului și pînă în 
planul a fost îndeplinit 
șit Ia principalii Indicatori.

Creșterea continuă 
tivitătii muncii, noile 
de producție care vor 
funcțiune, precum și 
rea atentă fată de 
cadrelor dau garanție der 
că sarcinile superioare ce r 
vin în acest an vor fi îndi»K 
nite și depășite, fapt care ne va 
permite să punem la dispoziția 
populației un volum sporit, si va
riat de bunuri de larg consum. 
(Sabin Ionescu. corespondentul 
„Scînteii").

această 
la tnce- 
prezent. 
și depă-

a produc- 
capacităti 
fi puse în 
preocup." 
pregăti'

in- 
du-

SE DEZVOLTA SERICICULTURA

Ungariei a 
(2—p. 2—0. 

într-un alt 
a surclasat 
echipa An

\

in județul Buzău se desfășoa
ră ample acțiuni avînd ca scop 
dezvoltarea sericiculturii. Există 
deja o bună experiență în acest 
domeniu. *La C.A.P. Pîrscov, 
care dispune de o plantație de 
duzi pe 6 ha. anul trecut au fost - 
obținute 2 000 kilograme gogoși 
de mătase la gramul de sămînță. 
Rezultate bune au înregistrat și 
cooperativele agricole din Poșta 
Cîlnău. Robești si Puiești. în 
prezent, in unitățile cooperatiste 
din iudet ‘ ‘
însumează 110 hectare, la care 
se adaugă și circa 86 000 pomi 
din gospodăriile populației, care 
constituie o sursă însemnată de 
hrană pentru viermii de mătase.

dezvoltarea

suprafețele cu duzi

Pornind de la această experien
ță. într-o recentă plenară, a Co
mitetului județean de partid 
Buzău au fost stabilite o seamă 
de măsuri privind
sericiculturii atît în unitățile a- 
gricole. cît și în 
populației de la sate. Cele stabi
lite au început să fie aplicate în 
practică. Acum se pregătește 
terenul pentru viitoarele plan
tații de duzi. Centru] sericicol 
Cislău. care deține o pepinieră 
în suprafață de 100 hectare, va 
asigura materialul săditor nece
sar. Conform celor stabilite în 
program, pînă în anul 1980 su
prafețele plantate cu duzi în

gospodăriile

cooperativele agricole și în în
treprinderile agricole de stat din 
județ vor ajunge la 500 hectare. 
Concomitent, vor fi mobilizați 
cetățenii din sate și orașe pen
tru plantarea a peste 95 000 pu- 
ieti. în cooperativele agricole, 
sectoarele sericicole care au ob
ținut rezultate bune vor fi 
transformate în ferme, iar spa
tiile actuale se vor extinde cu 
încă 1 500 mp. O contribuție im
portantă la dezvoltarea serici
culturii vor aduce- elevii școli
lor generale care. în timpul va
canței de vară, vor crește viermi 
de mătase în sălile de clasă. 
(Mihai Bâzu).

I

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI
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Cumplitul „business cu sănătatea"
• Profiturile fabuloase ale „industriei asistenței medicale" • 
Prețul spitalizării — o creștere de 700 la sută • 41 milioane 
de americani nu-și pot permite achitarea taxelor de asigurări 

sociale
Cetățenii americani 

au fost nevoiți să plă
tească în 1975 „indus
triei de asistentă me
dicală" sume fabuloa
se. cifrate la zeci de 
miliarde de dolari. Me
dia pe locuitor a cos
tului îngrijirii medica
le a întrecut toate re
cordurile — a anunțat, 
zilele trecute, Depar
tamentul sănătății, e- 
ducației și prevederi
lor sociale din S.U.A. 

, Statisticile oficiale re
levă, de asemenea, că, 
față de 1950. costul 
spitalizării este în 
prezent cu aproape 
700 la sută mai mare.

Costul mediu pe 
zi al unui pat la spital 
a ajuns la 150 dolari. La 
Washington și suburbi
ile salo a depășit de 
mult 200 dolari, iar la 
Spitalul de copii a 
ajuns la 370 dolari pe 
zi Statisticile eviden
țiază că în ultimii ani. 
costul spitalizării a 
crescut c» 70 la sută 
mai rapid decît costul 
vieții. „Această situa
ție, arată fostul minis
tru a! sănătății. Gaspar 
Weinberger, afectează 
pe toți americanii 
cu deosebire pe cei 
venituri foarte mici 
săracii și bătrînii". 
cazul unui atac 
cord, tratamentul

și 
cu

spital costă 6 000 do
lari, în cazul unei 
pneumonii — 2 800 do
lari. al unei operații 
de amigdalită — 700 
dolari, al unei
— 2 500 dolari

Paralel, s-a 
trat o creștere 
noasă a prețului con
sultațiilor medicale. O 
vizită la un specialist 
de boli interne costă 
15—30 dolari, iar la un 
specialist de boli ner
voase a ajuns la 100— 
150 dolari. Or, în con
dițiile traumatizante 
ale societății de con
sum, maladiile nervoa
se înregistrează, după 
cum se știe, o prolife
rare fără precedent. 
„Costul consultațiilor 
și prețul spitalizării — 
observa Departamen
tul sănătății, educației 
și prevederilor sociale
— sînt un factor agra
vant al procesului tot 
mai accelerat al infla
ției".

