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CĂILE ELIMINĂRII
DECALAJELOR ECONOMICE

Lichidarea decalajelor este în primul rînd sarcina țărilor 
subdezvoltate înseși. Aceasta presupune valorificarea la maximum 
a mijloacelor și resurselor proprii, unirea eforturilor, energiei și 
capacității creatoare a poporului. Odată cu intensificarea eforturi
lor proprii, un rol de cea mai mare importanță are lărgirea cola
borării internaționale, bazate pe echitate, pe avantaj reciproc, pe 
sprijin multilateral.

NICOLAE CEAUȘESCU
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PUNCT CU PUNCT
fiecare sortiment să-si găsească materializarea

in producția fizică a fabricii
Din întreprinderi, fabrici si uzine 

sosesc zilnic noi vești despre succe
sele obținute în producție, vești ce 
atestă _' hotărîrea cu care oamenii 
muncii desfășoară bătălia pentru rea
lizarea ritmică, decadă cu decadă și 
lună de lună, a planului pe acest an. 
în ianuarie și februarie, planul pro
ducției industriale nu numai că a 
fost îndeplinit, dar a fost și depășit. 
Municipiul București, județele Brăila, 
Brașov, Hunedoara, Cluj, Olt, Timiș, 
Buzău, Caraș-Severin ș.a. au realizai 
in două luni o importantă producție 
fizică suplimentară. Aceste rezultate 
dovedesc că muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din întreprinderi, orga
nele și organizațiile de partid ac
ționează cu hotărire .pentru valorifi
carea superioară a potențialului teh
nic și material, pentru organizarea 
mai rațională a producției și a mun
cii. în vederea realizării exemplare a 
sarcinilor economice din primul an 
al cincinalului. în același timp, mer
sul îndeplinirii planului în această 
perioadă de început de an a confir
mat încă o dată faptul că ritmicita
tea în realizarea producției fizice este 
nemijlocit legată de buna funcționare 
a mecanismului aprovizionării tehni- 
co-materiale și cooperării interuzina- 
le. Practic, întreprinderile care au 
primit la termen. în cantitățile și sor
timentele prevăzute, materiile prime, 
materialele și semifabricatele con
tractate. au putut să respecte riguros 
programele de fabricație, să realizeze 
ritmic și integral sarcinile de plan în 
perioada care a trecut din acest an. 
fiind în măsură, la rîndul lor. să-și 
onoreze în bune condiții obligațiile 
fată de beneficiarii din tară sau par
tenerii externi.

După cum este cunoscut, pentru 
acest an sarcinile de plan au fost

eșalonate mai bine pe trimestre, iar 
în cadrul trimestrelor, pe fiecare 
lună in parte. Resursele materiale 
sînt asigurate în concordantă cu a- 
ceastă eșalonare, cu nivelurile și 
structura planificată a producției în
treprinderilor. Concomitent, au fost 
elaborate, cu participarea directă a 
centralelor și întreprinderilor, pro
grame de colaborare și cooperare, 
care prevăd sarcini concrete pe uni
tăți economice. S-au creat, astfel, 
premise sigure pentru a se evita, 
încă din faza de întocmire a planu
lui, lucrul în „asalt", pentru a se 
asigura ritmicitatea aprovizionării 
tehnico-materiale, ca și a livrărilor 
la fondul pieței și la export. Dar 
pentru ca ciclul atît de complex : 
aprovizionare — producție — desfa
cere să se desfășoare fără întreru
peri. hotărîtoare rămîne îndeplinirea 
ritmică și integrală, de către fiecare 
întreprindere, a producției fizice. în 
sortimentele planificate și în condi
țiile de calitate prevăzute.

Faptele demonstrează că îndepli
nirea doar a indicatorilor valorici de 
plan, fără realizarea • strictă a sorti
mentelor stabilite, poate duce la 
perturbatii serioase in aproviziona
rea tehnico-materială. la dereglarea 
activității altor întreprinderi. Toc
mai' de aceea, trebuie să se înțe
leagă cu claritate de către unitățile 
economice că este mai utilă îndepli
nirea planului producției globale in 
proporție de‘sută la sută, cu res
pectarea integrală a structurii sorti
mentale prevăzute, decît depășirea 
planului la acest indicator cu cîteva 
procente, în condițiile unor restanțe 
la un sortiment sau altul. Pentru 
economia națională este important 
să nu se „alerge" după producții 
globale suplimentare în sine, ci să

se realizeze ritmic produsele fizice 
necesare activității altor întreprin
deri, fondului pieței și exportului. 
Iată de ce, alături de îndeplinirea 
ritmică și integrală a sarcinilor de 
plan „la zi", recuperarea grabnică a 
restantelor la producția fizică, acolo 
unde acestea au apărut, constituie o 
sarcină economică primordială.

Care sint, în această privință, mij
loacele concrete, cele mai eficiente, 
de acțiune ? Practica dovedește că 
întreprinderile care au realizat 
ritmic producția — cu respectarea 
strictă a sarcinilor fizice sortimen
tale prevăzute în plan și în contrac
tele economice — nu au depus, cum 
s-ar putea crede, eforturi suplimen
tare. Dimpotrivă. în aceste unităti 
economice activitatea a fost bine or
ganizată. s-au pus în valoare resur
sele interne, s-a lucrat la capacitatea 
prevăzută și cu consumurile stabilite, 
realizîndu-se numai produse de ca
litate — și toate acestea în cadrul 
programului de muncă stabilit. Or. 
dacă analizăm cu atenție situația 
reală din unele întreprinderi restan- 
tiere observăm că. de regulă, rămî- 
nerile in urmă se datorează tocmai 
neajunsurilor interne în organizarea 
producției. Obligatoriu este. deci, ca 
în unitățile economice aflate într-o 
asemenea situație, eforturile să fie 
orientate. în primul rînd. asuura li
chidării acestor neajunsuri, organi
zării științifice a producției și a 
muncii, sub numeroasele sale aspecte.

Tn acest vast perimetru de muncă 
rodnică pentru realizarea ritmică a 
producției fizice, exercitîndu-și cu 
răspundere rolul lor de conducător 
politic, funcțiile de îndrumare si 
control, cuvintul hotărîtor trebuie
(Continuare în pag. a IlI-a)
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15-21 MARTIE

„Săptămîna 
pomiculturii"
• De la mic Ia mare, să 

ne fie scumpă sănăta
tea livezilor!

• Sub îndrumarea spe
cialiștilor, să aducem 
contribuția noastră de 
muncă și dragoste 
pentru ca pomii să 
rodească îmbelșugat!

Așa cum se prevede în Legea pomiculturii, pentru 
mobilizarea cetățenilor țârii la dezvoltarea culturii po
milor și arbuștilor fructiferi și a producției de frunte, 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare organi
zează anual, împreună cu comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al municipiului Bucu
rești, „săptămina pomiculturii" — perioadă in care 
se vor desfășura acțiuni susținute de plantări de pomi, 
lucrări de întreținere a livezilor și pomilor. în această 
primăvară, săptămina pomiculturii se organizează in
tre 15 șl 21 martie. Centrala de legume și fructe ne-a 
informat că în săptămîna care urmează, în coopera
tivele agricole vor fi executate numeroase lucrări, din
tre care amintim : modernizarea plantațiilor prin inde- 
sire pe o suprafață de 1 190 ha, înființarea de plantații 
noi de pomi pe 560 ha și de căpșuni pe 100 ha ; conti
nuarea tăierilor la pomi pe 20 200 ha; lucrarea solu
lui pe 22 500 ha ; fertilizarea cu îngrășăminte organice 
a 3 500 ha și cu chimice a 14 460 ha. La acțiunile 
ce se vor desfășura in pomicultură vor aduce o con
tribuție însemnată organizațiile U.T.C., școlile, cetățe
nii din comune și orașe, antrenați de consiliile popu
lare, astfel îneît în livezi să se execute un volum 
cit mai mare de lucrări.

LA ZI ÎN ---------

La Întreprinderea de mașini grele 
din Capitalâ se pregătește expedie
rea unui nou gigant de oțel spre 

șantiere

Tn concepția României — amplu 
fundamentată in documentele Con
gresului al XI-lea al P.C.R.. în lu
crările secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu — edificarea unei noi or
dini economice internaționale presu
pune și reclamă, ca o cerință pri
mordială. lichida
rea fenomenului 
subdezvoltării, e- 
liminarea trepta
tă a decalajelor 
dintre țările a- 
vansate și cele 
rămase In urmă 
pe plan economic, crearea condițiilor 
pentru progresul general al omenirii.

Realitățile lumii contemporane a- 
testă însă că, departe de a se redu
ce. aceste decalaje devin și mai ac
centuate. Ce poate fi mai izbitor de
cît faptul că ponderea țărilor in. 
curs de dezvoltare, in care trăiește 
70 la sută din populația globului, nu 
este decît de 7 la sută in producția 
industrială mondială, venitul mediu 
anual pe cap de locuitor fiind de 
numai 200 de dolari față de 3 840 în 
cazul țărilor dezvoltate ? Subdezvol
tarea, decalajele au profunde impli
cații pe plan intern, în viata econo
mică și social-politică a țărilor în 
curs de dezvoltare. în același timp, 
ele exercită o înriurire negativă pe

plan international, constituie o sursă 
de tensiune și încordare ce pune sub 
semnul întrebării înseși destinele 
viitoare ale păcii, ale omenirii. •

Tocmai pornind de la aceste reali
tăți. România socialistă oons'ideră că 
procesul lichidării decalajelor im
plică în mod necesar acțiunea con

_ ___________________________________________ ______________________

1. PRIORITATEA EFORTURILOR
vergentă și hotărîtă a doi factori : 
efortul propriu al fiecărui popor 
din țările în curs de dezvoltare 
și realizarea unei cooperări eco
nomice internaționale care să în
lesnească și să sprijine aceste efor
turi. îmbinarea lor strînsă, armonioa
să este chezășia înaintării cu succes 
pe calea lichidării rămînerii in urmă 
pe plan economic și social. In cadrul 
acestei corelații și interdependențe 
organice, o importanță hotărîtoare au 
munca și eforturile fiecărui popor, 
mobilizarea întregului său potențial 
material și uman în vederea creș
terii puternice a forțelor de produc
ție. prin crearea unei industrii vigu
roase, dezvoltarea agriculturii și a 
celorlalte sectoare de activitate eco

nomică, pregătirea și formarea ca
drelor naționale.

în acest sens, este concludentă în
săși experiența României, țară socia
listă și, în același timp, țară în curs 
de dezvoltare. în cadrul politicii sale 
economice, partidul, destinind partea 

venitului național 
pentru fondul de 
consum, alocă, în 
același timp, o 
cotă ridicată fon
dului de dezvol
tare economico- 
socială a țării. A- 
ceastă orientare 

constituie o expresie a politicii profund 
patriotice a partidului nostru, a grijii 
și răspunderii sale pentru viitorul 
României, pentru situarea țării noas
tre la nivelul statelor avansate eco
nomic ale lumii. Tocmai o asemenea 
politică a permis, de-a lungul anilor, 
dezvoltarea accelerată a bazei tehni
co-materiale a societății, creșterea 
rapidă a forțelor de producție în in
dustrie și agricultură, realizarea unor 
ritmuri înalte de dezvoltare econo
mică, în cincinalul 1971—1975 depă- 
șindu-se chiar prevederile Congresu
lui al X-lea. In conformitate cu a- 
ceastă orientare a partidului și sta
tului. SE PREVEDE IN CONTINUA-

predominantă a

PROPRII

(Continuare în pag. a V-a)

civic : monumentala clădi-

•PORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

De cînd 
n-ați mai fost 
la Tîrgoviște ?

— Aici — zice cineva — 
găseai cîndva gogoși, erau 
gogoși celebre, hai să cău
tăm gogoși...

— Mergem noi și la gogoși 
—v admite, concesiv, vice
președintele sindicatelor — 
dar deocamdată să vă ex
plicăm cum Va arăta orașul 
de miine. Cînd ați fost ul
tima oară ța Tîrgoviște ?

Unul iși amintește că n-a 
fost de cînd s-a născut (și 
ar fi vreo patruzeci de ani 
de atunci), altul l-a vizitat 
acum zece ani, cineva s-a 
aflat aici în urmă cu vreo 
trei ani... Apoi, hai să ve
dem ce înseamnă Tîrgoviș- 
tea de azi. Cent/ul vechi ? 
Da. se va dăstră. își are pi
torescul lui. brizbrizurile de 
cărămidă pe fațadele tn 
ocru, frontoane antice pe 
căsuțe fără etaj, colonițe a- 
zurii sub ferestruici pătra
te. Dar numaidecit ochiul 
scapă din strînsoare, cu- 
prinzînd piața vastă, în care 
se conturează noul centru

re a comitetului județean 
de partid, cu scurte și re
pezi scări interioare de pia
tră. în spirale concentrice; 
hotelul cel nou ; magazinul 
universal cel nou ; și, pe 
machetă, viitoarele țlădiri.

In construcție, ocupă, de po 
acum, zeci de hectare, la 
alta lucrează — și se semi
narizează, într-un fel — și 
specialiști străini din țări 
care aveau universități cînd 
pe aici se vînau zimbri. Fa-

de-acasă. Operatorul de te
leviziune se uită, cu ochiul 
camerei, fascinat, la șuvoiul 
gros de văpaie lichidă care 
se face subțire, din ce în 
ce mai subțire, ca un fir 
roșu, ca un firicel galben,

Si aici 
s a schimbat ceva!

Reportaj de Valentin SILVESTRU

— Și vîrsta medie a oa
menilor ei ?

— 21 de ani.
După-amiază ne-am întîl- 

nit cu acești tîrgovișteni în 
monumentala casă de cul
tură, confortabila, eleganta, 
somptuoasa casă a culturii 
și am stat împreună patru 
ore, ca să-i omagiem pentru 
tot ceea ce fac și vor mai 
face.

Ștranduri 
cu apă caldă 

în pădure

A

— Va fi și o statuie ?
— Nu -- zice, sincer mîh- 

nit,' gentilul nostru ghid. Nu 
»-a prevăzut.

Curios. Tocmai aici T 
Unde, cu-un ceas mai îna
inte, ne-am recules. înfio
rați, Iîngă lespedea de mar
mură, sub care e capul lui 
Mihai ?

...Și plecăm spre platfor
ma industrială. Imaginea e 
pur și simplu de mare me
tropolă, întreprinderea me
talurgică are kilometri în
tregi lungime, altă unitate,

brica de obiecte de iluminat 
e ca o uzină din basme, mii 
de mașini primesc fluidul 
incandescent din cuptoarele 
automate, îl modelează fă- 
cind pere de sticlă subțire, 
introduc firicelele de tung
sten și bucățelele de molib
den, scot aerul, capsulează 
și trimit spre bandă becuri, 
beculețe. lămpi fluorescente 
Intr-un flux necurmat. Ti
neri și tinere umblă cu a- 
ceste mașini uimitor de 
complicate de parcă ar țese 
la gherghef de la mama,

ca o ață albă, ca beteala ce 
plutește în aerul primăverii 
printre crengile înmugu
rite.

— Cine a vrut gogoși ? A 
dorit cineva dintre dum
neavoastră gogoși ? Voiați 
să mergeți la gogoși ?, în
treabă grijulii amfitrionii.

— Lăsați, tovarășe — 
zice, cam stînjenit, cel ce 
voise — lăsați ; vasăzică e 
singura întreprindere de 
acest fel din țară ?

— Da, e singura.

— Bine — încuviințez — 
să mergem in plimbare și 
la Băile Felix, dacă vrei — 
dar ce să vedem acolo ? Un 
sanatoriu balnear, un bazin 
cu apă termală...

— Ce sanatoriu, ce bazin ? 
— se miră prietenul meu, 
scriitorul orădean — de 
cînd n-ai mai fost acolo ?

— De vreo zece ani.
— Atunci, hai să vezi ce 

se întîmplă, fiindcă devine 
cea mai mare stațiune din 
Europa.

Și iată, într-adevăr, cum 
răsar, din pădure, unul cîte 
unul, hotelurile noi. ca din
(Continuare în pag. a IV-a)

Moderna întreprindere „Porțelanul" din Alba lulia — secția de modelaj Foto : E. Dichiseanu
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ORDINEA ȘI DISCIPLINA în lumina CODULUI ETIC

Uneori, cel care absentează 
lntr-o zi nemotivat de la 
muncă are senzația că lipsa 
lui e ca o picătură de nisip 
ce nu se observă in uria
șul timp de lucru al în
treprinderii. Doar aparent... 
Căci iaită o cifră care te pune 
pe gîndiuri : 75 de vagoane ; la 
atita este echivalată producția 
nerealizată în 1975, din cauza 
absentelor nemdtivate ș.i a in- 
tirzierilor, la întreprinderea de 
vagoane Drobela Turnu-Se- 
verin. Nu ne vom apuca să de
monstrăm ce ar fi însemnat 
această producție pentru în
treprindere și pen.tru economie 
în general. Dar cifra nereaii- 
zărilor adunate, din cioburi de 
indisciplină ne face să reflec
tăm, nu fără stringore de ini
mă. la ce totaluri se pot ri
dica pierderile d‘in cauza unor 
carențe ale simțului de răs
pundere. Pentru că, oare cum 
pot fi altfel numite „motivele" 
celor ce lipsesc nemotivat ?

Iată, bunăoară, cazul lăcătu
șului Nicolae Bădescu — cu
noscut ca un bun meseriaș, 
dar. din păcate, și ca un „cam
pion" al intîrzierilor șd al ab
sențelor nemotivate. Motivele 
pe care le invocă de fiecare 
dată ? „Cazuri" în familie, ab
senta mijlocului de transport 
etc. Cel real ? Slăbiciunea față 
de pahar ; în cîteva rînduri, 
după nopți de... degustare, s-a 
prezentat la lucru în stare.de 
ebrietate și, firește, a fost tri
mis acasă. Exemplul negativ 
nu numai că este, uneori, con
taminant, dar alimentează și1 o 
mentalitate pernicioasă, străi
nă de spiritul muncitoresc. 
După cum am constatat din

convorbirea cu doi tineri 
strungari — Victor Ilinca și 
Constantin Gruia :

-— După fișele de pontaj re
zultă că lipsiți adesea de la 
lucru...

— Luna trecută am avut 
doar cîte două nemotivate...

— Deci patru zile-em din- 
tr-un foc. Ultima oară, de pil
dă. de ce ?

muncesc cu’pasiune și dăruire, 
fără cea mai mică abatere de 
la ordine și disciplină. Atunci, 
de unde această mentalitate 
boierească față de muncă, față 
de eforturile unui întreg co
lectiv ?

Tovarășul Gheorghe Ileanu, 
secretarul comitetului de par
tid din întreprindere, ne-a 
prezentat o serie de acțiuni

Cine motivează 
absențele nemotivate?

— Am nimerit seara la o 
discuție mai lungă cu niște 
prieteni... Dimineața nu ne-am 
sculat la timp și. văzind că tot 
o să întirziem, n-am mai ve
nit deloc...

— Că doar nu stătea produc
ția în noi...
k Nu stă producția în noi ! Si
gur că nu stă numai in cei doi 
tineri strungari. AicL la între
prinderea severineana de va
goane există însă nenumărat! 
colegi mai tineri sau mai 
virstnici ai celor doi care, 
dimpotrivă, știu și o dovedesc 
cu prisosință că producția stă 
in ei. Ei reprezintă imensa 
majoritate. Conștient! de fap
tul că sint și producători, șl 
beneficiari ai întreprinderii,

politico-educative menite să 
Înlăture irosirea prețiosului 
timp de muncă. Dar măsurile 
concepute la „scară mare" au 
un caracter prea general și. in 
ultimă instanță, abstract. Or, 
apelul la întărirea ordinii și 
disciplinei nu trebuie făcut 
doar în ședințe și simpozioane, 
la ocazii bilantiere. ci perma
nent, concret, operativ, la fie
care loc de muncă ; fiecare 
conducător al locului de mun
că, maistru, șef de atelier, fie
care membru al colectivului 
are datoria de a interveni ac
tiv. de a contribui la educarea 
celui deprins să absenteze, pă- 
gubindu-i astfel pe toti cei din 
jur. Dacă nu s-ar critica la ge
neral, ai s-ar analiza, fiecare

abatere, nu și-ar mai face loc 
„teoria" că nu stă producția in 
unul sau tn altul, ci ar fi lim
pede că producția stă în toți, 
că răspunderea față de muncă, 
potrivit cu sarcinile fiecăruia, 
este indivizibilă.