Arătînd că anul tre
cut în S.U.A. 
registrat 480 
de cazuri de 
intre care 68 
cazuri de 
corporală și 5 milioane 
de accidente de circu
lație — soldate cu 200 
milioane de zile-spita- 
lizare și 14 milioane 
de operații diverse,

nașteri 
ș.a.m.d. 
înregis- 
vertigi-

. s-au în- 
milioane 
boală — 
milioane 

vătămare

presa americană evi
dențiază că, de pe ur
ma acestoi nenorociri, 
vîrfurile piramidei 
„lumii în alb", care 
numără 345 000 de me
dici, au încasat profi
turi fabuloase, de or
dinul miliardelor de 
dolari. „Asociațiile 
medicale", care cu
prind patronii marilor 
clinici, au monopolizat 
practic asistența medi
cală, impingînd la fa
liment sau pur și sim
plu „înghițind" clinici- 
le independente mai . 
miei, sabotînd totodată 
Sistematic proiectele 
de înființare a unor 
centre medicale fede
rale destinate săraci
lor. Mai mult, în goa
na aceasta după profi
turi. se apreciază că 
membrii acestor aso
ciații monopoliste au 
efectuat anul trecut 
circa 4 milioane de in
tervenții chirurgicale 
inutile, numai pentru 
a încărca 
plată ale

Un alt 
constituie 
continuă a 
asigurări sociale, sec
tor care, după cum se 
știe, are caracter parti
cular. Potrivit ziarului 
..New York Times" 
circa 41 de milioane de 
americani, în special

notele de 
pacienților ! 

aspect îl 
creșterea 

tâxelor de

persoane mai In vîrstă, 
sint în imposibilitate 
de a achita taxe
le respective. Ziarul 
„Washington Post" ca- 
ricterizea?ă drept „re
voltătoare" această es
caladare a costurilor, 
subliniind necesitatea

de a se lua măsuri 
pentru limitarea stric
tă a profiturilor reali
zate de industria mi
liardară a asigurărilor.

Situația a atins ase
menea proporții îngri
jorătoare încît autori
tățile federale au decis

o investigare amănun
țită, în scopul pregăti
rii unei revizuiri a 
actualelor structuri 
din domeniul asisten
tei medicale.
C.ALEXANDROAIE
Washington

In rîndul absolvenților universitari
șomajul in continuă creștere

9 20 la sută din cei ce și-au teminat studiile anul trecut nu au 
slujbe • Anul acesta : 57 la sută mai puține oferte de serviciu 

decît în 1975
Doi din fiecare zece 

studenti japonezi care 
au absolvit instituțiile 
de învățămint superior 
în 1975 sînt șomeri 
— relevă statisticile 
publicate zțlele aces
tea la 
Ministerul
Din totalul de 313072 
absolvenți 
tari. 62 525. respectiv 
20 ia sută, nu au asi
gurat un ioc de mun
că. în cazul absolven
ților 
ani. 
mai 
din 
venti. 32 602. adică 23.1 
la sută, sint încă șo
meri.

Principala cauză a 
accentuării șomajului 
in rindul absolvenților 
instituțiilor nipone de 
învătămînt superior 
este persistenta rece
siunii economice, cea 
mai profundă din pe- ■ 
rioada postbelică. Un

Tokio de 
Educației.

universi-

colegiilor de doi 
situația este și 
dificilă. întrucît 

cei 149 938 absol-

studiu recent al agen
ției de planificare e- 
conomică arată că în 
anul 1975 numărul șo
merilor a reprezentat 
1.9 la sută din totalul 
forței de muncă a tă
rii. în plus, potrivit 
statisticilor. 940 000 de 
angajați au suferit di
ferite ..suspendări" în 
muncă. păstrindu-și 
însă contractul în baza 
sistemului japonez de 
angajare pe viată.

în ce privește per
spectivele pentru acest 
an. s-a comunicat că 
în primul trimestru 
numărul celor care nu 
vor avea un loc de 
muncă se va ridica la 
aproximativ 1 200 000. 
iar pînă la sfîrșitul a- 
nului financiar 1976 se 
va menține la circa 
900 000. Ca și pînă a- 
cum. femeile, tinere
tul. îndeosebi absol
venții instituțiilor de 
învătămînt superior și

angajați! 
vor avea cel 
de suferit.

Creșterea numărului 
absolvenților instituții
lor de învătămînt su
perior care nu vor 
găsi posturi corespun
zătoare este apreciată 
aici drept una din pro
blemele cele mai acu
te. Presa niponă a re
latat pe larg despre 
faptul că aproape 30 
la sută din 
tii promoției 
curs nu au 
fie angajați, 
diu al Ministerului co
merțului international 
și al industriei rele
vă că pentru tinerii 
care vor absolvi uni
versitățile în acest an 
ofertele de angajare 
vor fi cu 57 Ia sută mai 
puține decît anul tre
cut.

Paul DIACONU
Tokio

temporari 
mai mult

absolven- 
anului in 
șanse să 
Un stu-
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Emirul Kuweitului l-a primit 
pe consilierul președintelui României

ATENA

Deschiderea „Expoziției
KUWEIT 10 (Agerpres). — Miercuri 

dimineața, emirul Kuweitului, șeicul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah. l-a primit 
pe Nicolae Doicaru, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. Cu acest prilej a fost transmis 
emirului Kuweitului și șeicei Nou- 
ryah un mesaj. de prietenie din par
tea președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. împreună cu urări de 
prosperitate și succes pentru po
porul kuweitian prieten.

Mulțumind pentru mesaj și pentru 
urări, șeicul Sabah Al-Salem Al-Sa
bah a rugat, la rîndul său. să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu 
cele mai calde și frățești urări de 
sănătate, fericire personală. Șeful sta
tului kuweitian a transmis șefului 
statului român urări de succese tot 
mai mari în nobila și neobosita ac
tivitate ce o depune în slujba po
porului său și pentru cauza păcii și 
securității în lume, pentru o lume 
mal bună și mai dreaptă, pentru

bunăstarea și fericirea tuturor po
poarelor.

Emirul statului Kuweit a exprimat 
dorința sa și a poporului kuweitian 
de a avea cit mai curind ca oaspete 
pe președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. cu ocazia unei vizite ofi
ciale, vizită ce va constitui un mo
ment istoric în relațiile româno- 
kuweitiene, în dezvoltarea și diversi
ficarea acestora în toate domenii
le de activitate.

In cursul convorbirii au fost dis
cutate posibilitățile de dezvoltare con
tinuă a relațiilor economice și de 
cooperare între cele două țări.

în aceeași zi, consilierul președin
telui Republicii Socialiste România a 
fost primit de prințul moștenitor și 
prim-ministru, șeicul Jaber Al-Ah- 
med. De asemenea, el a mai avut 
convorbiri cu ministrul afacerilor ex
terne, șeicul Sabah Al-Ahmed Al- 
Jaber, ministrul petrolului. Abdel 
Muttaleb Al-Kazimi, și cu ministrul 
finanțelor. Abdel Rahman Salem Al- 
Atiki. La discuții a participat amba
sadorul român Constantin Căruntu.

de carte românească"
ATENA 10 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Fundația na
țională a cercetării științifice din A- 
tena a avut loc, marți seara, deschi
derea oficială a „EXPOZIȚIEI DE 
CARTE ROMÂNEASCĂ". Organizată 
sub egida Ministerului elen al Cul
turii și Științelor, in colaborare cu 
Ambasada română în Grecia, expo
ziția, care cuprinde peste o mie de 
volume, oferă un prilej de întîlnire 
a publicului grec cu bogata activi
tate editorială din România. Sînt ex
puse lucrări reprezentative din lite
ratura social-politică, beletristică, 
tehnico-științifică, enciclopedică, tu
ristică, pentru copii etc., apărute in 
anii 1973—1975, în română, ca și în 
alte limbi. Un sector al expoziției 
este consacrat ilustrării activității de 
editare în România a unor opere a- 
parținind artei, literaturii și civili
zației elene.

în continuare, în sala mare a Fun
dației naționale a cercetării științi

fice a avut loc prezentarea filmului 
artistic „Pe aici nu se trece", cu care 
„Cinemateca" Greciei, în colaborare 
cu Ministerul Culturii și Ambasada 
României, a inaugurat „ZILELE 
FILMULUI ROMÂNESC LA A- 
TENA".

Cele două manifestări au fost des
chise de Constantin Trypanis, mi
nistrul culturii și științelor.

Au luat parte poeta Ioana. Tsatsos, 
soția președintelui Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos. scriitorul Evan- 
ghelos Averof-Tositsa, ministrul a- 
părării, deputați și oameni politici, 
oameni de știință și cultură, funcțio
nari superiori, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști greci și corespon
denți ai presei străine, un public 
foarte numeros. Au fost, de aseme
nea, prezenți Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și Ion Brad, am
basadorul României în Grecia.

Sesiunea ECOSOC de la Lima
Pregătiri în vederea elaborării „codului de comportament" 

al, companiilor transnaționale
LIMA 10 (Agerpres). — Documen

tul prezentat în cadrul reuniuifi 
ECOSOC de la Limâ de țările in 
curs de dezvoltare privind modalită
țile practice de acțiune în vederea 
elaborării și adoptării „codului de 
comportament" al companiilor trans
naționale a fost în mod virtual a- 
probat de participants la lucrări. în 
cuvântul său, reprezentantul Alge
riei. Abdelmadjid Fasia, a prezentat 
acest cod ca ..un aport pozitiv la lu
crările Comisiei ECOSOC . speciali
zate în problemele companiilor 
transnaționale", care nu trebuie elu
dat prin manevre dilatorii menite să 
îngreuneze realizarea unor progrese 
rapide și concrete în cursul lucrări
lor reuniunii.

Relevînd importanța documentului, 
delegatul argentinean, Juan Manuel 
Figueredo, s-ă pronunțat pentru o 
reprezentare geografică echilibrată 
în cadrul comisiei de redactare a 
„codului de comportament" și. ca a- 
tare, pentru instituirea unui „grup 
de lucru deschis".

în numele guvernului suedez, Gun
nar Ribrant a afirmat că documen
tul propus de statele în curs de dez
voltare „are merite deosebite și 
poate servi ca o bună bază pentru

discuții". El a exprimat, în acest con
text, recunoștința sa pentru activi
tatea „Grupului celor 77", pronun- 
țindu-se în sprijinul ideii cuprinse 
în document, potrivit căreia in re
dactarea textului „codului de com
portament" este necesară și consul
tarea unor experți în problemele 
companiilor transnaționale.

La rindul său. reprezentantul Ita
liei. Felipe Souauso. și-a exprimat 
satisfacția pentru „impulsul deosebit 
pe care îl dă lucrărilor reuniunii do
cumentul țărilor în curs de dezvol
tare. document care poate fi accep
tat ca bază de discuții". El a subli
niat necesitatea ca grupul de lucru 
să fie declarat „deschis", pentru ca 
orice stat interesat, membru al Co
misiei ECOSOC pentru companii 
transnaționale, să poată participa la 
lucrări.

Reprezentanta Angliei. Anne Muel
ler. a evidențiat „caracterul con
structiv și pozitiv al documentului" 
prezentat.

Delegatul S.U.A.. Seymour J. Ru
bin. a felicitat „Grupul celor 77" 
pentru documentul prezentat, mani- 
festindu-și sprijinul față de majori
tatea punctelor înscrise în text.

Portugalia și R. P. Angola au stabilit relații diplomatice
LISABONA 10 (Agerpres). — Por

tugalia și Republica Populară Ango
la au hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, a- 
nunță un comunicat oficial al Minis
terului Afacerilor Externe de la Li
sabona.

Cu acest prilej, ministrul de ex
terne al R.P. Angola, Joseph Eduar
do dos Santos, subliniază intr-un me
saj adresat Ministerului Afacerilor Ex
terne al Portugaliei. că această deci

zie exprimă dorința poporului ango
lez de a întreține și intensifica re
lațiile de prietenie și cooperare între 
cele două țări, pe baza principiilor 
neamestecului în afacerile interne, 
respectului reciproc și suveranității 
naționale-— relatează agenția portu
gheză de știri. A.N.O.P. Mesajul re
levă, de asemenea, că întărirea a- 
cestor raporturi va servi cauza apă
rării și consolidării independentei 
naționale.

Mărturii despre represiunile rasiștilor 
sud-africani in Namibia

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Ruben Hauwanga, reprezentant al 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), sosit recent 
din Namibia, a declarat la New 
York. în fața Consiliului Națiunilor 
Unite pentru Namibia, că din dispo
ziția autorităților rasiste de la Pre
toria a fost arestat. împreună cu 
alte persoane din conducerea 
S.W.A.P.O., și că atît el, cît și cei
lalți arestați au. fost supuși de po
litia sud-africană unui tratament bru
tal. aplicat în cadrul politicii de dis
trugere a opoziției fată de domina

ția colonială ilegală exercitată de 
Africa de Sud.