...O întreprindere cu vechi 
tradiții, un colectiv reputat 
pentru hărnicia sa, reflectată 
In rezultate remarcabile — 
„Semănătoarea" din București. 
Din păcate, eforturile imensei 
majorități a celor care mun
cesc fără să precupețească nici 
un efort sint umbrite de ace
leași neajunsuri în ce privește 
folosirea timpului de lucru. 
Fapt ilustrat de o cifră citată 
de președintele comitetului 
sindicatului, tovarășul Con
stantin Radu : 245 000 ore.
Timp de producție irosit, anul 
trecut, ca urmare a absentelor 
nemotivate ; orele respective 
Înseamnă 250 de combine . ce 
s-ar fi putut livra în plus a- 
gr: culturii...

Cine sint risipitorii ? Facem 
un sondaj printre „performe
rii" absențelor nemotivate.

— N-am multe. 3—4 pe 
lună...

— Vi se par puține ?
— M-a criticat și maistrul, 

m-am angajat și în adunarea 
U.T.C. că niu mai lipsesc, da’ 
nu mă pot scula... (Marin Ră- 
doi. strungar).

Nici colegului său. Florea 
Deliu, cele 3—4 absențe P« 
lună nu i se par o „mediie" 
ridicată...

Emil MARINACHE 
Virgil TATARU

(Continuare în pag. a Il-a)

Critica, autocritica 
și actul creației artistice

în societatea noastră 
socialistă, domeniul cri
ticii depășește cu mult 
domeniul literaturii, ar
tei, domeniul culturii, 
ppntru a opera pe în
treaga întindere a vie
ții colective și, mai de
parte încă, și mai în 
profunzime, asupra în
tregii vieți individuale. 
Cînd neîncetatul proces 
de creație, nesfîrșita fa
bricație omenească, în
cepe să fie unitar orien
tată de o concepție co
erentă și cuprinzătoare, 
de un „model", de un 
ideal, atunci critica este 
implicată în chiar acest 
proces, atunci critica se 
impune ca o funcție in
dispensabilă, esențială a 
dezvoltării, a dinamicii 
acestuia. Dominată de 
idealul depășirii neîn
trerupte, al perfectibili
tății, al mereu mai bi
nelui, societatea noastră 
este în fiecare clipă 
avizată la o apreciere 
lucidă, deci la o critică 
a fiecărui produs al său, 
a fiecărei acțiuni a sa, 
ba chiar a fiecărui gest 
și a fiecărei atitudini. 
Activitatea socială a tu
turor, produsul muncii, 
comportarea socială și 
familială, totul se des
fășoară sub ochiul criti
cii, căci totul este in 
permanență apreciat in 
funcție de un ideal su
perior. Critică a Specia
lității profesionale, criti
că a conștiinței colecti
ve, critică a opiniei pu
blice, toate sînt in per
manentă mobilizare, 
pentru asigurarea pro
gresului, pentru amelio
rarea produsului mate
rial și spiritual, pentru 
perfecționarea neînceta
tă a omului.

Desigur că intr-o con
cepție ca a noastră, ma
terialist-dialectics, și în 
aplicarea pe viu a aces
teia, ințelesul noțiunii 
de critică apare cu mult 
mai amplu, mai bogat și 
mai rodnic decît acela 
cu care ne-a obișnuit, in 
trecut, acest cuvint: nu 
o operație de negare și 
de descurajare, ci una 
de cintărire lucidă ■ fi 
obiectivă, și mai ales de 
ajutorare, de încurajare 
a creativității, a tuturor 
felurilor de efort. Cu a- 
cest înțeles și cu acest 
tel, critica este prezentă

în toate momentele 
muncii și vieții noastre, 
și ea este tot atît de 
activă lntr-o uzină in 
care se fabrică produse 
de serie, ca și in sfera 
literaturii, a tuturor ar
telor. in care se creează 
unicate. Căci și înitr-una 
și în cealaltă este pre
zent. și hotărîtor. omul, 
mereu perfectibil, me
reu capabil de mai bine. 
Chiar atunci cînd glasul 
criticilor tace, critica nu 
încetează să se rosteas
că. sub forma ei cea mai 
adîncă, ma.i dreaptă și 
mai folositoare : auto
critica. Glasul autocriti
cii este neadormit, este

Puncte 
de vedere 

de Radu POPESCU

neîntrerupt, ca murmu
rul apelor.

De aceea mi se pare că 
ar fi, pe cit de firesc, pe. 
atît de util. ca. pe măsu
ră ce ne apropiem de 
congres, dezbaterile in 
jurul criticii să capete 
un ritm mai viu și o 
arie mai întinsă. Căci 
critica, dacă nu este 
creatoare de valori (a- 
ceasta rămine obiectul 
unei discuții ce n>u se va 
închide, probabil, nici
odată), este. în orice caz, 
căutătoare, transmiță- 
toare și păzitoare de 
valori. Or. noi avem de 
afirmat, de transmis și 
de păzit valorile concep
ției noastre despre viață 
și valorile vieții noastre 
vii, așa cum ele se în
truchipează în opera li
terară, in opera de artă. 
Si avem de combătut o 
mulțime de contra-va- 
lori, sau de non-valori, 
care circulă ou pretenția 
valorii. în acest univers 
al spiritului, pe a cărui 
hartă, hotarele nu sint 
trase atît de ferm ca pe 
harta statelor, fiind, in 
consecință, oeva mai 
greu de păzit împotriva 
infiltrărilor de toate so
iurile, multe sub măști 
destul de seducătoare, 
Intransigența ideologică,

precizia estetică, princi
pialitatea morală sint 
pentru critica noastră de 
astăzi mai imperative, 
mai indispensabile decit 
oricind. Iar asumarea 
misiunii critice apare ca 
un act al conștiinței de 
o gravitate deosebită.

Critica, a cărei sarci
nă. a cărei chemare este 
de a ajuta atit creația, 
cit și publicul (dar. cu 
mai bune și mai directe 
rezultate, pe acesta din 
urmă), are ea însăși ne
voie de a fi ajutată. E 
întristător de constatat 
că atunci cînd se pro
nunță cu privire la cri
tică și la critici,, cei mai 
multi scriitorii' și mai 
ales oameni de teatru, 
mărturisesc (fie sincer, 
fie din pură afectare) o 
indiferentă foarte vecină 
cu disprețul (uneori 
binevoitor, cel mai ade
sea ironic). Faptul do
vedește. pe de o parte, 
că acești oameni nu au 
ajuns la o conștiință a 
literaturii sau a teatru
lui. ci, cel mult, la 
una subiectiv-profesio- 
nală ; iar. pe de altă 
parte, că nu știu să pri
mească critica.

Să trecem insă peste 
asta, dar să ne-o spu
nem limpede : critica 
este o treabă și o răs
pundere a tuturor, nu 
numai a criticilor, a ce
lor ce se îndeletnicesc, 
în mod profesional, spe
cializat, cu critica. Am 
arătat mai sus că în 
esență, critica e o acti
vitate unanimă si că 
fiecare om este, trebuie 
să fie. critic si criticat. 
Criticii nu pot participa 
la crearea poeziei, ro- 
manuluL dramei, specta
colului teatral. Dar 
scriitorii, artiștii, făuri
torii spectacolelor tea
trale pot participa la 
exercitarea criticii. Cele 
două funcții sînt sepa
rate numai dinspre cri
tică spre creație, nu șl 
invers. Participarea cre
atorilor la dezbaterile 
despre critică, interven
ția lor activă în exerci
țiul criticii ar fi de cea 
mai mare utilitate, de 
cel mai bun folos pentru 
critici.

Și poate că si acesta 
ar fi unul dintre modu
rile potrivite de a pre
găti Congresul educației 
politice și al culturii.

stare.de
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din patria noastră
Este o tradiție in viata politică și 

culturală a României socialiste de a 
se evoca evenimentele istorice de 
seamă din trecutul poporului român 
Si al, naționalităților conlocuitoare — 
prilej de a reliefa îndelungatele tra
diții de luptă înfrățită a locuitori
lor acestui pămint — români, ma
ghiari, germani — pentru împlinirea1 
aspirațiilor comune de libertate și 
dreptate socială. O memorabilă filă 
a, înscris în cronica acestor tradiții 
răscoala secuilor împotriva nobilimii 
maghiare din Transilvania din anii 
1595—1596, de la care se Împlinesc, 
în aceste zile, 380 de ani. Prin am
ploarea ca și prin programul larg al 
libertăților pentru care a militat, 
această răscoală se Înscrie cu îndrep
tățit temei intre marile mișcări re
voluționare țărănești care au învol
burat istoria patriei de-a lungul evu
lui mediu.

Evenimentele din anii 1595—1596 
s-au desfășurat pe fondul războiului 
de eliberare de sub dominația oto
mană, în care se aflau angajate toate 
celejtrei țări române, război a cărui 
flacără fusese aprinsă de domnul 
Tării Românești, Mihai Viteazul. 
Victoriile repurtate de Mihai împo
triva oștirilor otomane fuseseră ur
mate de viguroase acțiuni antioto- 
mane în Moldova și în Transilvania, 
cele trei țări române formînd și de 
această dată, ca de atîtea ori de-a 
lungul istoriei, un singur front de 
apărare împotriva cotropitorilor. 
Populația secuiască din Trasilvania 
s-a angajat cu toate forțele, ca un 
aliat de nădejde, în această luptă, 
continuînd astfel o tradiție care încă 
in vremea marelui domnitor număra 
cîteva secole. Așezați, așa cum se 
știe, în părțile de sud-e®t ale Tran
silvaniei in secolele XII—XIII, cu 
misiunea de a apăra tara împotriva 
năvălitorilor. secuii participaseră, 
alături de români, la luptele antioto- 
mane încă de la apariția pericolului 
turcesc la Dunăre. îi găsim astfel în 
armata de sub conducerea voievodu
lui transilvănean Știbor. venită în 
Tara Românească pentru a-1 Sprijini 
pe Miroea cel Bătrin. în armatele lui 
Iancu de Hunedoara sau vărsîn- 
du-și sîngele pe cîmpul de luptă de 
ia Vaslui, alături de ostile moldo
vene ale lui Ștefan cel Mare.

Toate acestea sînt aspecte ce ilus
trează tocmai rădăcinile multisecu
lare ale solidarității de luptă a oa
menilor muncii din țara noastră, fără 
deosebire de naționalitate. Scotînd în 
evidentă această realitate istorică, 
tovarășul Nicolae, Ceaușescu subli
nia : „este bine cunoscut adevărul is
toric că secuii au luptat aiături de 
Ștefan cel Mare, de Petru Rareș, de 
alți domnitori din Transilvania, ai 
Tării Românești și ai Moldovei, așa 
cum, de altfel, au luptat alături și

sași $i alți locuitori de altă națio
nalitate".

Pentru a înțelege cauzele răscoalei 
secuilor din anii 1595—1596 este nece
sar să reliefăm o serie de particu
larități ale evoluției istorice a popu
lației secuiești, în virtutea obligații
lor lor militare, secuii și-au păstrat 
pină tîrziu în evul mediu o organi
zare politico-administrativă-judecă- 
torească proprie, precum și o serie 
de libertăți colective. Tocmai de 
aceea raporturile feudale au pătruns 
mai tîrziu în această parte a tării si 
au avut o evoluție mai lentă. La 
aceasta a contribuit într-o măsură și 
faptul că în condițiile specifice aces
tei zone de munte nu s-au putut 
forma întinse latifundii feudale, ca

că armată in Țara Românească, sub 
comanda lui Sinan pașa, pentru în-' 
lăturarea domnitorului român. Deși 
a obținut o strălucită victorie la Că- 
lugăreni, Mihai Viteazul nu a putut 
stăvili înaintarea turcilor, retrăgîn- 
du-se cu oștirea sa in munți. Oștile 
turcești amenințau să invgdeze 
Transilvania. In fața acestei grave 
primejdii, principele 
Sigismund Băthory, a 
recurgă la chemarea sub arme a se
cuilor, singura forță militară capa
bilă să opună rezistență dușmanului. 
Baranyai Decsi Jânos și alți croni
cari ai vremii arată că principele 
Băthory „lc-a trimis vorbă... secuilor 
că Ie va restitui vechile lor libertăți, 
numai să se ridice cu toții și să fie

să invadeze
Transilvaniei, 

fost nevoit să

MAREA RĂSCOALĂ
A SECUILOR DIN 1596

și în regiunile muntoase din Mara
mureș, Făgăraș. Hațeg. Hunedoara 
sau Vrancea, aci rămînînd o nu
meroasă țărănime liberă. Firește, 
acestea n-au putut totuși opri pro
cesul de diferențiere socială, forma
rea unei pături înstărite și nici în
cercările nobilimii, ce tindea să ob
țină o serie de privilegii 
obștilor secuiești. Faptul 
puternice conflicte sociale, 
se răscoale țărănești, cum 
pildă, răscoala din 1562, 
cu deosebită cruzime, 
principele și i . _____ ____
mii, adunați la dieta de la Sighi
șoara. au decis transformarea secui
lor liberi in iobagi ai principelui.

în perioada următoare s-a accen
tuat transformarea satelor de secui 
in proprietăți feudale. Sute de secui 
liberi au fost „donați" 
unor fruntași secui și 
din comitate, ceea ce a 
răzvrătiri ta anii 1571, 
1583. Riposta stăpinitorilor a fost 
însă de fiecare dată cruntă. Pe bună 
dreptate sublinia marele istoric 
N. Iorga că această politică repre
sivă „făcu din secui cei mai mari 
dușmani ai stării de lucruri din Ar
deal". Este ceea ce a determinat, de 
altfel, pe cîrmuitorii Transilvaniei să 
nu-i mai cheme sub arme ne secui 
— tratați ca oameni aserviți, fără 
drepturi și libertăți, care trebuiau 
ținuți sub o strictă supraveghere.

O situație nouă s-a creat însă în 
anul 1595, cind, ca răspuns la răz
boiul antiotoman declanșat de Mihai 
Viteazul, Poarta a trimis o puterni-

în dauna 
a generat 
numeroa- 
a fost, de 
înăbușită 

după care 
reprezentanții nobili-,

de principe 
unor nobili 
provocat noi 
1575. 1581 și

la Codlea pină ce va ajunge măria 
sa acolo".

Această promisiune a făcut ca în 
scurt timp o oaste de peste 15 000 
de secui să se adune pe cîmpul de 
lingă Codlea. La cererea stăruitoare 
a secuilor, principele, în pofida opo
ziției nobilimii și a fruntașilor se
cui, a emis la 15 septembrie 1595 un 
act oficial solemn prin care era con
firmată restabilirea vechilor libertăți 
și drepturi colective. La aflarea ști
rii, mobilizarea secuilor a căpătat o 
deosebită intensitate. „Au venit aco
lo (in tabăra de la Cqdlea) chiar io
bagi vechi, nechemați, crezind că 
vor redobindi vechile libertăți pier
dute" — menționează cronica. Ast
fel se explică faptul că din armata 
ardeleană care a trecut munții și 
s-a unit cu cea a lui Mihai Vitea
zul secuii reprezentau circa două 
treimi. Detașamentele secuiești, îm
preună cu oștile lui Mihai Viteazul 
și ale domnului Moldovei, Ștefan 
Răzvan. au asaltat cu succes zidurile 
Tîrgoviștei, au luptat „cu incăpăți- 
nare oarbă" la București și Giurgiu, 
contribuind din plin Ia alungarea 
armatelor turcești peste Dunăre. 
Acest sacrificiu de singe îi îndrep
tățea să spere că soarta lor avea să 
cunoască o îmbunătățire ' radicală. 
Dieta nobililor, întrunită la Alba 
Iulia la 13 decembrie 1595, a anulat 
însă actul de libertăți secuiești dat 
de Sigismund Bâthory. Totodată, 
pentru a împiedica răzvrătirea mase
lor țărănești, dieta a trimis în se
cuime mari unități armate — cite 
un detașament de peste 2 000 de pe-

destrași și călăreți în fiecare scaun. 
Secuii n-au rămas însă pasivi : in 
scaunul Mureș, căpitanul ales de ei, 
Karoli Andras, a dat poruncă de ri
dicare la arme ; s-au declanșat un 
șir de atacuri împotriva conacelor 
nobiliare. Dar detașamentul trimis 
de dietă pătrunde in Tîrgu-Mureș 
înaintea organizării taberei răscula- 
țiior. Conducătorii revoltei sint a- 
restați, apoi trași in țeapă. Sute de 
oameni au fost mutilați sau execu
tați ta chipul cel mai barbar. După 
reiatările unui cronicar contemporan, 
,.in toate scaunele secuiești s-a pro
cedat la fel”. Reprimarea sîngeroasă 
a răscoalei a sădit o ură și mai a- 
dîncă in conștiința secuilor împotri
va castei nobiliare, a întețit setea 
lor de libertate și dreptate.

De la aceste realități a pornit Mi
hai Viteazul cind, cițiva ani mai tîr
ziu, intrînd în Transilvania, i-a che
mat pe secui să i se alăture, făgă- 
duindu-le „libertate temeinică, pen
tru care de atîtea ori ei se sculase
ră". La apelul marelui domnitor, se
cuii au răspuns ca un singur om, 
sprijinindu-1 pe Mihai în lupta de 
la Șelimbăr. Conform promisiunii, 
imediat după bătălie au fost resti
tuite libertățile scaunelor secuiești. 
Și. în continuare, secuii au reprezen
tat un sprijin de nădejde al planu
rilor lui Mihai, fiind alături de 
în campania din Moldova, ca și 
bătălia de la Mirăslău, 
căzut peste 2 000 dintre

Această conlucrare și 
luptă avea să dăinuie și 
fice ta decursul istoriei,

• pe o treaptă calitativ 
prin lupta tuturor oamenilor muncii 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român pentru eliberare națională 
și socială, pentru, lichidarea oricărei 
exploatări șa asupriri, pentru făuri - 
rea unei Românii noi, pentru egali-' 
tâtea în drepturi a tuturor fiilor a- 
cestui pămint, fără deosebire de na
ționalitate, pentru socialism.

Astăzi, în România socialistă, as
pirațiile de dreptate socială și națio
nală, pentru care s-au ridicat de a- 
titea ori la luptă comună oamenii 
muncii —’ români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — și-au 
aflat deplină realizare. Avintul cu 
care toți cetățenii patriei, indiferent 
de naționalitate, muncesc pentru în
florirea patriei comune, pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, dă grăitoare expresie unită
ții trainice a întregului popor în ju
rul Partidului Comunist Român, u- 
nitate ce constituie o puternică for- 

motrica a progresului neîntrerupt 
patriei — România socialistă.

el 
!n 
auîn care

ei.
frăție 

să se ampli- 
ridieîndu-se 

superioară

de

tâ 
al

Dr. Andrei MAGYARI
Clu|-Napoca

Foto : E. Dichiseanu„Orașul" Drumul Taberei din București

In județul Brașov, sub egida consiliilor populare IN ATENȚIA DEȚINĂTORILOR DE AUTOVEHICULE

Importante lucrări
hidrotehnice

Administrația Asigurărilor de 
Stat —* ADAS — reamintește tu
turor deținătorilor de autovehicule 
că ziua de 31 martie 1976 este ul- 
tima zi de plată a primelor dato
rate la asigurarea prin efectul legii 
de răspundere civilă auto oe anul 
in curs. După această dată se plă
tesc majorări de întîrziere. De do
rit ar fi ca posesorii de autovehi-

cule (persoane fizice și juridice) să 
nu amine plata pină în ultima zi.

Indiferent de tipul autovehiculu
lui — cu excepția motociclurilor — 
se plătește o primă anuală 
gurare de 175 lei de către 
zațiile socialiste și de 350 
către cetățeni, iar pentru 
cicluri — 40 lei, respectiv.

de asi- 
organi- 
lei de 
moto- 
30 lei.

Exclamațiile pâmintului Foto : Gh. Vințilă

Și excursia
poate fi o școală

septembrie 
articolul :

In numărul său din 27 
1975, . „Scânteia" publica 
O excelentă școală a educației patrio
tice cu „profesori" nu întotdeauna 
competent!. Rîndurile inserate atunci 
se refereau — și îndemnau — la o 
pregătire politico-profesională te
meinică a ghizilor de turism, care în
soțesc in excursii prin țară mii și mii 
de oameni — cu precădere tineri — 
avizi de a cunoaște cit mai bine isto
ria patriei, frumusețile ei. naturale, 
bogățiile făurite de mintea și mîinile 
de aur ale oamenilor ta anii noștri, 
în legătură cu acest subiect. '„Scân
teia" critica pe bună dreptate faptul 
că o mare parte din ghizi s-au dove
dit mai degrabă buni administratori 
de excursii, dar nu și educatori cu o 
multilaterală pregătire politico-ideo- 
logică și culturală, oameni bine in
formați cu date și fapte despre pre
zentul și trecutul localităților sau o- 
biectivelor 
tilor.