Pe de altă parte. Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia și-a reafirmat res
ponsabilitatea sa directă privind a- 
cest teritoriu și dreptul poporului 
namibian de a lupta cu toate mij
loacele împotriva ocupației sud-afii- 
cane. Consiliul a cerut, totodată, pre
gătirea unor rapoarte, pînă la sfâr
șitul lunii iunie a.c., asupra condi
țiilor politice, militare, economice și 
sociale care afectează lupta poporu
lui Namibiei pentru autodeterminare 
și independentă.

Pentru dezarmare, 

pace și securitate
O declarație a Organizației 
de Solidaritate a Popoarelor

Afro-Asiatice
CAIRO 10 (Agerpres). — Organi

zația de Solidaritate a Popoarelor 
Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.) a dat pu
blicității o declarație în care spri
jină convocarea, in luna august anul 
acesta, la Colombo, a celei de-a V-a 
Conferințe la nivel înalt a țărilor 
'nealiniate, Documentul subliniază 
importanța mișcării țărilor nealinia
te în lupta pentru o pace trainică, 
pentru consolidarea procesului de 
destindere, lichidarea bazelor mili
tare și a blocurilor militare, pentru 
crearea unui sistem internațional 
echitabil de relații economice.

O.S.P.A.A, își exprimă convingerea 
că cea de-a V-a conferință Ia nivel 
înalt a țârilor nealiniate va marca 
o nouă etapă în lupta pentru con
solidarea păcii și securității interna
ționale. pentru promovarea politicii 
de destindere în toate zonele lumii, 
pentru dezarmare generală și totală.

agențiile de presă transmit:
întrevedere. Aleksandăr [J- 

Iov, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, l-a 
primit pe Virgil Teodorescu. mem
bru al C.C. al P.C.R.. președintele 
Uniunii scriitorilor din Republica 
Socialistă România. La primire au 
fost de față Pantelei Zarev, pre
ședintele Uniunii scriitorilor din 
Bulgaria, și ambasadorul României 
Ia Sofia. Trofin Simedrea. Cu acest 
prilej au fost abordate probleme 
ale contribuției celor două uniuni de 
creație la colaborarea culturală bila
terală. Delegația scriitorilor români 
a fost primită. de asemenea, 
miercuri, de președintele Comitetu
lui de Artă și Cultură din R.P. Bul
garia. Ludmila Jivkova.

Conferința reprezentan
ților regionali ai P.N.U.D. 
(Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare) în Africa și-a încheiat

lucrările la Yaounde (Camerun). Par- 
ticipanții au acordat o deosebită 
atenție problemelor producției ali
mentare. formării cadrelor naționale, 
precum și promovării științei și teh
nicii. Conferința și-a concentrat 
îndeosebi atenția asupra țărilor; care 
au de suferit de pe urma secetei, 
precum și asupra statelor mai puțin 
dezvoltate.

LIBREVILLE

Sosirea reprezentantului P.C.R. la aniversarea 
Partidului Democratic Gabonez

«
LIBREVILLE 10 (Agerpres). — La 

10. martie a sosit în Gabon tovarășul 
Vasile Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui Re
publicii Socialiste România, care va 
reprezenta Partidul Comunist Român 
la manifestările consacrate aniversă
rii creării Partidului Democrat Gabo
nez.

La sosire au fost de fată Leon 
Auge, membru al Biroului Politic al

Partidului Democrat Gabonez, pre
ședinte supleant, secretar, al Comite
tului Central, șeful Permanentei Na
ționale a partidului, membru al gu
vernului, consilier special al șefului 
statului, Z. Myboto, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Democrat Gabonez, alți 
activiști ai partidului. A fost pre
zent, de asemenea, Porfir Negrea* 
ambasadorul României în Gabon.

I
PRETUTINDENI

SPANIA Cele mai mari acțiuni greviste
din ultimii 40 de ani

MADRID 10 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă consacrată unor 
probleme privind evoluția situației e- 
conomice. sociale și politice din Spa
nia, Felipe Gonzales, prim-secretar 
al Partidului Socialist Muncitoresc 
din Spania, a apreciat că valul de 
acțiuni greviste — cele mai mari din 
ultimii 40 de ani — reprezintă o 
consecință a „absentei totale a in
stanțelor valabile de dialog între 
muncitori și întreprinderi". El a men
ționat că mișcarea socială s-a in
tensificat în Spania în urma înrău
tățirii situației economice, în contex
tul menținerii structurii sindicale 
create de regimul franchist. El a 
precizat că sindicatele oficiale nu 
sînt altceva decît „organe de con
trol și nu de reprezentare a intere
selor muncitorești". Liderul P.S.M.S. 
a subliniat necesitatea recunoașterii 
de către guvern a libertăților sin

dicale autentice și a respins punc
tul de vedere oficial, potrivit căruia 
grevele și demonstrațiile ar fi re
zultatul acțiunii unor grupări mino
ritare extremiste. Peste o jumătate 
de milion de greviști în regiunea 
bască. 100 000 de persoane care au 
asistat la funeraliile unui muncitor 
ucis la Vitoria de forțele polițienești 
— acestea nu mai pot fi o minori
tate, a relevat Gonzales. Asemenea 
cifre — a spus el — au început să 
vorbească despre n anumită stare de 
spirit a muncitorilor, despre solida
ritatea lor.

Felipe Gonzales a criticat sever 
programul de reforme guvernamen
tal. subliniind caracterul contradic
toriu al dorinței de a înfăptui re
forme prin intermediul unor insti
tuții. „cum sînt cortesurile, care sînt 
menite să asigure continuarea regi
mului franchist".

• „TINRO-2". De
și-a început activitatea submari
nul sovietic „de buzunar" „TIN- 
RO-2", sarcina sa fiind cercetarea 
resurselor biologice din partea 
centrală a Oceanului Atlantic. 
Cu ajutorul submersibilului, ase
mănător unuj uriaș pește fantas
tic, cu mai multi „ochi", se pot 
efectua cercetări pînă la o adîn- 
cime de 400 metri. Avînd o lun
gime de aproape 7 metri și lă
țimea de 2,5 metri, nava se poate 
deplasa liber în. toate direcțiile.

• VALORIFICA
REA „CĂRBUNELUI 
AURIU". Pentru prima oară- 
în Senegal „cărbunele auriu", 
cum. este denumită energia so
lară, a fost pus în mod dirijat 
în slujba omului în mediul ru
ral. La Mediina-Dahar, sat situat 
intr-o, zonă semiaridă, la apro
ximativ 100 km de capitala țării, 
a fost instalată o pompă acțio
nată de energia solară. Ea scoa
te dintr-un. puț adine de 32 me
tri 15 000 litri apă pe zi. Pompa, 
care permite aprovizionarea cu 
apă a 800 de locuitori, a fost 
construită după un proiect ela
borat la Institutul de fizică și 
meteorologie al Universității din 
Dakar.

înscenarea Judiciară împotriva ofițerilor democrațl
La cazarma Hoyo de Manzanares 

din apropiere de Madrid a fost pro
nunțată. miercuri, sentința în pro
cesul intentat celor nouă ofițeri 
membri ai Uniunii Militare Demo
cratice, arestați în vara anului tre
cut sub învinuirea de „tentativă de 
rebeliune". Inculpații au fost con
damnați la închisoare pe termene 
variind între 2,5 și 8 ani.

Desfășurarea acestui proces a pro
dus o vie emoție în Spania și peste 
hotare, ținînd seama de faptul că 
cei nouă ofițeri nu au avut altă vină 
decit aceea că s-au pronunțat pentru 
instaurarea în Spania a unor liber
tăți democratice. Totodată, procesul 
s-a desfășurat în baza unei proce
duri sumare, acuzaților refuzin- 
du-li-se dreptul de a avea apără
tori civili.

După cum relevă agențiile de 
presă, membrii Consiliului de război 
care a judecat acest proces nu au

fost în măsură, în ciuda unui act de 
acuzare de peste 200 de pagini, 
să-și fundamenteze învinuirile a- 
duse celor nouă ofițeri. In de
clarațiile lor la încheierea pro
cesului, ofițerii judecați au respins 
acuzațiile tribunalului și și-au apă
rat convingerile lor politice, subli
niind că pentru ei „patria este ex
presia unei coexistențe democratice, 
în condițiile respectării drepturilor 
omului".

După pronunțarea sentinței, nu
meroși ofițeri din armata spaniolă, 
care au asistat la dezbateri, au făcut 
declarații și și-au manifestat simpa
tia față de militarii condamnați, față 
de acțiunile lor vizînd instaurarea 
în Spania a unui regim democratic, 
bazat pe justiție socială, respectarea 
libertăților și drepturilor democra
tice, punerea armatei în slujba po
porului și luarea în considerare a 
voinței liber exprimate a poporului 
spaniol.

PARIS

După primul tur al alegerilor cantonale din Franța

Suites incontestabil al forțelor 
de stingă

Cu prilejul centenarului naș
terii lui Constantin Brâncuși, 
miercuri a avut loc la cimitirul 
parizian Montparnasse un pele
rinaj la mormântul marelui 
sculptor român, unde au fost 
depuse jerbe de flori. Scriitorul 
Pierre Paraf. președintele Aso
ciației de prietenie Franta-Romă- 
nia, a evocat prodigioasa operă 
a artistului, „părinte al sculptu
rii moderne", iar Ign Pop. lector 
la Universitatea Paris III. a vor
bit despre esența românească și 
caracterul universal al. creației 
brâncușiene. Au fost recitate 
versuri ale unor poeți francezi 
contemporani consacrate lui 
Brâncuși.

„După prima manșă 
a alegerilor cantonale. 
atit de bogate in învă
țăminte politice — 
scrie ziarul „LE MON
DE" — trebuie să con
statăm că ceea ce era 
considerată a fi mino
ritate constituie, de 
fapt, astăzi majorita
tea, o majoritate dor
nică de schimbare".

Acest comentariu 
exprimă plastic prin
cipala semnificație a 
consultării electorale : 
obținînd peste jumăta
te din totalitatea su
fragiilor exprimate, 
grupările stingii reuni
te în jurul programu
lui comun de guver- 
nămînt au înregistrat 
un succes fără prece
dent în cadrul unor a- 
semenea alegeri.

într-adevăr. conform 
rezultatelor definitive 
date publicității de 
Ministerul Afacerilor 
Interne, candidați} pro
puși de cele trei for
mații : Partidul socia
list (26.28 la sută). 
Partidul comunist 
(22.82) și Mișcarea ra
dicalilor de stingă 
(2.39) au obtinut. lao
laltă. 51.49 la sută din 
voturi. Dacă la acestea 
se adaugă sufragiile 
obținute de alte gru
pări de stingă, atunci 
proporția se ridică la 
56.33 la sută din tota
lul voturilor expri
mate.

Această sensibilă de
plasare a opțiunilor 
corpului electoral fran
cez este explicată de 
comentatorii politici, 
in primul rînd. prin 
constituirea în vara a- 
nului 1972 a uniunii 
partidelor de stingă. în 
jurul unui program 
comun de guvernă-

mînt. Afirmarea, pe 
deasupra unor deose
biri de vederi, a vo
inței de unitate si co
laborare. prezenta ac
tivă și unitară a celor 
trei formații principale 
de stingă în toate ma
rile confruntări politi
ce și sociale, apărarea 
cu consecventă a inte
reselor maselor largi, 
in general a interese
lor întregii națiuni 
— iată premisele trai
nice ale succeselor 
politice crescînde în
registrate în acești ani. 
într-adevăr, in toți 
cei aproape patru ani 
de existentă. Uniunea 
stingii a cunoscut o 
audientă din ce în ce 
mai mare în rîndurile 
alegătorilor francezi: 
la primul tur al ale
gerilor legislative din 
1973, de pildă, a ob
ținut 46,24 la sută din 
voturi ; Ia al doilea 
tur al alegerilor pre
zidențiale din 1974. 
candidatul comun al 
stingii a reunit 49,33 
la sută din sufragii. 
Acum acest procentaj 
a sporit și mai mult, 
depășind 51 la sută.