în urma publicării articolului, la 
Comitetul 
țean de 
Prahova, 
drul secției 
propagandă, a a- 
vut loc o temei
nică analiză pe 
marginea celor 
scrise de ziar, cu 
toți factorii de 
resort din județ. 
Cu acest prilej, 
s-a concretizat un 
program complex 
pregătirea sutelor 
vul voluntar al O.J.T.-Sinaia. 
primul rînd — ne spune tovarășul 
Dumitru Ionaș. secretar al comitetu
lui județean de partid — s-a trecut 
la o riguroasă selecție a oamenilor, 
răminind in activ numai cei cu tră
sături moral-politice corespunzătoare, 
cu aptitudini și pasiune, cu un sub
stanțial bagaj de cultură generală. 
Spre exemplu, numai la Agenția d& 
turism-Ploiești, din circa 350 de 
ghizi au fost selecționați 120. Deci, 
numai după ce s-a stabilit un bun 
colectiv de ghizi s-a trecut practic la 
pregătirea acestora".

La O.J.T.-Sinaia. tovarășul Gheor
ghe Petre — șeful turismului intern 
— ne-a informat despre modalitățile 
concrete prin care se desfășoară ac
țiunea cu caracter permanent de pre- ( 
gătire a ghizilor. La Ploiești. Cîmpi- 
na și Sinaia, lectori de la catedra de 
filozofie a cabinetului .județean de 
partid, activiști cu munci de răspun
dere în cadrul secției de propagandă, 
profesori de geografie, de istorie, de 
limbă și literatură română, muzeiști 
și etnografi au susținut cicluri de 
expuneri pe teme privind politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, au prezentat fapte Și 
date din istoria patriei, monumente, 
locuri istorice, datini, portul, urba
nistica, flora, fauna țării noastre. 
„Constat cu satisfacție — ne spunea 
asistentul medical Eftimie Mihai, 
ghid cu Îndelungată activitate — că 
s-a făcut o cotitură radicală în mo
dul de a se stimul^ și sprijini pre
gătirea noastră. Sper că această șta
chetă să fie menținută la același ni
vel superior". Astfel de aprecieri 
bune asupra progreselor făcute in 
pregătirea și activitatea ghizilor am 
auzit. totodată, și de la mulți 
excursioniști cu care am stat de 
vorbă.

Deosebit de utile s-au

pe care le prezintă turiș-

această acțiune și numeroasele pro
puneri făcute in cadrul adunărilor cu 
activul voluntar de ghizi — mai ales 
în cele organizate de agenția Plo
iești. Astfel, s-au diversificat și lărgit 
posibilitățile de pregătire profesiona
lă. De pildă, s-a amenajat un local- 
bibliotecă. unde, în fiecare zi, toți cei 
ce vor să studieze găsesc uin bogat 
material documentar. Ghizii s-au 
constituit (o propunere în acest 
sens avansa șl articolul din „Scin- 
teia") intr-un cerc de studiu și 
întocmire a unor noi trasee turistice, 
alegînd drept conducători pe cei mai 
pregătiți și experimentați colegi ai 
lor : profesorii Silvia Diac. Elena 
Ciudiin. economistul Ion Chiriță, in
ginerul Andrei Liiță și alții. Pină în 
prezent, s-au redactat 10 asemenea 
trasee, care apoi au fost multiplica
te și se găsesc acum în bibliotecă la 
îndemina ghizilor.

Tot pentru buna 
lor. cit și pentru a 
de modul in care

jude- 
partid 

in- ca
de

știi

de acțiuni pentru 
dejțhizi din acti-

„în
aici a avut loc si

pregătire a ghizi- 
li se oferi modele 
trebuie să proce
deze ei înșiși, 
le-au fost prezen
tate, cu explicații 
ample, obiective 
importante, mu
zee, locuri istorice 
etc. Un exemplu : 
la Muzeul jude
țean de istorie și 
arheologie din 
Ploiești s-a făcut 
nu de mult o vi
zită de lucru ; 
lecție despre for- 
pop-orului român.

I

FAPTUL
DIVERS

■ ■ ----------------

în largul 
mării

Noul cargou românesc „Tirgo- 
viște" se afla in primul său 
marș in apele Mării Negre. La 
un moment dat, radiotelegrafis
tul cargoului a recepționat sem
nalul unei nave care cerea aju
tor.

— Cu toată viteza. înainte ! — 
s-a auzit ordinul comandantului 
Gheorghe Trifu.

Cargoul românesc s-a îndrep
tat spre coordonatele de unde 
venea apelul. In scurt timp, 
echipajul cargoului a descoperit 
un pescador sub pavilionul Tur
ciei. Se afla în derivă, cu moto
rul defect, fără combustibil, fără 
apă și fără alimente. Marinarii 
români au intrat imediat in ac
țiune. Pescadorul turcesc a fost 
salvat.

Copii, pe 
cine primiți 
în casă?

întii stătea la pîndă pină 
că „cei mari" (tata, mama,

Mai 
vedea 
frați sau bunici) plecau la tre
burile lor. Apoi se ducea și apă
sa pe butonul soneriei. Cind co
pilul (sau unul dintre copiii afla- 
ți în casă) crăpa ușa, loan Șela- 
ru din Brașov îi zîmbea mieros:

— Bună ziua (sau bună sea
ra), puișorule. Eu sint nenea de 
la instalații. Am venit să verific 
caloriferele și butelia de aragaz, 
ca nu cumva să săriți in aer. Mi 
se pare chiar că am picat la 
timp, pentru că simt eu că 
e ceva în neregulă.

Speriat, copilul (sau copiii) îl 
lăsa să intre în casă. Imediat, 
„nenea de la instalații" începea 
să ciocănească și să bocănească, 
în timp ce trăgea cu coada o- 
chiului la tot ce era mai de va
loare prin casă. Și niciodată 
n-a plecat cu mina goală. Pină 
deunăzi, cind a fost depistat de 
miliție. Trage și acum cu ochiul,, 
dar trage spre dosarul în care 
se tot adună urmele escroche
riei.

I

o 
marea limbii și a . . 
De asemenea, recent, alți 60 de ghizi 
ploieștenl au poposit la Muzeul sa
tului din București — dar nu ca sim
pli turiști, oi ca oameni veniiți în 
docu/ncntare.

îmbunătățirile calitative, de conți
nut. in pregătirea politico-ideologică 
și culturală a ghizilor ce aparțin de 
O.J.T.-Sinaia Sînt evidente. Ceea ce 
nu înseamnă, cît'uși de puitin. că for
mele și metodele de lucru cu activul 
voluntar de ghizi nu mai trebuie per
fecționate în continuare. Ni se sem
nală. de pildă — de către directorul 
casei de cultură din Sinaia, profesor 
la un curs de ghizi — că pe condu
cătorii O.J.T.-ului nu i-a văzut decît 
la deschiderea cursului. Or. este de 
așteptat ca această complexă muncă 
de formare să fie urmărită îndea
proape, luîndu-se măsuri din mers 
acolo unde este nevoie. De asemenea, 
trebuie să se manifeste un interes 
mai mare din partea organizatorilor, 
pentru ca ghizii să participe la sim
pozioane și dezbateri pe probleme 
politice și culturale ce se organizea
ză aproape zilnic în Ploiești și Sinaia, 
tot așa oum pot fi inițiate întîlniri cu 
edilii orașelor, cu cadre de conducere 
din economie și cercetare, care au 
atîtea lucruri noi și interesante de 
spus ghizilor. Și, în sfîrșit, este ne
voie ca toti cei care se ocupă de or
ganizarea activităților turistice in 
Prahova — angajați, de fapt, ai 
O.J.T. — să țină pasul, în pregătire, 
cu activul obștesc de ghizi (acum se 
observă rămâneri in urmă), tocmai 
pentru a putea răspunde împreună, 
prin întreaga lor activitate, cerinței 
de cultivare prin turism a sentimen
telor de adînc patriotism — mai ales 
în rândurile tineretului.

I
I

inversa

Atit ta primăvara anului 1970, cit 
mai ales in vara lui 1975, revărsa
rea unor rîuri a produs mari pagube 
și județului Brașov.

în urma indicațiilor date de condu- 
aerea de partid și de stat, îndată după 
retragerea apelor, organele locale din 
județ au inițiat acțiuni concrete 
pentru lichidarea efectelor inundații
lor și preîntimpinarea unor noi ca
lamități. Astfel, in acest răstimp a 
fost executat un important volum 
de lucrări de îndiguire, regularizări 
și desecări în mai multe zone ale 
județului, expuse frecvent efectului 
distructiv al apelor — cum ar fi cîm- 
pia Birsei, valea Jibertului. valea 
Homorodului. valea Cozdului, orașul 
Făgăraș — lucrări care au permis 
scoaterea de sub efectul inundațiilor 
a unor importante suprafețe de te
ren arabil, pășuni și finețe. La a- 
ceste lucrări o contribuție impor
tanță a adus, prin muncă, populația 
din zonele respective.

Realizările anului trecut reprezin
tă doar un început. în cincinalul ac
tual. statul nostru alocă pentru e- 
xecutarea ta continuare a unor lu
crări de prevenire a inundațiilor și 
de combatere a excesului de umidi
tate din județul Brașov circa un mi
liard de lei. de 8 ori mai mult de- 
cit in cincinalul trecut. La aceste lu
crări iși vor aduce din plin contri
buția și unitățile agricole cooperatis
te. și populația. Stat prevăzute re
gularizarea și îndiguirea unor cursuri 
de ape ta lungime de 190 km, de
secări ș! combaterea eroziunii solu
lui pe circa 35 000 hectare.

în cadrul măsurilor menite să pre
vină efectele distructive ale ape
lor vor continua în ritm rapid lucră
rile de regularizare a riului Olt. Ase
menea lucrări — care vor costa peste 
100 milioane lei — vor începe _ în, 
cursul acestui an între localitățile 
Sînnetru și Racoșul de Jos, pe o lun
gime de peste 60 km. în urma aces
tora vor fi scoase de suj? efectul ape
lor circa 3 000 hectare de teren agri
col și vor fi ferite de inundații loca
litățile Feldioara, Măienuș, Apața, Or- 
meniș. Pe firul Oltului, la vale, lu
crări similare se vor executa și în zo
na localităților Hoghiz și Ungra ; pe 
lingă acestea, vor fi protejate de ame
nințarea apelor și 900 ha din cel mai

în județul Teleorman

ero-

ur- 
trei

fertil teren agricol. Un volum im
portant de lucrări se va executa pen
tru a feri orașul Făgăraș de revăr
sările Oltului, cit și ale riurilor Be- 
rivoi și Racovi'ța. De altfel, aici lu
crările începute anul trecut au con
tinuat neîntrerupt și in cursul iernii.

Regularizările și îndiguirile vor 
continua și pe celelalte rîuri din 
județ, rîurile Bîrsa și Ghimbășel, 
din șesul Birsei, pe Homorodul Mare, 
pe terasa Făgărașului, în zona Viștea 
etc. Lucrările amintite vor avea ca 
rezultat scoaterea de sub efectul re
vărsării apelor a circa 12 700 ha și re
ducerea excesului de umiditate pe 
25 000 ha. Pe alte 10 mii ha se vor 
executa lucrări de combatere a 
ziunii solului.

Tot in cursul acestui cincinal 
mează să înceapă construcția a
importante acumulări pe Olt — care, 
în afara faptului că vor proteja de 
inundații mari' suprafețe de teren, 
vor pune în valoare și potențialul e- 
nergetic al Oltului. Lucrările ce se 
vor executa în actualul cincinal de-a 
lungul Oltului vor regulariza inte
gral și definitiv apele acestuia, pre- 
întimpinind pe viitor revărsarea lor.

în această mare acțiune, sarcini 
deosebite revin consiliilor populare, 
încă de pe acum, la nivelul multor 
consilii, au fost întocmite programe 
privind volumul de lucrări ce ur
mează să fie executate cu ajutorul 
populației — cum ar fi amenajarea 
unor diguri de apărare, supraînălța- 
rea și consolidarea celor existente, e- 
xecutarea de canale și rigole pen
tru reducerea excesului de umiditate 
etc. Contribuția cetățenilor urmează 
să se concretizeze, potrivit angaja
mentelor lor. în executarea a circa 
3 milioane mc terasamente. din care 
450 000 metri cubi in acest an. STau 
luat măsuri ca. în localitățile unde 
se vpr desfășura asemenea lucrări, 
circa 30 la sută din volumul aces
tora să fie executat prin muncă ob
ștească. Nu există nici o îndoială că 
și ta viitor cetățenii județului Bra
șov vor răspunde apelului organelor 
de partid și de stat locale — parti- 
cipînd în număr mare la efectuarea 
lucrărilor stabilite.

Nlcolae MOCANI’ 
corespondentul „Scînteii"

Se dezvoltă 
rețeaua comercială
Răspunzînd solicitărilor ce

tățenilor și urmărind îmbunătă
țirea continuă a servirii acesto
ra — ne spune tovarășul Radu 
Păunescu, directorul Direcției 
comerciale a județului Teleor
man — am avut în vedere 
amplasarea unităților comercia
le' ta noile cartiere de blocuri și 
în imediata apropiere a platfor
melor industriale. în același 
scop, ta incinta marilor între
prinderi din Alexandria. Tr. 
Măgurele, Roșiori de Vede su 
fost înființate cantine și puncte 
alimentare aprovizionate și cu 
preparate de bufet. Ne-am 
preocupat totodată de extinde
rea unor forme moderne de des
facere a produselor (autoservi
rea și expunerea liberă), iar in 
toate magazinele alimentare care 
desfac mezeluri s-a pus în vin- 
zare și un important număr de 
sortimente de semipreparate pe 
bază de came și legume. în ca
drul marilor magazine „Crinul" 
din Alexandria. „Macul" din 
Roșiori de Vede și „Complexul 
central" din Tr. Măgurele au 
fost înființate case de comenzi, 
care asigură operativ transpor
tul la domiciliu a unei game di
verse de produse alimentare. 
Pentru a da posibilitate cetățeni
lor să se aprovizioneze la orice 
oră din zi. am sporit la 10 nu
mărul unităților cu orar Conti
nuu. Atît populației județului, 
cit și turiștilor le stau la dispo
ziție în permanență „Hanul cu 
noroc" din Alexandria. „Hanul 
Diligenței" din Tr. Măgurele și 
„Hanul Roșiori", care dispun și 
de spații de cazare și parcare 
(Ion Toader, corespondentul 
„Scînteii").

(Urmare din pag. I)

— Ce faceți in timpul pe 
care vi-1 luați „liber" ?

— Mă plimb, mai intru 
la un film. Dar de cind cu 
acordul global, mă cam 
„atinge" la buzunar...

— în schimb, voi fiștiia 
care vă plimbați hai-hud ne 
„atingeți" timpul nostru li
ber — intervine cu năduf 
în discuție maistrul Gheor
ghe Lărgeanu. șeful atelie
rului piese de schimb. Da, 
da. oe te miri de parcă n-ai 
ști că uneori a trebuit 
stăm peste program ca 
vă suplinim absența ?

Supărarea de moment

că nu sîntem destul de exi- 
genți. Chiar la mine in sec
ție sînt vreo 3—4 băieți 
care au atîtea absențe in
cit ar trebui să le desfacem 
contractul de muncă. Ei 
bine, cind vi i la muncă. îi 
primim ; ba îi criticăm mai 
cu mănuși, ca nu cumva să 
se supere băieții și să-i 
pierdem definitiv...

dovedit in
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

După terminarea lucrului, Ion 
Lttcaci, Jenică Bejenaru și Ghită 
Macor, toți trei de la U.F.E.T. 
din orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
au pornit la vînătoare. Dar nu 
cu pușca, ci cu lațul. Pe raza o- 
colului silvic Căluți, fondul de vî
nătoare Pralea, cei trei au înși
rat cu dibăcie mai multe lațuri, 
unul mai mare decît altul. Să se 
prindă in ele căprioare, mistreți, 
iepuri... Orice, numai vinat să 
fie. A căzut victimă o zvirlugă 
de ciută, foc de frumoasă. Cei 
trei au dus-o acasă, și-au împăr
țit carnea și au pus-o pe friga
re. Dar n-au apucat s-o guste, 
că au căzut și ei in...
liției. Pentru început, au plătit 
o amendă in valoare 
10 000 de lei. Urmează 
și în fața instanței de judecată.

Cascadorii 
de pe 6005

6005 este un tren de persoane 
care circulă pe ruta Galați—Su
ceava. Circulă cu vagoane care 
au ușile defecte. Din cauza 
lor, sutele de călători — și mai 
ales grăbiții navetiști — devin 
în stații, cu sau fără voie, cas
cadori. Coboară și urcă pe unde 
pot. Și cum pot. Dacă mai pot. 
Rămîn'și cu cite o amintire : o 
haină ruptă, o ureche zgîriată, 
un picior scrîntit... Cind se va 
pune capăt acestei situații ? Cind 
Direcția regională C.F.R. Galați 
se va învrednici să nu mai pună 
in circulație asemenea vagoane 
defecte. Și cind se va Învred
nici ? Asta-i întrebarea.

Mărțișorul

latul m;-
de vreo 
să apară

I
I
I
| și melcul

» 
maistrului este perfect jus
tificată, absentele nemoti- 
vate creează și o situație 
de inechitate, cu repercu
siuni asupra muncii și at
mosferei • întregului colec
tiv. Tocmai de aceea, fac
torii de răspundere de la 
fiecare loc de muncă ar 
trebui să-și pună întreba
rea : în ce măsură aseme
nea „supărări" sînt însoțite 
de o muncă permanentă de 
educare și de promovare a 
exemplului înaintat ? Aici, 
la „Semănătoarea", sint. oa
meni care de zece-douăzeci 
de ani n-au lipsit niciodată 
nemotivat. Dacă organiza
ția de partid ar da în grija 
acestor oameni exemplari 
cite unui sau doi din tine
rii cărora 3—4 absențe pe 
lună li se par „normale" ?

— Cum acționați pentru 
preintîmpinarea acestor a- 
baterl ? — ne adresăm
maistrului Aurelian Fumu- 
reL de la secția I turnăto
rie.

— Stăm de vorbă 
teții, Ii criticăm, le 
in vedere, dar tot 
Cred ei pe undeva

cu bă- 
punem 
lipsesc, 
greșim

Pentru a fi sigur că mărțișorul 
său va ajunge in timp util la 
destinație, N.B. din Suceava l-a 
pus intr-un plic, iar plicul l-a 
introdus în cutia unui oficiu poș
tal din localitate. Nu mică i-a fost 
însă mirarea aflînd că destinata
ra n-a primit mărțișorul în ziua 
sorocită, ci după aproape o săp- 
tămînă. Chiar și un melc dacă ar 
fi dus mărțișorul, tot ar fi ajuns 
mai repede decît poștașul. De 
ce ? Pentru că destinatara — 
ca și expeditorul — locuiește tot 
ta Suceva. Ba. mai mult, desti
natara se afla chiar la etajul I al 
clădirii în care funcționează o- 
ficiul poștal unde fusese depus 
plicul cu mărțișorul. Ce-i drept, 
între parter și etaj sint cîteva 
trepte de urcat. Una pe zi dacă 
s-ar fi urcat, mărțișorul 
n-ar. fi intîrziat.

Costumul..,

I
tî-zența

nărui
(8 absente nemotivate nu
mai în februarie) :

— Dacă
plec.

— Soția
— Da.
— Cite

vate are ?

maistrului 
Constantin

— cu 
Gheorghe

nu convine,

lucrează ?

eu

absente nemoti-

Cine motivează
absentele

5

nemotivate ?
Povestea aceasta cu 

„pierderea" am mai auzit-o 
și în alte locuri și de aceea 
e necesar să ne oprim pu
țin asupra ei. Oare este in
tr-adevăr o... pierdere a te 
despărți de chiulangii și 
indisciplinați cronici? Vrem 
să fim bine înțeleși, 
sîntem adepții 
măsurilor 
sancțiuni 
Dimpotrivă. Dar pierderea 
cauzată producției de o 
treabă făcută de mîntuială 
(atunci cind respectivul bi
nevoiește să vină Ia lucru), 
ca să nu mai vorbim de 
exemplul rău pe care-1 dă 
altora, e mult mai mare 
decît despărțirea de un in
disciplina!. Logica toleran
ței conduce totdeauna la 
impas, fapt demonstrat și 
de dialogul — avut în pre-

nu 
înlocuirii 

educative cu 
administrative.

Ea e
n-are 
vreun 

căruia 
„recupe-

ț)

— EA ? 1 Niciuna. 
femeie...

E femeie ! Adică 
cum să se Încurce la 
șpriț de pe urma 
să-i trebuiască 
rări".

După cum s-a văzut, 
mulți dintre cel oe lipsesc 
nemotivat sînt tineri. Ce 
face organizația de tineret 
in fața unor asemenea fap
te și mentalități ? Cu a-tit 
mai mult, cu cit în uzină 
există o frumoasă inițiativă 
educativă — „Prietenii nou
lui angajat". Oare ea se 
manifestă numai pe latura 
emoțională, cu flori, strin
ger! de mîini și urări de 
bine ați venit ? Acțiunea 
trebuie să-și dovedească 
eficienta Ia locul de muncă, 
să contribuie la integrarea 
tinerilor in producție, ia

formarea lor în spiritul or
dinii și disciplinei munci
torești.

— Am luat măsuri de 
manifestare a unei -opinii 
sănătoase împotriva absen
țelor'și avem unele rezul
tate îmbucurătoare — ne-a 
spus tovarășul Alexandru 
Lăstun, secretarul comite
tului de partid.

Este adevărat, discuțiile 
de la om la om, activiza
rea colectivelor de opinie șl 
a comisiilor de disciplină 
au avut o influentă poziti
vă, ducînd la scăderea eu 
aproximativ 20 Ia sută a 
numărului de absențe in 
primele două luni, compa
rativ cu anul trecut. însă 
numărul continuă să fie 
nepermis de mare. Nu se 
poate spune că nu există 
preocupare, că cei in cau
ză nu sirut criticați. Dar 
dacă rezultatele nu sirut 
încă pe măsura posibilită
ților acestui harnic colec
tiv se datorește și faptului 
că în combaterea absente
lor nemotivate se acționea
ză adesea numai pe mo
ment, pierzîndu-se din ve
dere necesitatea unor mă
suri educative cu caracter 
permanent, larg formative, 
cu participarea tuturor co
muniștilor, menite să con
tribuie la o integrare de 
fond a tinerilor în climatul 
de disciplină muncitoreas
că. Astfel, exemplele __
intate din preajmă ar de
veni larg cunoscute șl s-ar 
impune tinerilor drept mo
dele de comportare — așa 
cum ne declara, recent, un 
maistru comunist : „Mă în
trebați dacă am lipsit vreo- 
odiată în 36 de ani de mun
că ? Da. M-am învoit o zi, 
cind m-am căsătorit..."

neașteptat

tot

îna-

Pe la miezul nopții, cind liniș
tea se așternuse peste tot cartie
rul, Ion Cazacu se tot invîrtea 
pe lingă blocul M-2 din munici
piul Drobeta Turnu-Severin. 
După ce și-a mai rotit o dată pri
virea și s-a încredințat că nu e 
nimeni, s-a îndreptat spre scara 
5 a blocului și s-a oprit la ușa 
primului apartament. A deschis, 
a intrat înăuntru, și-a ales cîteva 
costume de haine și a ieșit. Dar 
n-a apucat să îmbrace nici mă
car unul din costume, că a și 
fost prins de miliție.

— Voiam să văd dacă mă 
prinde.

— Cine, stăpînul ?
— Nu, vreunul din costume.
Acum îl „prind" alte haine, ca 

turnate.
Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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De veghe, ca la semănat să se folosească numai semințe de 
cea mai bună calitate. Aspect de la laboratorul Inspectoratului 
pentru calitatea semințelor și materialului săditor județul Ilfov

Munca politico-educativă accelerează
RITMUL
MUNCII 

PE 
ȘANTIERE Calea Dorobanți își înalță noul profil prin munca neobosită a 

constructorilor de locuințe bucureșteni
Foto : E. Dichiseanu

Pe măsură ce se desprimăvărează se amplifică $f lucrările agricole de 
sezon, Îndeosebi pregătirea terenului și semănatul. Iată de ce acum, la în
ceput de campanie, interesează mai ales modul în care au fost asigurate 
si pregătite semințele, măsurile pentru ca acestda să ajungă in cel mai 
scurt timp In unitățile agricole. Din ultimele date centralizate la Ministe
rul Agriculturii rezultă că transferul de semințe între județe a fost înche
iat. Mai mult decît în alți ani, o mare atenție a fost acordată condiționării 
și tratării semințelor. La porumb, bunăoară, din analizele de laborator re
zultă că mai bine de 80 la sută din stocul de hibrizi are o germinație cu
prinsă între 97—100 la sută. Problema care se pune acum este ca unitățile 
agricole să preia de la centrele specializate întreaga cantitate de semințe 
ce le-a fost repartizată, respectîndu-se zonarea soiurilor și a hibrizilor. De 
asemenea, specialiștii trebuie să vegheze cu răspundere la păstrarea însu
șirilor biologice ale semințelor, să asigure însămînțarea lor în condiții op
time. V-ați procurat semințele ? Corespund ele însușirilor calitative stabi
lite ? Sint întrebări la care am căutat răspuns cu prilejul raidului efectuat 
în cîteva județe.

IALOMIȚA. întreaga cantitate de se
mințe ce va fi folosită în această primă
vară se află de mai multe săptămîni în 
magaziile unităților agricole. Este rezul
tatul unei vaste acțiuni întreprinse. încă 
din toamna trecută, de organele agricole 
județene care, la indicația comitetului ju
dețean de partid, au întocmit pentru fie
care cultură grafice speciale privind con
diționarea, tratarea și efectuarea analize
lor de laborator. Aceasta a permis nu nu
mai identificarea stocului real de semin
țe din unități, ci și posibilitatea unei se
lecții pe soiuri și hibrizi cu o înaltă va
loare biologică, adaptați condițiilor de 
sol din fiecare unitate agricolă. Este 
de remarcat exigența cu care s-a ac
ționat pentru îmbunătățirea calitativă a 
loturilor de semințe. Față de limita mi
nimă de 90 la sută, pentru marea majori
tate a soiurilor s-au asigurat stocuri de se
mințe cu germinație de peste 98 la sută. 
(Aurel DAVID).

SĂLAJ. în pragul semănatului, în jude
țul Sălaj sint unele cooperative agricole 
care nu și-au ridicat semințele nici mă
car pentru culturile ce vor fi însămînțate 
în prima epocă. Pînă la 8 martie 
numai 43 de unități agricole coope
ratiste s-au prezentat pentru ridicarea 
semințelor repartizate. Aflăm din situa
țiile care ne-au fost prezentate că In timp 
ce cooperativele agricole din Mirșid. Za

lău. Zăuan, Băbeni, Hida, Dragu si Sîn- 
mihaiul Almașului au în magazii toate

Acum, în pragul însămînîc- 
rilor, trebuie urgentată 

preluarea semințelor 
de către toate unitățile agricole

semințele ce trebuie semănate în epoca 
I, cele din Românași, Bănișor, Valcău, Nuș- 
falău. Bălan. Aghireș, Crasna. Letca. Sur- 
duc și altele nu au ridicat din depozite 
nici un kilogram de semințe. Ca urmare 
a acestui fapt, în depozite zac 480 tone de 
orzoaică. 124 tone ovăz, 49 tone trifoi. 14 
tone sfeclă furajeră, precum și sute de 
tone de porumb. Iată de ce se impune ca 
acum, în pragul declanșării lucrărilor a- 
gricole, consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole să ia de urgentă mă
suri ca întreaga cantitate de sămînță să 
ajungă din depozite în magaziile unită
ților respective. (Gh. RUSU).

VÎLCEA. Deși în bazele din județ au 
fost aduse toate cantitățile de semințe de 
mazăre, ovăz, trifoi, porumb etc., o seamă 
de cooperative agricole întîrzie în mod 
nejustificat preluarea acestora. Astfel, din 

cele 530 tone semințe de porumb aflate în 
bazele de recepție n-au fost ridicate pînă 
luni. 8 martie, decît 83 tone, din cele 47,6 
tone mazăre și 30 tone ovăz — culturi 
care se Insămințează în primă epocă — 
n-au fost preluate decît 15 și, respectiv. 10 
tone. Inexplicabil este faptul că tocmai u- 
nitățile agricole din zona de sud a jude
țului, cum sint cele din Puiești. Ghioroiu, 
Bălcești. Gorunești. Irimești, Tepești. Cre- 
țeni, Amărăști și altele, care urmează să 
dea startul însămînțărilor de primăvară 
în județul Vîlcea, nu au ridicat cantitățile 
de semințe ce le-au fost repartizate. Ce 
se mai așteaptă 7 (Ion STANCIU).

DOLJ. La preluarea semințelor de către 
unitățile agricole trebuie să se respecte și 
zonarea soiurilor și a hibrizilor, așa cum 
a fost făcută de organele agricole' de spe
cialitate. Or. în această privință există 
unele rețineri. Iată un caz petrecut la di
recția agricolă județeană.

— Vreau mai multă sămînță din HS-400, 
solicită Florea Urziceanu. inginerul sef al 
cooperativei agricole „Drumul lui Lenin" 
din Birca. Renunțăm la hibridul dublu 225.

— Nu se acceptă, trebuie să cultivați 
toți hibrizii repartizați — motivează Gri- 
gore Mazilu, șeful sectorului de producție 
vegetală din cadrul direcției agricole.

De fapt, despre ce este vorba 7 
Ministerul Agriculturii a stabilit ca 
în județul Dolj să se cultive 31834 
ha cu hibrizi de porumb semitimnurii. 
37 719 ha cu semitardivi și 67 847 ha cu 
hibrizi tardivi. Direcția agricolă a reparti
zat semințele de porumb în mod propor
țional pe fiecare cooperativă agricolă. în 
funcție de zonarea hibrizilor și condițiile 
naturale specifice. Este foarte important 
ca această structură a hibrizilor să se res
pecte întocmai pentru a se asigura eșa
lonarea coacerii și a recoltatului. Unii spe
cialiști nu înțeleg acest lucru și refuză să 
cultive, hibrizii de porumb din grupele 
timpurii și semitimpurii. Așa se explică 
de ce pînă la 6 martie, din cele 160 tone 
de sămînță pentru hibrizii HD-99, HD-Î01 
și HD-208, cooperativele agricole" nii aii 
ridicat încă nimic. (Aurel PAPADIUC).

O bună parte din fondurile alocate pen
tru dezvoltarea economică și socială a ju
dețului Hunedoara, în actualul cincinal, 
se vor materializa anul acesta, ele 
fiind destinate cu precădere dezvoltării 
capacităților de producție în minerit, si
derurgie, energetică, industria materiale
lor de construcții, industria ușoară, In 
transporturi și agricultură. Totodată, vor 
fi construite șl date in folosință cîteva 
mii de apartamente, 1076 locuri în că
mine muncitorești, școli, grădinițe și 
creșe, spații comerciale, edificii culturale 
și pentru ocrotirea sănătății populației.

Pentru materializarea întocmai a aces
tui vast program constructiv, biroul co
mitetului județean de partid a acționat 
din timp, în sensul creării condițiilor op
time de desfășurare a activității pe șan
tiere. In deplină concordanță cu sarcinile 
și orientările date de conducerea parti
dului încă din anul trecut, au fost Inițiate 
analize comune, minuțioase, cu benefi
ciarii, cu constructorii și proiectanții, în 
prezența membrilor comitetului județean 
de partid și a reprezentanților organelor 
centrale, privind stadiul pregătirii inves
tițiilor din acest an.

Același mod de lucru a fost imprimat 
organizațiilor de partid municipale, oră
șenești și din întreprinderi. Bunăoară, in 
reoentele adunări generale ale oamenilor 
muncii au fost stabilite programe con
crete de măsuri pentru înlăturarea defi
ciențelor ce au existat și realizarea la 
termen a obiectivelor planificate. în aoe- 
lasi timp, munca politică desfășurată pe 
șantierele din Valea Jiului, de la Chișcă- 
daga, din Deva. Hunedoara și Mintia de 
către organizațiile de partid a fost sub
ordonată antrenării ferme a comuniști
lor, a tuturor constructorilor, la organiza
rea judicioasă a activității, utilizarea ra
țională a timpului de lucru, creșterea pro
ductivității muncii, întărirea ordinii și 
disciplinei pe șantiere.

In acest cadru de permanentă acțiune 
și preocupare, investițiile planificate în 
anul 1976 au înregistrat, în general, un de
maraj bun, in primele două luni fiind 
realizat aproape 15 la sută din planul anu

al de investiții. Ca rezultat al activității 
intense desfășurate de organizațiile de 
partid pentru unirea eforturilor beneficia
rilor și constructorilor, pe numeroase șan
tiere — cum sînt cele ale Centralei căr
bunelui Petroșani, Combinatului siderur
gic Hunedoara. întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani, întreprinderii miniere 
Barza — au fost obținute rezultate bune, 
sarcinile prevăzute pentru această pe
rioadă fiind depășite. Principalele unități 
de construcții — I.C.S. Hunedoara, Grupul 
de șantiere pentru. construcții forestiere 
Deva, șantierul „Energomontaj" Mintia și 
elitele — au realizat peste sarcinile planu
lui la zi lucrări de construcții-montaj în 
antrepriză in valoare de peste 220 mili
oane lei.

Urmărind sistematic evoluția stadiilor 
de înfăptuire a investițiilor, biroul corni-

In județul hunedoara
tetului județean de partid a constatat însă 
că pe șantierele hunedorene mai există 
multe rezerve prin a căror valorificare 
poate fi impulsionat ritmul lucrărilor. 
Ca urmare, plenara comitetului județean 
de piart.id — oare a avut loc zilele trecute 
— â abordat tocmai problema valorificării 
acestor rezerve. Dezbaterile concrete 
care au vizat situația de pe principalele 
șantiere au reliefat existența multiplelor 
posibilități de intensificare a ritmurilor 
de construcție. Analiza temeinică a aces
tora s-a concretizat în măsuri de impor
tanță majoră, care vor facilita încheierea 
cu succes a planului din primul trimestru 
și vor asiguna, în continuare, o dinamică 
corespunzătoare muncii pe șantiere. în 
principal au fost stabilite sarcini con
crete pentru organizațiile de partid și 
conducerile șantierelor privitoare la re
partizarea și folosirea judicioasă a forței 
de muncă, a utilajelor — în scopul evi
tării stagnărilor și creșterii productivității 
muncii —'ridibârea gradului de mecani

zare a lucrărilor și extinderea muncii în 
acord global la toate obiectivele, îndeo
sebi pe șantierele I.C.S. Hunedoara, 
S.C.M.M. Deva, O.I.F. Deva, pe șantierul 
nr. 7 Chișcădaga și cel de la Rîu'l Mare, 
pentru ca acest sistem de organizare și 
retribuire a muncii să cuprindă minimum 
80 la sută din întreg volumul de lucrări 
prevăzut a fi realizat în acest an.

Concomitent s-a stabilit ca unitățile de 
construcții să traducă cit mai urgent în 
fapt propriile programe de asigurare a 
forței de muncă calificate, de pregătire a 
unor noi cadre de muncitori, cu priori
tate în meseriile deficitare. Plenara a ho
tărât ca organele și organizațiile de partid, 
împreună cu conducerile întreprinderilor 
beneficiare' de investiții și ale unităților 
de construcții, să întreprindă, decadal, te
meinice analize și să ia măsuri prompte 
în așa fel încît în scurt timp să fie asi
gurate condiții optime pentru executarea 
ritmică și la înalți parametri calitativi a 
lucrărilor. Sarcini precise au fost stabi
lite și în ceea ce privește asigurarea do
cumentațiilor tehnice pentru întregul vo
lum de investiții prevăzut în acest an. a 
utilajelor tehnologice, ridicarea gradului 
de industrializare a construcțiilor, folo
sirea utilajelor grele in 2 și 3 schimburi, 
reducerea cheltuielilor de producție.

Subliniind marea răspundere pe care o 
au organele locale de partid pentru modul 
în care se înfăptuiește planul de inves
tiții, plenara a cerut comandamen
telor formate pe lingă obiectivele de 
investiții de importanță majoră, membri
lor biroului comitetului județean, ai bi
rourilor comitetelor municipale și orășe
nești de partid — sub a căror îndrumare 
funcționează acestea' — să-și intensifice 
activitatea, să intervină prompt, la fața 
locului pentru rezolvarea operativă a 
tuturor problemelor pe care le ridică 
munca cotidiană, a constructorilor. în 
scopul respectării termenelor de punere 
în funcțiune a noilor obiective.
# ■ '■x';!,:-'. ' .•.''■ 'j'. >■'. țj {if:-/ -j?'•

Sabin IONESCU
corespondentul „Scîntell"

PE SCURT DE PE OGOARE PE SCURT DE PE ȘANTIERE»
HUNEDOARA Pen

tru cele peste 20 500 ha 
pe care le vor însă- 
mința cooperativele a- 
gricole din județul Hu
nedoara a fost asigura
tă, aproape în întregi
me, sămința necesară. 
Cea mai mare parte a 
și fost ridicată din de
pozite. Fac excepție 
cooperativele agricole 
din Batiz, Bretea Strei, 
Nădăștia de Jos și 
Sălașul de Jos, care nu 
au preluat de la cen
trul din Orăștie sămîn- 
ta de porumb, iar cele 
din Soimuș, Mărtinești, 
Ocoliș, Sălașul de Sus, 
Gurasada, Brănișca —

întîrzie să ia semințele 
de sfeolă furajeră și 
sfeclă de zahăr. Se 
cere rezolvată o pro
blemă : la centrul de 
decuscutare din Bra
șov s-au trimis, încă 
din decembrie 1975, 
peste 20 000 kilograme 
sămînță de trifoi pen
tru decuscutare. Pînă 
în prezent nu s-a pri
mit decît o cincime din 
această cantitate. Pe 
cînd restul 7 (I. Sabin).

TULCEA. întreaga 
cantitate de sămînță 
pentru cele 13 000 ha 
ce se vor cultiva cu or-

zoaică și 5 500 ha cu 
sfeclă de zahăr a fost 
verificată și a primit 
calificativul „bun". Nu 
s-au asigurat in tota
litate semințele nece
sare pentru leguminoa
sele perene. Cantitățile 
obținute din producția 
proprie a cooperative
lor agricole nu acoperă 
necesitățile. Prin cen
trul de semințe s-a 
primit o repartiție de 
50 de tone de semințe 
de trifoi, dar nici a- 
cestea nu sînt sufi
ciente. De aceea, s-a 
recurs la cumpărarea 
din alte județe a peste 
20 tone semințe de tri

foi, ghizdei și măză- 
rică. Pentru a se asi
gura în 1976 din pro
ducția proprie semin
țele necesare, în ju
dețul Tulcea au fost 
organizate opt ferme 
specializate amplasate 
pe terenuri cu fertili
tate ridicată, în zone 
irigate. Aci se vor 
produce semințe de 
grîu, in, fasole soia, lu- 
cernă, floarea-soarelui, 
porumb, borceag etc. 
pentru nevoile proprii, 
cit și pentru alte jude
țe. (Nicolae Vasile).

COVASNA. Coopera
tivele agricole din ju

deț sint gata să în
ceapă lucrările agricole 
de primăvară. Numai 
că unele din ele. cum 
sînt cele din Căpeni, 
Biborțeni. Dalnic. Oj- 
dula, deși au primit de 
mult repartițiile de or
zoaică și de alte se
mințe de furaje, nu 
le-au ridicat de la cen
trul de semințe. Di
recția agricolă jude
țeană a fixat ca ul
tim termen de ridicare 
a tuturor semințelor 
necesare în campania 
de primăvară data de 
15 martie. Acest termen
se cere să fie respectat.
(G. Tomori).