„Legea toboganului 
există și in politică, 
iar pentru vechea ma
joritate procesul de
clinului a începui" — 
constată „LE FIGA
RO". arătînd că. pe 
fundalul dificultăți
lor economice, pro
gramul stîngii exerci
tă o putere de atrac
ție tot mai mare. Re- 
mareînd că „pentru 
prima oară în istoria 
celei de a V-a Repu
blici stînga a obținut 
majoritatea absolută", 
„LE QUOTIDIEN DE 
PARIS" consideră că 
„acest rezultat pune

sub semnul întrebării 
opțiunile politice de 
pină acum".

Comentind eveni
mentul. Georges Mar- 
chais, secretar gene
ral al Partidului Co
munist Francez, a de
clarat : „Aceste pro
grese ale stingii ilus
trează voința de schim
bare care se afirmă 
cu intensitate cres- 
cîndă in rîndurile po
porului. Pentru a am
plifica progresele for
țelor democratice, par
tidul nostru preconi
zează, la al doilea tur 
de scrutin, în toate 
cantoanele, renunțarea 
la propriul candidat 
în favoarea candida
tului stingii cel mai 
bine plasat".

La rîndul său, Claude 
Estier, secretar na
țional al Partidului 
socialist, a afirmat : 
„Linia sprijinirii can
didatului cel mai bine 
plasat la al doilea tur 
— pe care Partidul 
socialist o va aplica 
cu fermitate — tre
buie să permită am
plificarea acestui in
contestabil succes al 
Uniunii stîngii".

în acest sens, marți 
după-amiază a avut 
loc la Paris o re
uniune a comitetului 
de legătură al Uniu
nii stîngii care a lan
sat un apel către toți 
cetățenii Franței pen
tru a-și da votul can- 
didaților uniunii. în 
cadrul celui de-al 
doilea tur de scru
tin, ce se va des
fășura duminică 14 
martie.

Paul
DIACONESCU

Regele Iordaniei, Hussein- 
și-a încheiat, marți, vizita oficială în 
Australia. In comunicatul comun pu
blicat la încheierea convorbirilor cu 
primul ministru al Australiei. Mal
colm Fraser, se arată că părțile au 
căzut de acord să creeze societăți 
mixte în sectoarele agricol și in
dustrial. Miercuri, regele Hussein a 
sosit la Tokio.

Accident. ImPinsă de.vîntul 
puternic, o cabină a telefericului din 
stațiunile Cermis și'Cavalese (Italia) 
s-a ciocnit de o altă cabină ce venea 
din sens invers și s-a prăbușit. 42 
de persoane și-au pierdut viața.

La Geneva « avu* !oc> 
miercuri, o nouă întîlnire între de
legațiile sovietică și americană, 
în cadrul tratativelor privind li
mitarea înarmărilor strategice ofen
sive (S.A.L.T.), anunță agenția 
T.A.S.S.

Situația din Liban. DuPă 
o reuniune extraordinară a guvernu
lui libanez, primul ministru Rashid 
Karame a declarat, miercuri, că se 
impune cu prioritate reglementarea 
situației intervenite ca urmare a ac
țiunii disidente a unor elemente din 
rîndul armatei. Agenția France 
Presse relatează că după fortul Ar- 
noun și garnizoana întărită Rashaya, 
din sudul țării, trecute la începutul 
săptăminii în mîinile disidenților, 
alte două asemenea poziții — Kyam 
(in sud) și Araman (în nord) — au 
fost miercuri ocupate de aceștia.

„Cosmos-806". Miercuri, în 
Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-806", destinat continuării 
explorării spațiului cosmic, anunță 
agenția T.A.S.S.

Grevă în Anglia, conflictul 
de muncă declanșat în urmă cu 24 
de ore in sectorul feroviar britanic 
s-a extins miercuri dimineață, cu- 
prinzînd regiuni din nordul și cen
trul țării. Acțiunea a fost inițiată de 
mecanicii de locomotivă, care reven-, 
dică ameliorarea condițiilor de 
muncă.

Valul de gripa * atins pr°- 
porții epidemice în circa 150 de orașe 
ale S.U.A. In ultimele săptămîni s-au 
înregistrat peste 1 200 de cazuri de 
deces. Gripa, provocată de virusul 
„A — Victoria", a făcut pînă în 
prezent 300 de victime numai în New 
York.

ARESTĂRI IN COREEA DE SUD
SEUL 10 (Agerpres). — Autoritățile 

de la Seul au anunțat, miercuri, 
arestarea a 11 persoane. între care și 
a cunoscutului lider al opoziției sud- 
coreene, Kim Dae Jung. fost, can
didat prezidențial. Arestările au fost 
efectuate in legătură cu proclamația 
difuzată la 1 martie a.c. de reprezen
tanții opoziției sud-coreene. în care

aceștia condamnau regimul dictatorial 
de la Seul și cereau democratizarea 
vieții publice și încetarea represiuni
lor antipopulare. Cei arestați sînt 
învinuiți de încălcarea unui, decret 
guvernamental promulgat anul tre
cut, care interzice de fapt orice for
mă de manifestare a opoziției față 
de politica regimului de la Seul.

Antrenamentul era, de fapt, tortură
WASHINGTON 10 

(Agerpres). — După ce 
a petrecut 16 ore in
tr-un spafiu extrem de 
restrîns — clasicul in
strument de tortură de
numit „cușca cu tigri" 
— după ce a fost bătut 
continuu, timp de cinci 
zile, un tinăr pilot din 
marina americană, lo
cotenentul Wendell 
Young, nu va mai zbu
ra niciodată : in ur
ma „tratamentului a- 
plicat" — scrie agen
ția France Presse , el 
suferă de o fractură a 
vertebrelor și are o 
coastă zdrobită.

Totul s-a petrecut in
tr-un peisaj incintător 
din Munții Californiei. 
Pur și simplu. Young a 
fost torturat — conform 
instrucțiunilor de
propriii săi camarazi, 
în cadrul unei tabere, 
special denumită „Școa

lă pentru supraviețui
re, rezistență, evada
re" și care, în tradu
cere liberă, echiva
lează cu un centru de 
antrenament al unor 
tineri recruți pentru a 
fi învătati să reziste, 
dacă vor fi luați pri
zonieri de război.