„RELONUL V" IN 
AVANS CU 6 LUNI. 
DAR... Colectivul 
grupului de șantiere nr. 
2 din Săvinești, care a 
primit sarcina de a 
construi noul obiectiv 
„Relon V“ de pe plat
forma chimică din lo
calitate, dă dovadă de 
o înaltă conștiință mun
citorească în finaliza
rea acestei importante 
investiții. Astfel, extin
derea muncii în două 
schimburi la anumite 
puncte , de lucru, chiar 
și pe timpul iernii, fo
losirea cu eficiență a 
utilajelor de transport 
și ridicat, apropierea

bazelor de aproviziona
re cu materii prime de 
locurile de muncă etc. 
au determinat ca, pe 
ansamblul obiectivului, 
lucrările de construcție 
șă fie in avans cu 6 
luni față de prevederi
le graficului.

Era și firesc ca a- 
cest substanțial avans 
ciștigat prin hărnicia 
constructorilor să fie 
fructificat din plin de 
către beneficiar, respec
tiv Combinatul de fire 
sintetice Săvinești. Nu
mai că lucrurile nu 
s-au întîmplat așa. 
Conducerea combina
tului nu se preocupă 
de asigurarea utilaje

lor. Din această cauză, 
halele, deja construite, 
stau goale. Pe cînd o 
redresare a acestei si
tuații nedorite ? (Ion 
Manea).

TULCEA: O NOUĂ 
SECȚIE INDUSTRIA
LA. La întreprinderea 
de industrializare a peș
telui Tulcea a fost a- 
menajată o nouă secție 
de ambalaje metalice, 
căreia îi sînt proprii ca
pacitatea sporită de 
producție și posibilități
le multiple de a se a- 
dapta rapid, ca formă 
și capacitate a ambala
jului, la cerințele sec-

ției externe. Echipată 
cu utilaje de mare ran
dament, unele realizate 
din autodotare, noua 
secție va acoperi in 
mod practic întregul 
necesar de ambalaje al 
fabricilor de conserve 
din pește din Sulina și 
Tulcea. (V. Nicolae).

ORADEA t CON
STRUCTORII ÎN DE- 
VANS. La întreprinde
rea „Alumina" din Ora
dea se desfășoară în ritm 
susținut ample lucrări 
de conștrucții prevăzute 
pentru cea de-a cincea 
etapă de dezvoltare. 
Dată fiind importanța

acestei lucrări pentru 
continua dezvoltare a 
ramurii metalelor nefe
roase din țara noas
tră, constructorii de la 
Grupul de șantiere O- 
radea, avind sprijinul 
fructuos al beneficia
rului și proiectantului, 
și-au amplificat efor
turile și, la această oră, 
toate lucrările de con
strucție sint realizate 
în avans față de ter
menele stabilite. Spre 
exemplu, liberările de 
construcție prevăzute 
pentru acest trimestru 
au fost realizate in pri
mele două luni ale fi
nului. (D. Gâță).

Economisirea energiei si combustibiluiui
— Cit este excesul de aer la cup

torul 2 7
— Analiza gazelor de ardere arată 

1,25.
— Bine, in regulă. Păstrați para

metrii.
Dialogul are loc într-una din ha

lele ÎNTREPRINDERII „STICLA" 
DIN TURDA, intre maistrul ceramist 
Vasile Mureșan și topitorul Ioan 
Bețe.

— Urmărim, prin controlul perio
dic al arderii la cuptoarele de topit 
sticlă — menționează loan Bețe — 
să reducem excesul de aer de la 1,55 
la 1,25. Din bilanțurile energetice 
a rezultat că așa se realizează un 
consum optim de combustibil. Pe a- 
ceastă cale ne-am propus ca în 1976 
să obținem o economie de apro
ximativ 200 tone combustibil conven
tional.

— Căile de reducere a consumului 
de energie sînt multiple — intervine 
maistrul principal loan Pîrjol. Am a- 
pllcat o serie de măsuri tehnice cu 
efecte economice, aș spune, deosebi
te. Dar cel mai important lucru este 
faptul că am reușit — și nu a fost 
ușor — să înrădăcinăm in rindul oa
menilor noștri convingerea că gospo
dărirea rațională a energiei este o ne
cesitate firească, o sarcină permanen
tă și, in primul rind, o chestiune de 
conștiință.

IDin inițiativa organizației de par
tid din secție a fost lansată chema
rea : „Să lucrăm o zi pe lună cu e- 
nergie și combustibil economisite". 
Acțiunea a fost generalizată la nive
lul întregii întreprinderi. Rezultatele 
pe două luni : s-au economisit peste 
350 tone combustibil convențional și 
circa 150 000 kWb de energie elec
trică.

O altă acțiune, care merită a fi 
relevată, este valorificarea resurse
lor energetice secundare. Numai pe 
această cale se recuperează peste 
14 000 tone combustibil convențional. 
Pentru alte aproape 2 000 tone com
bustibil convențional sînt efectuate 
•tudii de recuperare, o bună parte 

dintre ele urmind să fie aplicate in 
acest an.

— In cea mai mare parte — re
marca ing. Gavrilă Hîlma, directorul 
întreprinderii „Sticla" — am reușit să 
creăm o puternică opinie muncito
rească împotriva risipei de energie, 
precum și de alte materiale, rezul
tatele confirmind acest lucru.

Fapt este că ceea ce s-a înscris 
pe un mare panou aflat în incinta 
întreprinderii „Sticla" din Turda re
prezintă obiective care devin realita
te : „Fiecare angajat — un luptător 

RISIPA UNUIA O PLĂTESC TOȚI 
o realitate care stimulează conștiința 

de bun gospodar
neobosit împotriva risipei ! Să econo
misim cel puțin 1,5 milioane kilo- 
wați-oră energie electrică in anul 
1976. Obiectivul propus poate fi rea
lizat prin : eliminarea mersului în gol 
al utilajelor și oprirea oricărui con
sum iniutil. Știați că realizarea obiec
tivului propus echivalează cu consu
mul pe an a 30 de blocuri de locuin
țe cu cîte 45 de apartamente ? Risi
pa se plătește de toți membrii socie
tății. chiar dacă e făcută numai de 
unul dintre noi".

Demne de relevat sint și rezultatele 
sticlarilor de la „VITROMETAN" 
MEDIAȘ. Ei au reușit să economi
sească în lunile ianuarie și februarie 
peste 300 000 kWh de energie elec
trică și aproape 600 tone combusti
bil convențional. Succesul este cu 
atît mai mare cu cit normele de 
consum pe acest an, pentru energie 
electrică și combustibil, au fost dimi
nuate cu 23 la sută. Cum a fost po
sibilă o astfel de reducere 7

— In anul trecut am realizat o se
rie de modificări importante la une
le agregate, ceea ce ne-a permis să 
economisim 3.5 milioane kWh și 
18 680 tone combustibil convențional. 
Cele mai multe dintre ele se dato
rase inițiativelor izvorite in înseși 
secțiile de producție — ține să pre
cizeze ing. Emilian Bărbat, directo
rul întreprinderii „Vitrometan". 
Problemele energetice nu preocupă 
numai biroul mecano-energelic, ci 
constituie o sarcină permanentă a în
tregului colectiv. Fiecare trebuie să 
cunoască consumul realizat și fieca

re are datoria să găsească soluții de 
îmbunătățire a randamentelor ener
getice. Prin aceasta ne străduim să 
asigurăm aplicarea riguroasă a Le
gii cu privire la gospodărirea com
bustibililor și energiei.

Notăm în continuare unele din 
inițiativele aplicate. Un colectiv de 
tehnologi și maiștri din secția de 
prelucrare a topiturii a reușit să în
locuiască arzătoarele (pe baza une' 
soluții proprii) la cuptoarele de re- 
coacere, lucrare prin care se econo
misesc 250 009 metri cubi de combus
tibil pe an. La mașinile de ars gura 
la pahar se reduce consumul de la 5 
la 1 metru cub pe oră, prin înlocui
rea arzătoarelor pe baza unei inova
ții a maistrului Wilhem Kiss. Plin de 
inițiativă se dovedește și maistrul 
zidar Iancu Șarlea, care, după cum 
arătau tovarășii săi, „este un om 
practic. întotdeauna găsind soluții 
ingenioase". De curînd a aplicat cu 
bune rezultate o soluție privind fo

losirea de materiale refractare recu
perate pentru îmbunătățirea regimu
lui termic al unor cuptoare de topit 
sticlă. O altă acțiune se referă la 
modificarea camerelor regenera
toare la cuptoarele 2 și 3 ; pe aoeastâ 
bază, consumul de combustibil a scă
zut cu 50 metri cubi pe oră la fiecare 
cuptor, ceea ce echivalează cu o eco
nomie totală de 2 000 tone combusti
bil. Deci, normele au fost realiste, 
dar valorificindu-se inițiativele oa
menilor. înfăptuindu-se cu stăruință 
fiecare punct din programul stabilit 
pentru economisirea combustibililor 
și energiei, rezultatele sînt tot mai 
substanțiale.

în rindul colectivelor care gospodă
resc bine aceste resurse ale econo
miei naționale se numără și cele de la 
întreprinderile de sticlă Avrig și Pă
durea Neagră, întreprinderea de gea
muri din Scăeni. Datele statistice în
registrate la Centrala sticlei și cera
micii fine arată că, in primele două 
luni, pe ansamblul centralei s-au e- 
conomisit 250 tone combustibil con
vențional și 300 000 kWh de energie 
electrică. Tot datele arată însă că 
unii economisesc, iar alții risipesc, 
întreprinderile de sticlă „Prahova"- 
Ploiești. din Gherla Poiana Codru
lui. aflate într-o asemenea situație, 
trebuie să întreprindă de urgență 
măsuri ferme pentru încadrarea in 
consumurile planificate.

— Specialiștii din centrală și din 
unitățile care au înregistrat depășiri 
— ne-a spus ing. Gheorghe Țențu, 
director general al Centralei sticlei și 
ceramicii fine — analizează și stabi
lesc acum măsuri pentru respectarea 
normelor de consum. In același 
timp se intensifică acțiunea de re
cuperare a resurselor energetice se
cundare. De pildă, in acest an, In 
unitățile centralei se vor recupera 
circa 2 000 tone combustibil conven
țional numai pe baza valorificării re
surselor energetice secundare.

Ion LAZAR

S-a elaborat o nouă șar|ă la Combinatul siderurgic din Galați

PIANUL SĂ FIE ÎNDEPLINIT PUNCT CU PUNCT
(Urmare din pag. I)

să-l aibă organizațiile de partid din 
intreprinderi. Obligațiile asumate 
prin contractul economic privesc nu 
numai întreprinderea in ansamblul 
său. ci și pe fiecare lucrător în parte 
— iată imperativul ce trebuie bine 
înțeles de către fiecare om al mun
cii. Ca atare, prin toate mijloacele 
muncii politico-educative de masă, 
organizațiile de partid sînt chemate 
să determine noi progrese pe calea 
organizării științifice a producției, să 
acționeze stăruitor pentru respecta
rea strictă a tehnologiilor de fabri
cație, întărirea ordinii și disciplinei 
in muncă, a asistenței tehnice 
prompte și competente în toate 
schimburile. Organizațiile de partid, 
conducerile întreprinderilor restan- 
țiere temporar trebuie. în același 
timp, să valorifice operativ tezaurul 
de idei, de propuneri valoroase ale 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor — făcute în cadrul recentelor 
adunări generale ale oamenilor mun
cii— pentru oa. concomitent cu în
deplinirea sarcinilor curente de plan, 
pînă cel mai tîrziu la sfîrșitul pri
mului trimestru toate contractele 
economice să fie integral onorate.

Comitetele județene, municipale și 
orășenești de partid, ministerele eco

nomice au datoria de a lua măsuri 
energice și de a urmări în mod 
direct, în fiecare întreprindere și la 
fiecare produs în parte. îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan. Contro
lul realizării planului la producția fi
zică. la toate sortimentele prevăzute 
trebuie să se facă sistematic, pe 
bază de analize temeinice, nu numai 
la nivelul ramurilor, ci și al județe
lor. Acest control nu trebuie să aibă 
un caracter constatativ, ci, dimpotri
vă, trebuie să ducă la soluționarea 
promptă a problemelor ce apar 
pentru a se preveni orice restantă. 
Printr-o judicioasă organizare a pro
ducției și a muncii, printr-un spri
jin nemijlocit la fața locului din 
partea ministerelor și centralelor, a 
organelor de partid, concretizate în 
rezolvări practice și operative ale 
problemelor, printr-o intensă activi
tate politico-educativă desfășurată 
de organizațiile de partid, este impe
rios necesar ca în toate unitățile 
să se lucreze Ia nivelul maxim al 
posibilităților, pentru ca sarcinile de 
plan și angajamentele asumate în 
acest prim an al actualului cincinal 
la producția fizică să fie înfăptuite 
zi de zi, decadă cu decadă, lună de 
lună. In condițiile creșterii continua 
a eficientei economics.

Realizări ale 
siderurgiștilor 

gălățeni
La Combinatul siderurgic de 

la Galați se realizează cu suc
ces un produs foarte solicitat de 
numeroșii săi beneficiari. Este 
vorba de_ tabla zincată, care se 
realizează în cadrul uzinei de 
laminate plate, dotată cu utilaje 
Și instalații de înaltă tehnicita
te. Pînă în prezent au fost pro
duse 3 000 tone tablă zincată 
peste prevederile planificate. în 
ceea ce privește strădaniile ce
lorlalte colective de pe platfor
ma siderurgică gălățeană sub
liniem în mod deosebit succe
sele furnaliștilor, colectiv ce se 
înscrie cu o producție suplimen
tară în acest an de aproape 
17 000 tone fontă. S-au mai ob
ținut, de asemenea, peste plan, 
3 000 tone tablă groasă, peste 
33 000 sleburi de relaminare ți 
alte produse siderurgice. (Dan 
Plăeșu).
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CUM VORBIM, CARNET CULTURAL
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CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?
Datoria profesorului

Profesorilor de limbă și litera
tură română, pe lîngă îndatorirea 
profesională, le revine și obligația 
morală de a contribui activ la cul
tivarea limbii.

Sigur, însușirea și respectarea 
normelor gramaticale sînt cerințe 
de bază, fără de care nu se poate 
vorbi de o limbă corectă, dar tot 
atit de adevărat este și faptul că 
numai corectitudinea gramaticală 
nu este suficientă. Numai o cu
noaștere perfectă a cuvîntului, a 
conținutului acestuia duce la în
lăturarea sărăciei în exprimare, la 
abandonarea formelor ștereotipe, 
plate și chiar la eliminarea „bom- 
basticismului" atît de frecvent re
marcat la unii dintre tineri, ce 
doresc cu orice preț să „epateze" 
printr-o falsă cultură. Multe din 
lucrările scrise ale elevilor, remar
cabile prin corectitudinea grama
ticală, nu le putem accepta tocmai 
pentru că stilul comunicării este 
inexpresiv, vocabularul sărac. Pe 
de altă parte, în lucrările scrise la 
alte obiecte elevii comit asemenea 
abateri fie că ei consideră că o 
corectare a greșelilor ortografice 
este specifică numai obiectului 
Limba română, fie că se acordă o 
foarte mare atenție numai con
ținutului expunerii. Din acest punct 
de vedere, trebuie realizat și aici 
un adevărat front comun al sluji
torilor catedrei ca exprimarea corec
tă, respectarea regulilor gramaticii 
să fie o lege, indiferent de obiect.

Referindu-se la obligația dască
lului de română — de a combate 
greșelile de limbă și de a-i învăța 
pe școlari să scrie și să pronunțe 
corect — ne mulțumim să atragem 
atenția asupra unor aspecte cu
noscute, dar mai puțin 
Sd știe, de pildă, că 
român nu este obligat 
ze pronumele personal 
seamă la persoana întii
cu rol de subiect, decît în anumite 
împrejurări. Ei bine, în ciuda 
acestui fapt, pentru că în clasele 
I—IV nu se acordă cuvenita aten
ție pronumelui respectiv, se ajunge 
la o exprimare nu numai supără
toare, dar și incorectă, cu o frec
vență mult mai mare în rîndul 
vorbitorilor. Și pentru că vorbeam 
de pronume, am mai remarca un 
fapt : așa-numitul pronume de în
tărire și de identitate creează multe 
dificultăți de acord, și' asta din 
cauza tendinței de a se utiliza 
forma invariabilă „însăși" aproape 
în toate împrejurările. Cu puțină 
atenție din partea profesorului de 
română și prin exerciții repetate 
(dar mai cu seamă prin combate
rea pe loc a unor asemenea aba
teri) rezultatele n-ar putea fi decît 
foarte bune.

La fel de supărătoare apare 
construcția completivei directe cu 
ca să pe lîngă verbele a vrea, a 
dori etc. (vreau ca să spun). O a-

semenea greșeală n-ar mai apărea 
dacă vorbitorul ar ști — și elevii 
trebuie să știe — că numai cînd 
între cele două elemente 
nente ale conjunctivului 
intervine un alt cuvînt 
introduce o completivă 
vreau ca

Mi-am 
mai sus 
nomenul 
cina unui singur învățător sau pro
fesor, ci este preluarea în veșnică 
cercetare a formei perfecte la 
început prin automatizare și apoi 
prin cunoaștere și aprofundare la 
ciclul al II-lea. Fenomenele anali
zate, precum și multe altele con
stituie un argument demn de luat 
în seamă și tocmai pe asemenea 
fapte ne bazăm cînd susținem că 
dezbaterile inițiate de „Scînteia" 
sînt mai mult decît binevenite. Ca 
truditori ai școlii, profesorilor le 
revine această dificilă și foarte 
sensibilă sarcină de a învăța co
rect, de 
voie și 
o limbă 
nea cu 
ca „un

compo- 
(ca... să) 
el poate 
directă :

acum să spun.
permis exemplificările de 
pentru a sublinia că fe- 
gramatical nu este sar-

a îndrepta unde este ne- 
de a perfecționa continuu 
despre care Emihescu spu- 
atîția ani înainte că este 
fagure de miere";

Prof.
Liceul
Timișoara

Oitea Marla MUȚIU 
real-umanist nr. 1,

Cuvîntul unui inginer
Asist, observator atent și pasio

nat, la modul în care este folosită 
limba română și mă întreb de ce 
s-a ivit necesitatea unui reviriment 
în acțiunea de cultivare a ei T 

' Pentru că dacă în 1952 discuțiile 
specialiștilor și ale oamenilor de 
cultură cu privire la stabilirea unui 
mod unic de exprimare reprezen
tau o atitudine avansată, de eșa
lon fruntaș, ulterior, lingviștii au 
renunțat la veghea competentă, la 
dirijarea operativă și eficientă în 
ceea ce privește evoluția irezistibi
lă a limbii. In afara unor inter
venții, nu și-au asumat răspunde
rea de a oficializa periodic (nu Ia 
20 de ani !) schimbările, noutățile, 
mutațiile, nuanțările etc. surveni
te în exprimare. Nu există incă un • 
organ academic de omologare ope
rativă și de decizie publică in ma
terie. In loc să informeze cetățea
nul. să-1 îndrume asupra evoluției 
rapide a vocabularului, sînt spe
cialiști în limba română care se 
declară adepții expectativei. Am 
aflat cu consternare, din păcate 
chiar în paginile „Contemporanu
lui", că viabilitatea unui verb ca 
a concluziona (!) o hotărăște viața 
și nu specialistul. Ce-I împiedică 
insă pe acesta să ia atitudine 
fermă, să declare deschis, în virtu
tea competenței sale, că respectivul 
cuvînt a fost creat prin lipsuri în 
instruire ? Căci există, corect și 
suficient, a conchide. Dar în cazuri-

Greșeli dăunătoare
respectate, 
vorbitorul 

să utilize- 
(mai cu 

și a Il-a)

Cultivarea . limbii 
cere, acum, în vremea 
„exploziei informațio
nale", o grijă excep
țională. Cunoștințele 
noi pretind nume noi : ■ 
cibernetică, informati
că, modftl, aseleni
zare, laser, computer 
ș.a.m.d. ; bineînțeles, 
acești termeni se in
troduc, în general și 
în mai toate limbile, 
asemănător numelui 
dat de inventator și 
denumirile se recu
nosc în mai toate lim
bile. Dar se introduc 
uneori gratuit numiri 
noi, adaptate din lim
ba străină în care un 
autor sau altul citește 
și nu se ostenește să 
traducă termenii — 
pentru conținuturi care 
își au numele lor con
sacrat in limba curen
tă. Cîteva exemple. 
Citim francezul „quan
tification" și introdu
cem „cuantificare" — 
fără să ne gîndim 
că, în românește, de 
la „cantitate" derivă 
„cantificare". Se preia 
din englezește verbul 
„implement" și zicem 
(și încă intr-o circu-