Nu se știe prea mult 
despre această școală 
specială decît că a fost 
înființată în urmă cu a- 
proximativ 15 ani, la 
Warner Springs, și că 
ea continuă să funcțio
neze și astăzi.

Devenit infirm, tînă- 
rului Young — arată in 
cq/ntinuare agenția 
France Presse — i s-a 
refuzat orice tratament 
medical intr-un spital 
militar. Abia după șase 
luni, cind durerile au 
devenit insuportabile, a 
fost trimis la Spitalul 
naval de la Balboa, unde 
însă a fost examinat

ca... bolnav mintal. Tt- 
nărul l-a informat atunci 
de situația sa pe senato
rul din California și, în 
ultimă instanță, cazul a 
fost adus in fața Curții 
Supreme, hotărindu-se 
inițierea unei anchete 
senatoriale. Dar. relevă 
agenția de presă, pro
babil că marele vinovat 
va fi găsit tot... locote
nentul, pentru că a di
vulgat secretul existen
ței unei asemenea ta
bere.

Young nu este sin
gura victimă ; intr-un 
amplu articol, ziarul 
„New York Times" 
menționează că în pre
zent există numeroase 
abuzuri în unitățile de 
instrucție din S.U.A.

Aceste dezvăluiri au 
provocat o furtună de 
proteste din. partea o- 
piniei publice ameri
cane.

ÎN SPRIJINUL LUPTEI DE ELIBERARE 
A POPORULUI ZIMBABWE 

Demersul R. P. Mozambic la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— „In scopul de a acorda sprijin 
luptei juste de eliberare națională a 
poporului Zimbabwe, împotriva re
gimului minoritar rasist și respectind 
rezoluțiile corespunzătoare ale Orga
nizației .Națiunilor Unite și ale Or
ganizației Unității Africane. Repu
blica Populară Mozambic a instituit, 
cu începere de la 3 martie 1976, 
sancțiuni împotriva (coloniei britani
ce — în text) Rhodesiei — se arată 
intr-o telegramă adresată de Samora 
Machel, președintele R.P. Mozambic, 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

în telegramă se atrage atenția opi
niei publice mondiale asupra faptu
lui că „regimul minoritar rasist al 
lui Ian Smith, care promovează po
litica sa tradițională de agresiune îm
potriva poporului Mozambicului. a 
comis un nou act în campania sa 
criminală, decianșînd un adevărat 
război de agresiune împotriva țării

noastre în noaptea spre 23 februa
rie". Telegrama adresează un apel 
secretarului general al O.N.U. de a 
stabili contactele de rigoare cu țările 
membre ale organizației pentru a 
acorda sprijin R. P. Mozambic, vic
timă a agresiunii rasiste.

In legătură cu apelul R.P. Mozam
bic. la O.N.U., Kurt Waldheim a fă
cut presei o declarație în care se 
subliniază că măsurile luate de gu
vernul Mozambicului, inclusiv închi
derea frontierei cu Rhodesia și in
stituirea sancțiunilor economice, scot 
în evidentă gravitatea situației și ne
cesitatea imperioasă de a se soluțio
na problema rhodesiană. Waldheim 
și-a exprimat, totodată, convingerea 
că O.N.U. va răspunde pozitiv la 
orice cerere de ajutor care ar putea 
fi adresată de guvernul Mozambicu
lui pentru a compensa consecințele 
pe care Ie va avea pe plan economic 
aplicarea sancțiunilor totale institui
te de acesta împotriva Rhodesiei.

Alegerile preliminare din Florida
Președintele Ford și-a consolidat poziția

WASHINGTON 10 — Coresponden
tul nostru transmite : A patra rundă 
— din Florida — a alegerilor pre
liminare ale actualului an electoral 
a consolidat poziția președintelui Ge
rald Ford de principal pretendent la 
mandatul Partidului Republican de 
candidat în alegerile prezidențiale, 
dar nu a adus clarificări în ceea ce 
privește șansele pretendenților la în
vestitura democrată. Președintele 
Ford a obținut în Florida 53 la sută 
din sufragiile republicanilor, iar ad
versarul său. Ronald Reagan, . 47 la 
sută. In tabăra democraților, fostul 
guvernator al statului Georgia. Jimmy 
Carter, a obtinut 35 la sută din voturi, 
ieșind victorios în competiția cu opo- 
nenții săi — George Wallace, guver
nator al statului Alabama (32 la sută), 
senatorul Henry Jackson (22 la sută),

guvernatorul Pennsylvaniei, Milton 
Shapp, și congresmanul Morris 
Udall (care au obținut numai , cite 2 
la sută din sufragii).

Observatorii politici subliniază că 
rezultatele scrutinului preliminar din 
Florida elimină. în mod teoretic, din 
cursa pentru învestitura republicani
lor pe fostul guvernator al Califor
niei. Ronald Reagan, iar din tabăra 
pretendenților democrati pe George 
Wallace. Cei doi considerau că in 
acest stat au mari șanse de victorie. 
Reagan aprecia, acum două săptă- 
mîni, că in Florida va obține circa 
67 la sută din voturi, iar Wallace se 
considera dinainte victorios pe moti
vul că în preliminariile desfășurate 
aici în urmă cu patru ani reușise să 
obțină procentul cel mai mare de 
voturi.

„LE MONDE"

Regimul lui lan Smith într-o situație fără ieșire
Hotărîrea președintelui Mozambi

cului, Samora Machel, de a închide 
frontiera — în lungime de 1 300 km 
— a tării sale cu Rhodesia consti
tuie o dovadă a voinței Mozambi
cului de a aplica ferm linia bloca
dei economice preconizate de Na
țiunile Unite față de regimul de la 
Salisbury. Ea pune regimul rasist 
al lui Ian Smith în fața unei situa
ții fără ieșire.

După cum se știe, înainte de 
proclamarea independenței Mozam
bicului, la 25 iunie 1975. patru cin
cimi din comerțul exterior al Rho
desiei (care nu are ieșire la mare) 
se efectua prin folosirea căilor de 
tranzit mozambicane spre porturile 
Beira și Lourențo-Marques (astăzi 
Maputo). Faptul că de acum îna
inte nu va mai putea folosi liniile 
de cale ferată mozambicane obligă 
Rhodesia să utilizeze ruta prin A- 
frica de Sud, mult mai lungă și 
mai costisitoare.