Iară ministerială) că o 
măsură se „imple
mentează" — nu, pe 
românește, că „se exe
cută", „se îndeplineș
te", „se aplică". La 
fel introducem în lim
ba română, adaptați 
exact în forma din 
limba engleză, pe „for
mal" și „informai" 
(„grup formal", „lider 
formal" — adică „grup 
organizat", „șef cate
goric, recunoscut" ; 
„grup informai", adică 
„grup spontan, întâm
plător"), cînd, in en
glezește, „formal" în
seamnă „in toată for
ma", nu ca în româ
nește. exact contrariul, 
„de formă", „de ochii 
lumii" (și am găsit ex
presia „echipe forma
le", chiar cu sensul 
românesc — creindu-se 
confuzii cu „grup for
mal", îrt sensul en
glezesc). Introducem 
pe anglb-americânul 
„mass media", adică 
„mijloace de masă" 
(în răspîndirea cultu
rii, învățămîntului) și, 
apoi, vorbim de „mass- 
medii", de „circula
ția massmediilor", de

„mijloacele massme
dia" — declinînd un 
cuvînt invariabil și 
producind pleonasme. 
Citim „educațional
psychology" (în limba 
engleză „education"
înseamnă și „educa
ție" și „pedagogie") și 
îl traducem „psihologie 
educațională" — în lo
cul consacratului și 
corectului „psihologie 
pedagogică". Citim in 
literatura pedagogică 
de limbă engleză 
„comprehensive scho
ol", spunem repede 
„școală comprehensi
vă" — fără să 
zăm conținutul 
gogic ai acestei 
și să găsim un 
corespunzător din pe
dagogia românească 
(școală unică, școală 
generală sau, cum 
traduc francezii, „școa
lă polivalentă"). Și 
alte exemple se mai 
pot aduce spre a do
vedi că vocabularul 
limbii române nu tre
buie alterat în acest 
fel.

anali- 
peda- 

școli 
nume

Prof.
Dumitru MUSTER

le : „am recepționat proiectul", „pe 
care le previzionăm științific"? Dar 
hibridul „în raport de" — provenit 
din combinarea nefericită a expre
siilor corecte „în raport cu" și 
funcție de" (nu „funcție de", 
se aude frecvent l) — nu este i 
o manifestare a necunoașterii 
bii ? Dacă în evoluția limbii 
fi Intervenit la timp nu ar 
fi circulat în zilele noastre : 
tn clin, nici In mînecă" — i 
de „...mînec‘ 
loc de 
ne" — 
„pană" 
rogate prin preluarea lor „după 
ureche" ; tot așa cum mi-a fost 
dat să aud o cunoscută zicală în 
varianta „rîde dracul de porumb 
verde" ! Cum să-i fi pretins ones
tului vorbitor să rostească : po
rumbe negre ?, ce-s alea „porum
be" ?, trebuie să fie „porumb", dar 
cum „negre" ?. n-oi fi auzit bine, 
deci „porumb verde" ! — și gata 
„noutatea" — dacă nici dicționarul 
nu știe că proverbul cu pricina 
trebuia inserat la sensul „porum
biță" și nu Ia „fruct de culoare 
neagră-vineție". Unde-i, de altmin
teri, logica zicalei ?

Tot mai numeroși sînt cei ce se 
adresează organismelor competente 
(instituțiilor de 
dacțiilor) 
puns la 
tul pe 
de limbă 
țiilor se 
de scrisori adresate în numele do
rinței legitim patriotice de a se a- 
sigura circulația unei 
jite, clare, expresive, 
adevăratei și bogatei 
nești. Ea nu este ca 
auzim sau citim cînd 
directă", cînd „transmisie in 
rect" (copie francofilă). Pe de altă 
parte, este de admis că mult uza
tele expresii în vogă, clișeele pe 
undeva și nu știu cum să-ți spun, 
noile formații cu de — de excepție, 
de referință (după de calitate) am 
citit și auzit : (caz, film, realizări, 
subiecte) de excepție (= aparte), 
tradiție de prestigiu, carte de refe
rință, derbiul de tradiție — ori re
centul escaladare (a cursei înarmă
rilor. a crizei economice, a costuri
lor la materiile prime) ar putea fi 
uneori folosite de vocabularul ro
mânesc ca elemente 
trebuincioase. Dar de 
losim, fiecare la locul, 
nele și verificatele 
accentuare, amplificare

Toate acestea și incă altele tre
buie dezbătute la scară cit mai 
largă, pentru ca cei interesați să 
aibă acces la verdictul specialiș
tilor. Acesta este. cred, scopul in 
care „Scînteia" a inițiat noua ac
țiune de promovare a unei 
corecte;

De aceea, ca rezultat 
al acestei acțiuni, trebuie 
ată posibilitatea unei soluționări 
periodice — operative și eficiente 
— a faptelor de limbă.

„in 
cum 
oare 
lim- 
s-ar 
mai 

. „nici 
în loc 

„va apare" — în 
„va apărea". „defecțiu- 

in loc de „defect" sau 
— și atîtea altele, împicio-

spre 
unele 
care 

română 
traduce,

specialitate, re- 
a le solicita răs- 
nedumeriri. Asal- 

publicul vorbitor 
îl dă redac- 

știm, prin mii

limbi îngri- 
frumoase, a 
limbi româ- 
atare, dacă 

„transmisie 
di-

de nuanțare 
ce să nu fo- 
potrivit, bu- 

: extindere, 
etc.

limbi

final
cre

Ing. Constantin MURAFA

Pârtiei t V

cu rezultate concrete

• In orașele și comunele din 
județul Brașov continuă suita ma
nifestărilor organizate în pregăti
rea Congresului educației politice 
și al culturii. Astfel, la cluburi și 
cămine culturale au Ioc, în aceste 
zile, expuneri, 
punsuri la întrebări pe 
dezvoltarea conștiinței 
normele eticii și echității 
întărirea și dezvoltarea 
obștesc etc. O acțiune cu 
diență este „Luna cărții 
prinderi și instituții"

TÎNĂRUL
și răspunderea educatorului

Vorbind despre dimensiunile vieții 
social-economice și spirituale ale sa
tului românesc contemporan nu pu
tem să nu evidențiem participarea 
largă în acest vast proces . construc
tiv a intelectualității. Contribuția 
intelectualilor — indiferent ‘ 
cui lor de muncă — este 
nent și activ solicitată la 
rda producțiilor sporite în 
tură și zootehnie, la toate 
le legate de buna desfășurare 
campaniilor agricole. In același timp 
însă, pretutindeni, în lungul și în la
tul tării. întîlnim învățători, profe- , 
sori, medici, agronomi, economiști — 
oameni de știință, artă si cultură — 
care cu pasiune și dăruire sînt si 
adevărați animatori ai activității po
litico-educative si cultural-artistice. 
Oricine trece astăzi prin sate întâl
nește prezenta activă a unor puter
nice colective de activiști culturali : 
fiecare intelectual lucrează în specia
litatea sa, dar, totodată, se află înro
lat și într-un anume domeniu al vie
ții social-culturale a localității, co
respunzător aptitudinilor sale si ce
rințelor educative. Să-i amintim pe 
Învățătorul Valentin Ciobanu, ani
matorul formațiilor muzicale de ama
tori din Dobrotești (Teleorman), pe 
profesorul de matematici Valentin 
Băințan, 
din Ardusat (Maramureș), sau 
profesorul de limba româhă 
Vacarciuc, .dirijorul corului 
nului cultural din Roșiori 
Mare), de asemenea, pe economistul 
Ion Diaconescu, cunoscut activist 
cultural în comuna Bezdead (Dîmbo 
vita)...

E suficient să ne gîndim la comple
xele manifestări și acțiuni de propa
gare a științei la sate, la universită
țile populare, la activitatea cu car
tea, la învățămintul agricol de masă, 
la educația sanitară, la studii, cerce
tări și documentare asupra trecutului 
istoric și a prezentului socialist al 
satului și la multe alte asemenea ac
țiuni obștești, patriotice și cetățe
nești. Toate acestea datorate. în 
bună măsură, unor asemenea oameni 
reprezentativi ai vieții satului, acti
viști de nădejde ai organelor locale 
ale puterii de stat, ai organizațiilor 
de partid.

Intelectualii satelor ajută la dez
voltarea și diversificarea mișcării ar
tistice de masă, la promovarea genu
rilor militante de artă — teatru po
litic și de anchetă socială, poezie pa
triotică, cîntec de masă patriotic și 
revoluționar, montaj literar, brigadă 
artistică de agitație, dans tematic. în 
acest sens putem aminti zeci de mii 
de intelectuali care, în calitatea lor 
de instructori artistici obștești, de re
gizori. dirijori și coregrafi ai for
mațiilor de amatori, întrețin mereu 
vie și în ritm continuu viata spiri
tuală a satului. Ei descoperă și antre
nează mereu noi talente din popor, 
în diferite colective și cercuri artis
tice teatrale, literare, muzicale, co
regrafice, de artă plastică, populară.

culegeri

de lo- 
perma- 
realiza- 
agricul- 
lucrări- 

a

dirijorul prestigiosului cor 
pe Petre 

cămi- 
(Satu-

foto și clnecluburi, inițiază 
de folclor, organizează spectacole și 
concerte educative, expoziții și alte 
manifestări de amploare cu un pro
nunțat caracter educativ, militant.

întîlnim astăzi o seamă de intelec
tuali care, adine integrați în opera 
complexă de edificare socialistă, de 
realizare a unor recolte tot mai bo
gate, de urbanizare a satului, și-au 
extins preocupările lor profesionale 
— din școală, din laboratorul de chi
mie și fizică, de matematică sau geo
logie, din laboratorul agricol al 
C.A.P. sau al celui medical de la dis
pensar — la activități științifice, cul
turale. artistice, solicitate de proce
sul de educare comunistă a tineretu
lui și formare a conștiinței socialiste 
a oamenilor din localitate, proces tot

INTELECTUALII

1N VIATA SATULUI

mai diversificat datorită schimbărilor 
politice — socio-demografice. apari
ției de noi preocupări și profesii în 
vatra satului contemporan. Noul ca
dru al dezbaterilor ce au loc azi tot 
mai mult la sate, pe grupe si micro- 
grupuri diferențiate după preocupări, 
cerințe, nivel de cultură, solicită efec- 
.tiv o asemenea participare creatoare, 
pe specialități, a intelectualilor, aceș
tia venind în mijlocul oamenilor din 
adîncă convingere personală, cu con
știința unei înalte îndatoriri politico- 
sociale, de cetățeni, cu întreaga com
petență și arsenalul de instrumente 
și metode menite să asigure carac
terul veridic, convingător al acțiuni
lor inițiate. Este, cred, viziunea mo
dernă a noțiunii de participare, înțe
legerea reală a prezentei pasionate și 
din convingere a intelectualului în 
mijlocul locuitorilor satului si nu 
„mobilizarea" lui pe baza convocato
rului Ia o „acțiune" culturală.

Azi nu mai poate constitui pentru 
nimeni o surpriză faptul că o seamă 
de cadre didactice sau chiar medici 
și ingineri agronomi, în timpul lor 
liber, se îndeletnicesc, de pildă, cu 
arta dirijatului la coruri sau forma
ții instrumentale de amatori. Dar, în 
același timp, se mai întîmplă ca 
uneori, chiar în comune cu 30—40 ca
dre didactice, să nu activeze nici o 
formație corală (din lipsă de dirijor), 
deși există în localitate profesor de 
muzică, absolvent de conservator ! 
Pregătirea lui ca profesor și dirijor, 
de pe băncile universitare, ar trebui 
ca tocmai în aceste situații să se 
conjuge creator cu dorința satului 
pentru a înființa un cor sau în 
alte cazuri pentru a continua ac
tivitatea predecesorilor în localitățile 
de veche tradiție corală.

Azi, în noul cadru social-economic, 
ca urmare a procesului de dezvoltare 
a agriculturii și de continuă urbani
zare, avem un nou beneficiar de cul
tură la sate, cu noi orizonturi și ni
vel de cultură. Tocmai aceste cerințe 
noi, crescute și diversificate, ale 
populației sătești solicită și mai mult 
aportul activ și competent al intelec
tualității. la îmbogățirea conținutului 
manifestărilor cultural-artistice, la 
sporirea eficienței lor. la înnoirea re- 
pertoriilor cu noi lucrări cu tematică 
militantă, revoluționară, 'angajate, 
precum și la ridicarea calității artis
tice a spectacolelor și concertelor 
amatorilor, la modernizarea formelor 
de prezentare corespunzător exigen
telor artistice actuale ale publicului 
spectator. Cred că azi, mai mult ca 
oricind, relația școală-cămin cultura] 
trebuie să se dezvolte, să se lăr
gească. Cele două instituții, prin ac
tivitatea intelectualității locale și mai 
ales a cadrelor didactice, trebuie să 
realizeze, sub conducerea organizați
ilor de partid, un program complex 
de activități politico-educative cu 
profund conținut revoluționar, pa
triotic. începînd cu copiii de scoală 
și continuînd apoi cu tineretul și a- 
dulții. aceasta constituind un proces 
continuu, de conlucrare permanentă 
între școală, cămin cultural si cei
lalți factori educaționali locali. Poate 
că aici conducerile școlilor, inspecto
ratele școlare județene ar trebui să 
controleze și să analizeze mai îndea
proape activitatea cadrelor didactice. 
La fel s-ar cuveni'întreprinse ana
lize și pe linia factorilor județeni 
care îndrumă și controlează activita
tea medicilor, a inginerilor agronomi 
care trăiesc și muncesc în sate.

Etapa pe care o parcurgem în pre
zent și care precede Congresul edu
cației politice și al culturii se carac
terizează printr-o gamă largă de ma
nifestări întreprinse pe baza unui 
amplu program de acțiuni politice si 
cultural-educative cu tema : ..Codul 
eticii și echității socialiste in viața 
noastră". în cadrul acestor mani
festări un loc de frunte îl ocupă 
desfășurarea. în întreaga tară, a 
„Festivalului național al formațiilor 
artistice de amatori", cu etapele sale 
de masă și județene, organizarea ex
pozițiilor de artă plastică și populară, 
gale ale filmului de amatori, dezba
teri largi în domeniul creației artisti
ce de masă. Această desfășura
re de talente și forțe artistice 
presupune antrenarea, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid, a întregii intelectualități, che
mată să-și manifeste 
aptitudinile în slujba 
de educare socialistă 
oameni ai muncii.

competența și 
măreței opere 
a maselor de

Prof. Nicoiae NISTOR
director adjunct 
la Institutul de cercetări 
etnologice și dialectologies

PROGRAMUL I
10.00 Micul ecran pentru cei mici.
10.30 Teleclnemateca.
12,00 Muzică populară.
12,15 O viață pentru o idee : Nlcola* 

Ghica-Budești.
12,45 Orchestre simfonice din țară.
13.30 Telex.
13,35
14,05
14,40

Telerama.
Pasiuni pe 16 mm.
Film-document prezentat de Bri
gitte Bardot : „Viața în cușcă". 
Regia : Jean Franțois Delassus. 
Caleidoscop cultural-artistic.
Cintece și jocuri populare româ
nești.
Vîrstele peliculei.
Club T... vă invită la Tg. Mureș. 
„Trofeul Carpați" la handbal mas
culin : România — Iugoslavia. 

19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20,50 Film serial : „Kojak“.
21,40 24 de ore • Săptămînă sportivă.
22,10 Noapte bună... părinți ! — emisiu

ne muzicai-distractivă.

15,25
15,45

(Urmare din pag. I)
poveste. Și iată cum apar, 
cu oglinzile lor albastre-al- 
burii, bazinele de apă fier
binte, tămăduitoare, în care 
intri cocîrjat ca Muma Pă
durii și ieși drept și verde 
ca Făt-Frumos. Fantezia 
arhitecților a decupat spa
tiile silvestre în așa fel in
cit mereu ai impresia că a- 
ceastă clădire, ce-ți iese a- 
cum în față, e singura. A- 
poi, acoperișurile se înclină 
spre vale și de aici par a 
se înălța iar spre colina din 
față, unde va fi un stadion 
enorm, pentru pregătirea 
olimpică a sportivilor. Iar 
dincoace e un ștrand nou. 
desenat în linii mari și 
dulci, din care ieși prin tu
nel ca să intri direct în ca
mera sanatorială. Iar aici e 
un camping. Și 
sînt căsuțele vechi, de 
vechi și străvechi...

Presupun că cei ce 
suferinzi — și care 
acum aici, iarna și 
din toată lumea, din ținu
turi tropicale și de la Cercul 
Polar, industriași germani 
din Baden întîlnindu-se cu 
mineri români de la Vlăhița 
și lorzi cu gută îmbăindu-se 
alături de țărani dobrogeni 
cu lumbago, iși vor îmbu
nătăți sensibil starea sănă
tății. Dar dincolo de faima 
ei medicală, stațiunea Felix 
a și devenit un oraș de pă
dure, într-o urbanizare sui- 
generis, intr-o arhitectura- 
re îneîntătoare, cu poteci li
niștite ce întretaie șosele 
bituminate și răscruci tai
nice la 
hanuri 
etaje.

dincoace 
tară.
sint 
vin 

vara.

care apar, brusc, 
cu douăsprezece

Strada
Ștefan cel Mare
— De cînd n-ați mai fost 

pe la noi ? întreabă pre-

simpozioane, răs- 
teme ca : 
socialiste, 
socialiste, 
avutului 

largă au- 
tn între- 

„_____  T. _____... care progra
mează zilnic, la cluburi și biblio
teci, dezbateri, mese rotunde, 
schimburi de experiență, recenzii 
și expoziții de carte, prilej cu care 
sint prezentate cele mai reprezen
tative apariții editoriale din ulti
mii ani. A avut loc, de asemenea, 
o „săptămînă a filmului istoric", 
la clubul întreprinderii de auto
camioane s-a inițiat o consfătuire 
privitoare la îmbunătățirea emisiu
nilor politico-educative ale stațiilor 
de amplificare, iar la Casa de cul
tură din Predeal s-a discutat des
pre „Literatura contemporană în 
slujba edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate". • Ex
punerile „Noi sarcini ți obiective 
ale cercetării istoriografice româ
nești in lumina Programului ideo
logic al partidului" și „Contribuții 
ale politicii externe a partidului 
ți statului nostru la instaurarea 
unui climat de pace șt colaborare 
in Europa, in celelalte zone ale lu
mii" au fost prezentate în cadrul 
simpozionului desfășurat zilele tre
cute în sala cinematografului „Vic
toria" din municipiul Tîrgu-Jiu. In 
finalul dezbaterilor a fost prezentat 
filmul monografic „Gorj, străveche 
țară nouă". • „Învățăm, muncim, 
trăim in chip comunist", este tema 
concursului de creație „Tinere con
deie", organizat în școlile generale 
din județul Gorj. Participă peste 
10 000 de pionieri și școlari din cla
sele III-VIII. • La Palatul cultu
rii din Ploiești a avut loc un spec
tacol literar-muzical-coregrafic sub 
genericul „Cintare României socia
liste". Și-au dat concursul poeți, 
soliști vocali, formații corale și in
strumentale din întreprinderile și 
instituțiile municipiului. De aseme
nea, la întreprinderea de utilaj 
petrolier „1 Mai", secția de propa
gandă a Comitetului județean de 
partid Prahova a organizat o con
sfătuire pe tema : „Cabinetele de 
științe sociale — factor activ în ri
dicarea nivelului politico-ideologic 
al oamenilor muncii". • EXPOZI
ȚII. Patru expoziții de artă plasti
că — „Țara mea de glorii", „Arta 
plastică militantă", „Februarie ’33“ 
și „Brâncuși — pasărea măias
tră a culturii" — străbat în a- 
ceste zile satele și comunele ju
dețului Bacău. Pînă Ia Con
gresul educației politice și al cul
turii vor fi vizionate de oameni ai 
muncii din 66 de localități rurale 
ale județului. Muzeul județean de 
istorie Galați a organizat în comu
na Castache Negri o expoziție inti
tulată „Județul Galați in anii con
strucției socialiste", deschisă Ia 
punctul muzeistic din comună. La 
mai multe case de cultură, cluburi, 
cămine culturale și școli din jude
țul Brașov au fost deschise expo
ziții cu tema : „Pe magistralele 
construcției socialiște". La Casa de 
cultură a sindicatelor din Baia 
Marc s-a deschis o expoziție inti
tulată „Invenții, inovații, autodo- 
tăfi", organizată de consiliul jude
țean al sindicatelor, relevînd va
loarea economică și științifică a in
geniozității și talentului muncitori
lor și specialiștilor din județ. în 
cadrul caselor de cultură din Dro- 
beta Turnu-Severin, Strehaia. Baia 
de Aramă, Vînju-Mare și Orșova a 
avut loc vernisajul expoziției docu
mentare: „Județul Mehedinți — 
oameni și realizări". • Din iniția
tiva comitetului județean pentru 
cultură și educație socialistă, la 
Rimnicu-Vilcea a avut loc o dezba
tere pe marginea activității de cer
cetare, creație și valorificare a pa
trimoniului cultural vîlcean, la care 
au luat parte creatori de artă din 
întregul județ. Biblioteca județea
nă a deschis o expoziție de tipări
turi vîlcene, apărute după 23 Au
gust 1944 : studii, lucrări de isto
rie și de ' arheologie, antologii 
folclorice și literare, monografii, 
cărți ale poeților, prozatorilor și dra
maturgilor locali, culegeri de cintece 
și balade populare etc. • In mai 
multe localități din județul Vran- 
cea au fost organizate manifestări 
cultural-educative destinate tine
retului. La casele de cultură au 
avut loc expuneri, dezbateri, mese 
rotunde cu tema „Profilul moral al 
tineretului și răspunderile sale in 
viața economică și socială".