Ce-i drept, și Mozambicul va fi 
privat de o sumă de 10 milioane 
lire sterline anual, cît reprezenta 
cuantumul taxelor portuare și fero
viare percepute. Mozambicul a pri
mit însă promisiuni de ajutor din 
partea țărilor africane vecine, în 
spefă a Zambiei. De asemenea, 
încă din mai 1975. conferința țări
lor Commonwealthului, reunită la

Jamaica, preconizase închiderea 
frontierei între Mozambic și Rho
desia, acceptînd, în principiu, con
stituirea unui fond de compensație 
pentru sprijinirea economiei mo
zambicane. Totodată, trebuie subli
niat că Londra a primit favorabil 
hotărîrea președintelui Machel, de- 
clarîndu-se și ea dispusă să ofere 
compensații financiare.

Dacă a crezut cumva că Mozam
bicul va tolera atitudinea discrimi
natorie fată de populația africană 
majoritară a Rhodesiei. Ian Smith 
s-a înșelat. De fapt, vina ii apar
ține numai lui pentru eșecul pri
mei conferințe constituționale asu
pra viitorului Rhodesiei. din august 
1975, cu participarea reprezentanți
lor atjt ai populației africane, cît și 
ai populației albe ; de asemenea, 
tot el este vinovat pentru ritmul 
extrem de lent în care se desfă
șoară tratativele, reluate la 15 de
cembrie anul trecut, cu fracțiunea 
interioară a . Consiliului National 
African, sub conducerea lui Joshua 
Nkomo. Și tot Smith refuză cate
goric să accepte dreptul majori
tății africane de a se guvernă sin
gură. în aceste condiții apare mai 
limpede decit oricind că poziția 
minorității albe (180 000 de locui
tori) față de imensa majoritate a 
celor 5 800 000 de africani este lipsi
tă de orice perspectivă.

• ALPINISM CU MO
TOCICLETA. Patru tineri 
francezi au reușit să stabilească, 
recent, un record original. Ei au 
escaladat cu ajutorul a două mo
tociclete de construcție specială, 
avind capacitatea de 350 cmc, 
virful Aconcagua, înalt de 7 021 
metri, situat la frontiera dintre 
Chile și Argentina. Recordul pre
cedent a fost stabilit cu doi ani 
in urmă de către un spaniol, 
care a reușit să urce cu motoci
cleta în Munții Himalaia pînă la 
altitudinea de 6 010 metri.

• ACVARIU - STAȚIE 
DE CONTROL Poluarea 
excesivă a Rinului a făcut nece
sară supravegherea permanentă 
a fluviului. în acest scop, pe unul 
din maluri, nu departe de Mainz 
(R. F. Germania), a fost ame
najat un acvariu special, cu toa
te speciile de pești caracteris
tice Rinului. In acvariu se in
troduce periodic apă prelevată 
din diferite porțiuni aie fluviu
lui, peștii aflîndu-se sub o con
tinuă observație. Aparatura a- 
flată în acvariu determină circa 
20 de parametri chimici și fi
zici ai apei, precum și date asu
pra comportării peștilor. Toate 
datele culese sînt comunicate 
unui centru coordonator, a că
rui sarcină este să determine in
tervenții operative ori de cite 
ori se observă o creștere a po
luării într-o zonă sau alta a flu
viului

• CETATEA PĂRĂSITĂ. 
O echipă de arheologi a desco
perit în nord-estul Siriei, pe lo
cul viitorului lac de acumulare 
ce se va crea prin construirea 
marelui baraj de pe Eufrat, ur
mele uneia din cele mai vechi 
cetăți fortificate cunoscute in 
istorie. Fragmente din zidurile 
exterioare ale cetății, care da
tează din jurul anului 3 500 î.e.n., 
se află în perfectă stare de con
servare ; în jurul vechii cetăți 
au fost de asemenea degajate 
resturile unui întreg sistem de 
irigații care folosea apele flu
viului. Se pare că această cetate 
a fost locuită numai 100—150 de 
ani, după care a fost părăsită, 
probabil din cauza unei epidemii 
sau a unei calamități naturale.

• NOI DATE PRIVIND 
CLIMA PE PĂMÎNT. Spe
cialiștii danezi, elvețieni'și a- 
mericani au executat în Groen
landa o serie de foraje în „scu
tul" de gheată care acoperă de 
milenii insula. în trei locuri fo
rajele au ajuns la o adîncime de 
aproximativ 400 metri. Solul 
stincos al Groenlandei a fost 
însă atins intr-un singur loc, la 
o adincime de 1 387 metri. Ghea
ta scoasă de la această adîncime 
are o vechime de aproape 
100 000 de ani. Primele concluzii 
care s-au tras din analizarea 
probelor atestă că, în această re
giune. acum 90 000 de ani clima 
a fost mai caldă decît astăzi și 
că intr-un răstimp foarte scurt, 
numai 100 de ani, s-a răcit 
considerabil, ajungând la tempe
raturi caracteristice epocii gla
ciare. Dacă aceste concluzii vor 
fi confirmate și de celelalte fo
raje, savanții vor considera drept 
demonstrat faptul că pe Pămint 
clima se poate schimba radical 
în intervale relativ scurte.

• „EPIDEMIE" DE GE
MENI SIAMEZI? După ce 
în decursul unui singur an în 
Republica Sud-Africană s-au 
născut 12 perechi de gemeni sia
mezi, oamenii de știință încearcă 
acum să-și explice cauzele aces
tei „epidemii" — cum se expri
mă ei. în mod normal — a decla
rat profesorul Trevor Jenkins, 
genetician la Institutul sud-afri- 
can de cercetări medicale — pe 
Pămint se naște anual cel mult 
o pereche de gemeni siamezi. 
Douăsprezece cazuri într-un an 
și în aceeași regiune constituie 
un. fenomen extrem de rar și 
care merită studiat. El și-a ex
primat părerea că. în primul 
rînd, trebuie analizați cu multă 
atenție factorii mediului am
biant. El n-a exclus nici posibi
litatea existentei unui virus ca
pabil să influențeze evoluția 
fetușilor.
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