Corespondenții „Scînteii'

ședințele comitetului de 
cultură și educație socialis
tă, și tropăim amîndoi mă
runțel. fiindcă zorile sînt 
geroase și Vasluiul e învă
luit într-o ceață aspră.

— De patru luni, parcă... 
— încerc să-mi amintesc. 
Nu cumva ați mai construit 
ceva intre timp ?

— Ba am construit — 
zice ; și ride : Dar ce cre
deați, că stăm să ne uităm 
leșinați de admirație la 
ce-am făcut pînă acum ?

rostul său in societa
te. Dacă vrem să fim 
la înălțime, dacă vrem 
— si trebuie să dorim 
din inimă.
cu

fierbinte, 
toată convingerea 
să-i fim educatori 
adevărat comuniști, 
deplinul si profun-

cu 
în 
dul înțeles al cerințe
lor si exigentelor for
mulate în Programul 
partidului. în Codul 
etic, atunci trebuie ca 
noi înșine să ne men
ținem constant tinerețea și prospețimea spi
rituală. să fim perma
nent și activ in mie
zul actualității arză
toare a vieții politice 
si sociale a tării, a 
locului în care trăim

asemenea 
se clă- 
mereu 

unitatea 
a gene- 
de mîi-

Sîntem mentorii unei 
generații care este, 
poate mai mult decit 
oricare alta, conștien
tă de menirea ei. De 
faptul că va clădi so
cietatea comunistă — 
pe care noi. astăzi, o 
proiectăm spre viitor. 
Că va stăpini stiinta 
și tehnica anilor 2000
— propulsată puternic 
și cu fantezie de re
voluția tehnico-stiinti- 
fică contemporană. Că 
va depăși multe din 
neîmplinirile „eterne" 
ale personalității uma
ne. Pentru profilarea 
acestui om de miine 
acționăm azi, în lumi
na principiilor Codu
lui eticii și echității 
socialiste.

Pe un
fond spiritual 
dește, in mod 
mai evident, 
moral-politică 
rației mature
ne, în jurul acelorași 
idealuri comuniste si 
patriotice, al acelorași 
aspirații 
largă 
mană.

M-am 
te ori în mijlocul ti
nerilor. elevii noștri, 
în diferite acțiuni de 
muncă patriotică : 
muncind cu abnegație
— în vara trecută — 
pentru combaterea e- 
fectelor inundațiilor, 
ajutând la stringerea 
si depozitarea recoltei, 
participînd direct la 
înălțarea unor obiecti
ve de important inte
res cetățenesc sau. 
pur și simplu, ingri- 
jindu-și si gospodărin- 
du-si clasele în care 
învață, atelierele-șfioa- 
lă in care descifrează 
abc-ul unei meserii. 
Am descoperit același 
simt al generației în 
conștiinciozitatea si 
hărnicia, inventivita
tea si spiritul gospo
dăresc cu care mun
ceau. în convingerea 
că sînt datori să con
tribuie. după puterea 
si priceperea fiecăruia, 
la propășirea patriei 
socialiste. în mîndria 
că societatea îi chea
mă. cu deplină încre
dere. să contribuie la 
opera constructivă a 
întregii națiuni.

Sîntem. așadar, men
torii unui tineret 
tiv. întreprinzător, 
teligent, conștient

de cea mai 
respirație u-

aflat de mul-

ac- 
in- 
de

Puncte
de vedere

și muncim. Iar căile 
concrete de realizare 
a unui asemenea dezi
derat major, modali
tățile cele mai active 
și rodnice de îndruma
re a vastului proces 
de formare comunistă 
a tinerei generații 
cred că vor putea fi 
mai clar conturate in 
această amplă dezba
tere ideologică ce pre
gătește Congresul edu
cației politice și al 
culturii.

Dar misiunea de a 
fi tinăr mereu. în în
țelesul comunist., re
voluționar al cuvîntu- 
lui. revine. în calitate 
de educator, nu numai 
cadrelor didactice. 
Căci oricare i-ar fi 
domeniul de activitate, 
profesiunea. preocu
pările cultural-spiri- 
tuale. fiecare cetățean 
matur al tării poate și 
este chemat să exer
cite o influentă edu
cativă pozitivă asupra 
tinerilor din preajma 
sa. La locul de mun
că. în familie, la școa
lă. în societate, să ne 
valorificăm resursele 
spirituale, să împărtă
șim permanent entu
ziasmul si optimismul 
tinerilor pe care-i for
măm. Dar să-i si că
lim efectiv pentru via
tă. învățîndu-i să a- 
orecizeze lucid reali-

tatea, să nu dea îna
poi în fata omeneștilor 
Infringeri sau neîm- 
pliniri vremelnice, să 
nu piardă ritmul crea
tor al succeselor, să 
considere dezvăluirea 
si analiza deschisă 
a neajunsurilor — în
cepînd cu cele pro
prii — ca pe un factor 
constructiv de dezvol
tare, de perfecționare 
sub toate raporturile : 
profesional, uman, e- 
tic. social. De fapt, un 
asemenea fel de a 
Hindi și simți, de a 
trăi înseamnă Tine
rețe. Consider că ar fi 
de dorit ca mai multe 
dintre manifestările pe 
care le adresăm tine
rilor. pe care tinerii 
înșiși le inițiază, să 
vizeze mai profund și 
mai multilateral orga
nizarea — cu seriozi
tate si răspundere — 
a propriei vieți, a vie
ții de familie, cu efec
te asupra integrării 
lor în viata socială. 
Exemplul de viată al 
educatorului — aflată 
permanent sub inci
dența înaltelor princi
pii etice ale societății 
noastre socialiste — ar 
trebui să constituie 
un subiect de medita
ție si dezbatere mai 
frecventă în colecti
vele de muncă. în or
ganizațiile de partid, 
îndrumarea directă a 
organizațiilor de tine
ret să se realizeze nu 
atît si nu numai în 
problemele de organi
zare a muncii, a pro
ducției. a învățăturii, 
cît si sub aspectul 
etic, uman al existen
tei fiecărui tînăr. In 
acest'mod îi vom de
termina să ne solicite 
cu mai mult curaj și 
încredere. în toate 
problemele care-i pre
ocupă. cu convingerea 
fermă că pot găsi ori- 
cînd grijă si îndruma
re matură din partea 
educatorului.

Să îndrumăm deci 
permanent, cu căldură 
si înțelegere, să culti
văm cu 
simt al 
nere de 
ei. spre 
luri de muncă si viată 
ale partidului nostru, 
ale patriei socialiste.

♦

griiă acest 
generației ti- 
astăzi. elanul 
înaltele idea-

Prof.
Luiza RAICAN

La șezătoare, in satul Vaduri, comuna Viișoata — județul Neamț
Foto : Agerpreș

pe cele mai 
familii nu-

le-au întemeiat 
vechi au acum 
meroase, care nu mai încap 
în vechile locuințe.

Seara, cu prilejul Sărbă
torii viei și vinului, pe cînd 
gustam alături de distinși 
academicieni, profesori, in
gineri și tehnicieni viticul
tori. oameni de știință și 
poeți, activiști de partid și 
de stat ai acestui minunat 
ținut, Busuioaca de Bohotin, 
de culoare fragă și cu mi
reasmă fără seamăn pe

jO A
A

nu cumva să nu trecem pe 
la celelalte rude că iese su
părare mare.

Trecem deci dealul, și 
încă un deal, și încă o vale 
și iese, deodată, în întîmpi- 
narea noastră un palat alb 
și înalt, ca o coloană mo
numentală țîșnită din pă
durea deasă și întunecată.

— Ce-i aci, fraților — în
treb, uimit, ce-i cu aceste 
opt etaje, cu esplanadele 
astea albe, ivite drept în 
mijlocul naturii ?

Și aici s-a schimbat ceva /
Și-o luăm binișor, la Vale, 

pe strada Ștefan cel Mare. 
Intr-adevăr, surprinzător, 
s-a născut un cartier nou. 
Printre blocuri, excavatoa
rele uriașe, macaralele, bul
dozerele necruțătoare 
seazâ 
te, le 
mul 
ca să se aducă, prin văzduh, 
pereții suri ai caselor noi. 
De la gară și pînă la ieșirea 
din oraș, strada e un șan
tier. Anul acesta cade ulti
ma latură veche a miracu
losului patrulater, care e 
piața centrală, dominată de 
faimoasa campanilă cu cuș
ma de piatră a lui Peneș 
Curcanul pe ea. și se începe 
construcția blocurilor ce se 
vor duce, în șir unitar, spre 
malul rîului, spre parcul 
de odihnă și agrement. Aici 
vor locui, probabil, oamenii 
fabricii de ventilatoare, ai 
marii întreprinderi de pre
lucrare a produselor agri
cole, ai celorlalte întreprin
deri și fabrici ; tinerii ce

pi- 
fostele magherni- 
vintură spre tărî- 

amintirii și fac loc

lume, sau vesela și auria 
Zghihară, am aflat că vor 
fi plantate noi și întinse su
prafețe deluroase, cu viță 
nobilă, 
te Ia 
ducția 
nuri. 
Hușii, 
sub acest raport productiv, 
pe culmi republicane.

Chiar și la Brădet...
Brădetul nu e un sat. e 

un sătuc, nu e nici reșe
dință comunală, un sătuc, 
mă rog, cu faima lui, înfipt 
intre munți împăduriți, tă
iat de un pîrîu iute, cu ma
luri înalte. Stăteam liniștit 
in hotelul din Domnești — 
că la Domneștii de Argeș 
s-a făcut hotel, hotel in
ternațional, primește și tu
riști străini, pentru simplul 
motiv că aceștia vin pe-a- 
colo — cînd ruda la care so
sisem fn ospeție a năvălit 
bucuroasă să ne anunțe că 
sîntem așteptați numaideclt 
la Brădet, a-a telefonat că

și că județul rîvneș- 
cifre record în pro- 
de struguri și de vi- 
ridicind Vasluiul. 

Bîrladul, Tutova, și

— Apoi aici ne așteaptă 
Nelu — zic celelalte rude — 
că aici e dinsul, la sanato
riu, și voia intîi să-l vedeți 
și pe urmă să ne așezăm la 
masă.

— Ce-i aici, Nelule — mă 
tot mir, strîngîndu-i mîna, 
ce-ați înălțat voi așa, deo
dată, în sinul pădurii ?

— Ce să fie — zice, nu 
fără mîndrie — e sanatoriul 
nostru, cu apă vestită in 
tratarea a diverse afecțiuni. 
Că s-au descoperit izvoare 
curative noi, grozave, auzi ? 
Grozave. Ia hai să-l ve
deți, că e unul din cele 
mai moderne așezăminte 
sanitare din țară.

Și intrăm într-un hol spa
țios, apoi trecem prin sa
loane albe, lăcuite, cu pa
turi ca din filme, prin în
căperi cu aparaturi elec
trice, electronice, mecanice, 
cu scăunele-lift automate. 
care-1 îmbrățișează pe bol
nav, îl duc ușurel la bazi
nul cu apă de Brădet, îl 
lasă cit se poate de binișor 
în undă, îl îmbăiază, îl

usucă și-I aduc înapoi în 
camera lui, în patul lui. 
Străbatem încăperi de fa
ianță unde reumaticii vor 
fi Împachetați în parafină, 
despachetați, trecuți prin 
băi de abur, de stropi calzi, 
de lumină și „prin alte pro
cedee", surîde Nelu, fiindcă 
vom avea aici unii din cei 
mai buni specialiști din 
țară, și vor veni, probabil, 
oameni din multe țări, și 
trebuie să-i facem sănătoși, 
să ne țină minte, fiindcă 
sarcina principală a sana
toriului e „recuperarea", re
facerea puterii de muncă.

Sus, de pe terasă. cu
prindem cu privirea satul 
risipit și vedem cum se 
transformă drumul îngust 
in șosea de nivel republi
can, cum se înfig, în apa 
tăioasă și repede. pilo
nii noului pod de beton 
armat, peste care vor putea 
trece orice fel de vehicule.

Iar dincolo de piscul a- 
cela — mi-arată ruda — e 
Piteștiul și colo, mai la 
dreapta puțin, vezi, e fa
brica de automobile și mă 
gîndesc să-mi iau și eu o 
mașinuță, să mă pot depla
sa la județ, c-o să avem 
treburi multe la județ, și 
de acolo să trag iute o fugă 
Ia dumneata la București, 
că de aceea s-a făcut auto
stradă, ca să ne mai apro
piem nițel, că uite, fata dă 
acuși examen la facultate 
și dumneata nici n-ai vă
zut-o cit de frumoasă și

■ cuminte e...
Și peste brazi trece o pa

săre cu zbor înalt, foarte 
înalt, o pasăre necunoscută 
care se miră și ea cite 
schimbări sînt de cînd n-a 
mai fost pe aici și în cit 
de scurtă vreme se schim
bă lucrurile de parcă anii 
ar fi luni și săptămînile 
zile...



SCINTEIA — simbătă 13 martie 1976 PAGINA 5

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul de felicitări și bune urări 

adresat cu prilejul zilei mele de naștere. Am apreciat foarte mult gîndurile 
exprimate de dumneavoastră și vă adresez la rîndul meu aceleași calde apre
cieri privind relațiile prietenești dintre cele două țări ale noastre.

Cu mulțumiri și sincere urări,'
HAROLD WILSON

Adunarea generală a Academiei 
de științe agricole și silvice

Vineri a avut loc în Capitală 
adunarea generală a Academiei de 
științe agricole și silvice consacrată 
analizării activității in perioada 
1971—1975 și planului de cercetare 
științifică și de producție pe perioada 
1976—1980, orientărilor de perspecti
vă, precum și măsurilor concrete în 
vederea îndeplinirii acestora.

Participanții la lucrări au adresat 
o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

în spiritul recentei ședințe de lucru 
de la Comitetul Central al P.C.R., al 
sarcinilor trasate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu acest prilej — se arată 
în telegramă — adunarea generală a 
Academiei de științe agricole și sil
vice a dezbătut și aprobat căile și 
metodele de îmbunătățire a activității 
academiei și unităților sale de cerce
tare în vederea creșterii contribuției 
cercetării științifice la intensificarea 
și modernizarea producției agricole, 
la realizarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XI-lea.

Cercetările noastre vor fi orienta
te în direcția soluționării practice a 
problemelor privind : creșterea ca
pacității productive a fondului 
funciar, gospodărirea rațională a re
surselor de sol și apă, elaborarea 
metodelor, mijloacelor și măsurilor 
pentru obținerea unor producții mari 
și constante pe unitate de suprafață, 
cu un conținut ridicat de substanță 
utilă și cheltuieli reduse pe unita
tea de produs la cereale, plante teh
nice și furajere, ridicarea calității și 
diversificarea producției hortiviticole 
prin crearea de noi soiuri și hibrizi 
de plante, ameliorarea raselor de 
animale și păsări, precum și stabi
lirea de noi tehnologii de creștere a 
animalelor în vederea obținerii unor 
producții sporite cu cheltuieli cît 
mai reduse, valorificarea superioară 
a materiilor prime agricole, asigura
rea mecanizării complete a lucrări
lor agricole, extinderea automatiză
rii, reducerea consumurilor specifice 
de combustibil și a forței de muncă, 
efectuarea de cercetări pentru fun
damentarea deciziilor în agricultură.

Cronica zilei
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit vineri în 
audientă pe Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, cu prilejul în
cheierii misiunii sale în România.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Li
beria, C. Cecil Dennis jr., pentru 
mesajul de felicitare transmis cu 
prilejul reinvestirii sale în această 
funcție.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

1* și IC martie. Iu țară : Vreme In În
călzire ușoară. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații, la În
ceput In sudul șl estul tării, sub formă 
de ninsoare, iar apoi tn vest, mai ales 
sub formă de ploaie. Vtnt moderat, cu 
intensificări locale tn sud-est. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 8 șl plus.4 grade, iar maximele 
între minus 3 șl plus 7 grade, mai ri
dicate In ultimele zile. In București : 
Cerul va fi mal mult noros. Temporar, 

‘precipitații la Începutul intervalului. 
Vlnt moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura In creștere ușoară 
tn a doua parte a intervalului.

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „

SIBIU. în colaborare cu diferite 
scoli sibiene, printre care liceul pe
dagogic. liceul economic, liceul de 
construcții nr. 2 și altele, Muzeul 
Brukenthal pregătește, de pe acum, 
un însemnat număr de elevi care, 
în timpul vacanței lor de vară, vor 
fi ghizi, atît în expozițiile perma
nente. cît și în cele sezoniere, cum 
este Muzeul tehnicii populare din 
pădurea Dumbrava. Pe lingă preda
rea unor cunoștințe generale despre 
muzeu și despre modul de organi
zare a colecțiilor muzeale respecti
ve. programul de pregătire a ele- 
vilor-ghizi prevede lecții practice în 
cadrul secțiilor de istorie, etnogra
fie și științele naturii. (Nicolae Bru- 
jan).

BOTOȘANI. La Ștefănești, județul 
Botoșani, localitate care va cunoaș
te un amplu proces de urbanizare 
în actualul cincinal, se ridică noi o- 
biective prin care se concretizează 
planurile sale de dezvoltare. Astfel, 
unităților comerciale și de Invățâ- 
mînt și celor 100 de apartamente 
construite în ultimul timp li s-a a- 
dăugat recent încă un bloc cu 20 da 
apartamente. în următoarele luni, 
alte 52 de familii se vor muta în noi
le blocuri ce se construiesc în această 
localitate. (E. Nazarie).

VÎLCEA. Cu ocazia mai multor In- 
tîlniri care au avut loc în cad-u! ac
țiunii „Dialogul opiniilor", între lo
cuitori și membrii Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular munici
pal Rimnicu-Vîlcaa. cetățenii s-au 
angajat să sprijine concret primăria
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HANDBAL: „Trofeul Car păți" - ziua a doua

Azi, România—Iugoslavia
BAIA MARE (prin telefon). Ca și 

în prima zi, ieri, meciurile pentru 
„Trofeul Carpați" s-au situat la un 
bun nivel tehnic, cei peste 4 000 de 
spectatori, care din nou au umplut 
pînă la refuz sala sporturilor din lo
calitate. aplaudînd deseori faze și go
luri de mare spectacol. Meciul-vede- 
tă al zilei (România — Bulgaria) 
s-a încheiat, cum se anticipa de alt
fel. cu o victorie scontată : 27—19
(12—8) pentru handbaliștii noștri.

în celelalte două partide, disputa 
a fost extrem de echilibrată. N-a 
lipsit mult ca formația secundă a

„EUROPENELE" 
DE HOCHEI-JUNIORI

ROMÂNIA- 
IUGOSLAVIA 

ÎN FINALA GRUPEI B
Vineri după-amiază, în penultima 

zi a Campionatului european de ju
niori (grupa B), pe patinoarul „23 
August" din Capitală s-au intîlnit 
selecționatele României și. Norvegiei,, 
medul fiind decisiv pentru Califica
rea uneia sau 8'alteia In finala pro- 
priti-zisă a competiției. Tinerii noș
tri hocheiști, cu o mai bună condi
ție fizică, au dominat în repriza a 
III-a, ciștigînd cu 6—4 (1—0, 1—2,
4-2).

în cursul dimineții, pe același pa
tinoar : Iugoslavia — Ungaria 12—0, 
Austria — Danemarca 4—0, Franța 
— Italia 6—4.

Situîndu-se pe primul loc al cla
samentelor seriilor respective, echi
pele României și Iugoslaviei urmea
ză să-și dispute locul întîi al com
petiției astăzi după-amiază, pe pati
noarul „23 August", avînd în des
chidere, de la ora 15,00, jocul pentru 
locurile 3—4 dintre Norvegia și Aus
tria.

țării noastre să reușească o surpriză 
în fața handbaliștilor iugoslavi, de
ținători ai titlului olirripic. Sportivii 
români, jucînd foarte bine în prima 
repriză, au condus la pauză cu 9—6, 
dar în cele din urmă au pierdut cu 
17—22. Un rezultat mai puțin aștep
tat s-a înregistrat In meciul R.D. 
Germană — Ungaria. Prima forma
ție (de două ori vicecamploană 
mondială) n-a reușit decît un scor 
egal (12—12, la pauză 8—8) în fața 
unei echipe cu evident mal puțină 
experiență.

Astăzi, meciul derbi al turneului : 
România — Iugoslavia (campionii 
mondiali — campionii olimpici). 
Partida — care va începe la ora 18,30 
— va fi transmisă in întregime pe 
„micul ecran", fiind precedată de 
meciurile Ungaria — Bulgaria șl 
R.D. Germană — România B. (Gh. 
Susa, corespondentul „Scînteii").

Azi și mîine:

Un nou festival de gimnastică în sala Floreasca
Sala Floreasca găzduiește — azi și 

miine — un nou și atractiv concurs 
internațional de gimnastică : echi
pele României se vor întrece cu re
prezentativele Olandei (la feminin) si 
Italiei (la masculin) : vor participa, 
de, asemenea, și doi gimnasti din Iu
goslavia. Pentru oaspeți. întrecerile 
de la București prezintă un interes 
special. întrunit de punctajul ce-1 vor 
realiza depinde participarea lor la 
Jocurile Olimpice de la Montreal.

în afara caracterului decisiv amin
tit, acest concurs prezintă o atracti- 
vitate aparte : publicul bucureștean 
se va reîntîlni’ cu fruntașele si frun
tașii gimnasticii românești, a căror 
comportare este, după cum se știe, 
unanim apreciată pe plan internatio
nal. Chiar foarte recent, spre exem
plu, gimnastele noastre au evoluat în

mod strălucit în turneele întreprinse 
In Canada. Statele Unite ale Ame- 
ricii și R. F. Germania — Nadia Co- 
măneci întrunind, în condițiile unui 
arbitraj internațional, punctaje ex
cepționale : la individual compus 79,75 
și 79,55, iar pe aparate de zece ori 
nota 10! După cum ne spunea ieri 
antrenoarea federală Maria Simio- 
nescu. Nadia Comaneci va avea drept 
coechipiere pe Teodora Ungureanu. 
Georgeta Gabor, Anca Grigoraș. Lu
minița Milea, Cristina Itu si Marilena 
Neacșu. Lotul nostru masculin va fi 
alcătuit din Dan Grecu. Nicolae O- 
prescu. Sorin Cepoi. Ștefan Gali. Ion 
Checicheș. Liviu Mazilu.

Astăzi, la ora 16. in program — e- 
xercițiile impuse. Mîine — de la ora 
11 — exercițiile liber alese.

CAMPIONATE, COMPETIȚII
• COMPETIȚII CU CARACTER 

DE MASĂ. — în Capitală șint pre- , 
văzute la sfirșituj acestei sâptămini 
întreceri in oi-ganiearea unor aso- 
ciatii si cluburi sportive' dm s'cdlf $■'. 
întreprinderi. Crosuri pe teren va
riat vor avea loc miine dimineață 
în sectoarele 2 (Aleea Circului, ora 
9) și 4 (parcul I.O.R.. ora 9.30), în 
parcul sportiv „23 August" (ora 9.30) 
și la Institutul agronomic (ora 10). 
în cadrul „Cupei tineretului". între
ceri pentru faza de sector la șah 
(de la ora 9. la Școala generală nr. 
17, Școala generală nr. 58, comple
xul sportiv „Cireșarii"), tenis de masă 
(Școala generală nr. 58. Liceul nr. 28) 
și gimnastică (liceul „loan Neculce", 
Palatul pionierilor). Azi. la poli
gonul Tineretului, de la ora 13, „Cupa 
Primăverii" la tir.

• ATLETISM. — „Crosul balca
nic" va avea. loc duminica viitoare 
tn localitatea bulgară Slivan. Parti
cipă ''Ațr mai buni și Mer
gătoare din Bulgaria. ''Gfeefa. lugb“ 
slavia. Turcia și România. Din io
tul nostru tac parte. între alții. Na
talia Andrei. Rafira Fița. Maria Pui
că. Ilie Floroiu, Ilie Cioca. Gheor- 
ghe Cefan.

• AUTOMOBILISM. — Prima 
cursă a campionatului national de 
raliuri se dispută azi și miine. în 
organizarea I.T.A. Timiș și a comi
siei județene de automobilism și car
ting. Este vorba de „Raliul Bana
tului", pe un traseu care începe la 
Timișoara (azi, ora 15.01), trece prin 
Moldova Nouă. Oravita, Reșița, Ca
ransebeș. Buziaș, Moravița și se în

SCÎNTEII" TRANSMIT:
în preocupările sale de gospodărire 
si înfrumusețare a orașului. Tot aici 
consemnăm și chemarea la în
trecere adresată de asociațiile de lo
catari din cartierul Ostroveni către 
celelalte asociații din municipiu, che
mare intitulată : „Fiecare cetățean să 
sădească cinci flori". Pentru mate
rializarea acestei inițiative, consiliul 
popular municipal a luat măsuri de 
procurare a florilor și arbuștilor or
namentali necesari. (Ion Stanciu).

VASLUI. înfăptuind una din pro
punerile cetățenilor. Consiliul popu
lar al orașului Vaslui a trecut la 
modernizarea pieței agroalimentare 
din centrul civic. între altele, vechea 
hală va cunoaște o extindere con
siderabilă. Pînă la terminarea ame
najării pieței. în vederea unei des
fășurări normale a aprovizionării și 
servirii cumpărătorilor, edilii orașu
lui au luat măsuri pentru .deschide
rea in imediata apropiere a unor 
unități specifice. (Crăciun Lăluci).

CONSTANȚA. Trustul S.M.A. Con
stanta a luat inițiativa de a școla
riza în acest an. prin cursuri de 
scurtă durată, la locul de muncă, in 
cadrul secțiilor de mecanizare, 300 de 
tineri din unitățile agricole din ju
deț. Prima promoție de 70 de tineri 
cooperatori, aspiranți la cea de-a 
doua meserie — aceea de mecani
zator! — se află acum în pragul e- 
xamenului de absolvire a cursurilor 
respective. Succes! (George Mi- 
hăescu).

CLUJ. Laboratorul județean de in
formatică a inițiat un curs de pre
gătire pentru tineri. S-au înscris 250 
de tineri muncitori, elevi și studenți 
care doresc să pătrundă in tainele 
informaticii. Programul cuprinde pro
bleme generale ale informaticii, 
descrierea și funcționarea calcula
toarelor electronice, inclusiv a cunos
cutului calculator electronic românesc 
Felix C-256. (Al. Mureșan).

BUZĂU. Numărul microcooperati- 
velor agricole de producție organizate 
pe lingă școlile din județ a crescut 
în acest an cu încă patru. Astfel, 116 
microunități productive au la dispo
ziție 348 de ha de teren, unde micii 
„cooperatori" învață și iși Îmbogățesc 
cunoștințele. (Mihai Bâzu).

cheie miine. pe stadionul „1 Mai” 
din Timișoara, primul concurent ur- 
mind să sosească la ora 9.17. La 
start și-au anunțat participarea 50 
de echipaje. între care — in afară 
de concurs însă — și automobiliști 
din Bulgaria și Iugoslavia.

• RUGBI. — Cea de-a doua eta
pă a returului campionatului. divi
ziei A programează următoarele me
ciuri : azi : Dinamo — Vulcan (sta
dion Olimpia, ora 16) ; miine : Spor
tul studențesc — Farul (complexul 
sportiv Tei, ora 10). Gloria — C.S.M. 
Sibiu (stadion Gloria, ora 10). Olim
pia — Agronomia Cluj-Napoca (sta
dion Olimpia, ora 11). Minerul Gura 
Humorului — T.C.I. Constanța, Rul
mentul Bîrlad — Steaua. Știința Pe
troșani — Politehnica Iași. Univer- 
șitatea Timișoara — Grivita roșie.

A APARUT

„REVISTA ECONOMICA"
NR. 10 DIN 12 MARTIE 1976 *

Din sumar : Dezvoltarea serviciilor 
in cadrul modernizării, structurii eco
nomiei naționale ; Utilizarea cu înal
tă eficientă a fondului național de 
dezvoltare economico-socială ; Orga
nizarea producției de legume ; Un 
program amplu de amenajare a po
tențialului hidroenergetic ; Noi re
surse în circuitul economic. Deșeuri- 
le menajere, sursă de materii prime 
Si de energie ; Perfecționarea siste
mului informațional in sprijinul 
conducerii economice.

în ajutorul candidaților Ia exame
nul de admitere în învățămîntul su
perior economic, revista publică con
sultați# : Producția de mărfuri si

. banii în, condițiile proprietății pri- 
■■vate. Se publică, de asemenea, do

cumentarul : O problemă prioritară a 
lumii contemporane : Ridicarea eco
nomiei țărilor cel mai slab dezvol
tate.

LOTO
Numerele extrase la tragere* 

din 12 martie 1976
EXTRAGEREA I : 37 21 58 78 8 4» 

35 24 79
EXTRAGEREA A II-A : 90 87 2 « 

56 6 49 38 15
Fond general de cîștiguri : 1 098 635 

lei, din care 111 210 lei report.

PEKIN: Performanțele metalurgiștilor
Șanhai, unul din 

cele mai mari centre 
metalurgice din R. P. 
Chineză, a raportat 
creșteri de 53 și, res
pectiv. 49 la sută la 
producția de otel și la
minate în perioada 
cincinalului care s-a 
încheiat anul trecut. 
In comparație Cu cin
cinalul care l-a pre
cedat.

La finele anului tre
cut, marele centru 
industrial al Chinei 
populare producea su

te de varietăți de oțel 
și peste patru mii de 
tipuri de laminatp. 
Sînt succese de seamă, 
care au contribuit la 
asigurarea necesități
lor crescînde de pro
duse metalurgice, ne
cesități legate, de dez
voltarea accelerată a 
industriei și agricul
turii, de înflorirea 
continuă a științei și 
tehnicii.

Muncitorii metalur- 
giști din Șanhai au 
obținut sporuri apre

ciabile ale produc
ției prin realizarea 
unul mare număr de 
inovații și transfor
mări tehnice, în vede; 
rea utilizării cît mai 
complete a potenția
lului existent al între
prinderilor. Printre 
tehnologiile avansate 
aplicate în ultimii ani 
se remarcă procedeele 
de fabricare a oțeluri
lor superioare prin 
insuflarea oxigenului 
și prin tehnica șarje
lor continue, (Ilie Te- 
CUță).

BELGRAD ? Autoturismul jubiliar
De pe linia de mon

taj a întreprinderii de 
autovehicule „Țrvena 
Zastava" din Krague- 
vat a coborît nu de 
mult mașina cu nu
mărul de înregis
trare 1 000 000. Ea 
poartă marca „Zas- 
tava-101", cea mai 
populară marcă de 
autoturism de produc
ție proprie din lugo- 
slâvia.

„Țrvena Zastava”, 
unitate de frunte a 
industriei iugoslave 
constructoare de auto
vehicule, a marcat in 
1974 un veac de la în

ființare, fiind cea mal 
veche întreprindere 
industrială din Ser
bia. în acest înde
lungat răstimp, ea a 
cunoscut succesive 
modernizări, schim- 
bindu-și, totodată, pro
filul producției. Pri
mele automobile au 
ieșit pe poarta între
prinderii în urmă cu 
două decenii. Anul 
trecut, „Țrvena Zas
tava" a realizat peste 
147 000 de autoturis
me și vehicule utili
tare, iar planul pe 
1976 prevede depăși
rea simțitoare a â-

cestuî nivel. în acest 
an, producția de auto
turisme va spori cu 
14 000, iar cea de au
toutilitare cu 1100 față 
de 1975.

După ce va parcur
ge un „tur de onoare" 
pe magistralele țării, 
autoturismul cu nu- 
rrtărul 1 000 000, vop
sit in culoarea sma
raldului, cu reflexe 
metalice, va fi așezat 
în muzeul uzinei, pen
tru a ilustra încă un 
moment de seamă din 
istoria acestei între
prinderi. (Simion Mor- 
covescu).

SOFIA: Centrul d& radio și televiziune
La „kilometrul șa

se", pe magistrala 
care duce de la Sofia 
spre Plovdiv, printre 
alte construcții care 
dau contur unei vii
toare platforme indus
triale, s-a dșschis un 
șantier pe care se vor 
înălța clădirile în be
ton și aluminiu ale 
Centrului național de 
radio și televiziune.

Noua construcție — 
inclusă printre marile 
obiective ale celuî 
de-al șaptelea cincinal 
(1976—1980) — va cu

prinde, după cum ne 
declară ing. Hristo 
Nedealkov, șeful pro
iectului respectiv, două 
complexe distincte. în 
ce privește complexul 
ȚV, se prevede con
struirea într-o primă 
etapă a unui studio 
cu o suprafață de 700 
mp și a unei centrale 
electrice, precum și 
efectuarea racordări
lor tehnice necesare, 
în 1978, cînd va înce
pe cea de-a doua eta
pă a lucrărilor, se vor

construi, între altele, 
încă un studio — de 
500 mp și clădirea ad
ministrativă, unde vor 
fi instalate birourile 
redacțiilor. La rîndul 
său, complexul pen
tru emisiunile radio 
va include un mare 
studio de concerte, un 
altul pentru muzica de 
estradă, populară sau 
de cameră, studiouri 
pentru emisiuni dra- 
maturgice și literare 
și altele. (Constantin 
Amaritei).

BUDAPESTA: Un șantier al chimiei
La Kazincbărcika, 

localitate situată în a- 
propierea orașului 
Miskolc, a început. în 
urmă cu 2 ani, con
strucția unei fabrici 
de policlorură de vi
nii, reprezentînd o in
vestiție de 11 miliarde 
de forinți.

Inițial, perioada de 
construcție a fost sta
bilită la 6—8 ani, dar 
apoi s-a adoptat ho- 
tărîrea de a o reduce

la trei an! și jumăta
te. Pe șantier lucrează 
aproape 3 000 de mun
citori din 50 de între
prinderi ale țării, an
gajați într-o însufle
țită întrecere pentru 
scurtarea termenului 
de dare tn folosință a 
noii fabrici.

Zilele acestea au 
început Iucrășile de 
instalare a conductei 
<îe etilenȘ care va lega 
Lenlnvâros de Kazinc-

barcika. în acest an se 
vor încheia lucrările 
de construcție propriu- 
zise, precum și monta
jul instalațiilor și al 
celei mai mari părți 
a utilajelor.

Se prevede că fabri
ca de PVC, a cărei 
capacitate anuală va 
fi de 150 000 tone, va 
intra în probe tehno
logice în primele zile 
ale lui octombrie 1977. 

’(Aurel POp).

Raînnoiți-vă abonamentele la revista

„ERA SOCIALISTĂ"
revistă teoretică și social-politică a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Prețul unui abonament este de: 36 de lei semestrial șl 72 de lei 

anual.
Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali 

șl prin difuzor!! de presă din întreprinderi, instituții șl de la sate.

CĂILE ELIMINĂRII DECALAJELOR ECONOMICE
I. PRIORITATEA EFORTURILOR PROPRII

/Urmare din pag. I)
.IE, PENTRU ACTUALUL CINCI
NAL, ALOCAREA LA FONDUL NA
ȚIONAL DE DEZVOLTARE ECO- 
NOMICO-SOCIALĂ A 33—34 LA SU
TĂ DIN VENITUL NAȚIONAL, pre
misă sigură pentru un și mai puternic 
avînt al societății noastre pe drumul 
progresului economic și social, jalo
nat de Programul partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

într-un șir de țări în curs de dez
voltare, în ultimii ani s-au între
prins o serie de măsuri vizind schim
barea structurilor vechi, înapo
iate, moștenite din epoca domi
nației coloniale, s-au făcut pași în 
direcția redobîndirii avuțiilor națio
nale și trecerii sub controlul statu
lui a resurselor naturale și a princi
palelor sectoare economice, elaborin- 
du-se programe pentru dezvoltarea și 
diversificarea industriei, redistribui
rea pămintului, crearea unor sisteme 
naționale in domeniile comercial, 
bancar și de credit, extinderea rețe
lelor de învătămint și a procesului 
de formare a cadrelor etc. Țările care 
au întreprins asemenea eiorturi au 
obținut unele rezultate pe calea li
chidării înapoierii lor economice. 
Crearea sectorului de stat în econo
mie a dat un impuls procesului in
dustrializării.

Statisticile i— operind cu cifre 
medii — arată că pe ansamblul țâri
lor în curs de dezvoltare valoarea 
producției industriale a sporit in 
cursul ultimilor 15 ani de peste două 
ori ; în ce privește ritmul de creștere 
anual a producției industriale, acesta 
a fost de 6—7 la sută în dece
niul 1961—1970 și de 8 la sută în 
primii ani ai actualului deceniu. 
Luat în sine, acest ritm este re
lativ rapid și oglindește o evoluție 
pozitivă ; rămîne însă nesatisfăcător 
dacă se tine seama de baza de por
nire și, îndeosebi, de discrepantele 
existente in raport cu țările avansa
te, discrepante care nu pot fi depă
șite decît printr-o accelerare sensi
bilă a ritmului, îndeosebi din partea 
economiilor celor mai rămase în 
urmă. Au fost înregistrate progrese, 
într-un șir de țări in curs de dez
voltare, și în sectorul agricol, în spe
cial pe linia diversificării producției, 
în vederea satisfacerii nevoilor de 
consum ale populației și de materii 
prime pentru industrie. Un rol im
portant în acest domeniu îl are con
stituirea cooperativelor și fermelor de 
stat, ca unități productive unde se 
practică o agricultură intensivă, ba

zată tot mai mult pe mecanizare și 
chimizare.

Asemenea realizări nu pot fi Insă 
considerate decît ca un început ; tre
buie avut în vedere că ponderea sta» 
telor în curs de dezvoltare în pro
ducția industrială a lumii, de pildă, 
a sporit în ansamblu doar cu 0,2 la 
sută în ultimul deceniu și jumătate. 
După „primul deceniu al dez
voltării" (1961—1970), proclamat de 
O.N.U, și în cadrul căruia n-au fost 
atinse nici pe departe obiectivele 
scontate, s-a intrat, odată cu anul 
1976, în cea de-a doua jumătate a 
„celui de-al doilea deceniu al dez
voltării" (1971—1980), fără ca să se 
poată vorbi de realizarea unor pași 
sensibili pe linia diminuării decala
jelor. Și aceasta, întrucît eforturile 
depuse de diferitele țări nu au co
respuns marilor cerințe puse de sta
rea de subdezvoltare.

Concluziile desprinse din expe
riența proprie, ca și din experiența

pe plan mondial au determinat 
România ca in documentul prezentat 
la O.N.U. cu privire la înfăptuirea 
unei noi ordini economice interna
ționale să pună In evidentă necesi
tatea ca fiecare tară angajată pe ca
lea eliminării subdezvoltării să aloce 
sistematic și pe o lungă perioadă de 
timp circa 25—30 la sută din venitul 
national pentru dezvoltare. Constituie, 
desigur, un fapt deosebit de pozitiv 
că recenta reuniune de la Manila a 
„Grupului celor 77" — din care Româ
nia socialistă face acum parte ca 
membru cu drepturi depline — a con
firmat valabilitatea generală a unei 
asemenea orientări, subliniind, ca una 
din concluziile esențiale, însemnăta
tea primordială a efortului propriu 
al fiecărui popor în cadrul strategiei 
dezvoltării in fiecare țară în curs de 
dezvoltare, al procesului de lichidare 
a rămînerii în urmă pe plan mon
dial.

Gh. CERCELESCU

RATA ACUMULĂRII - FACTOR 
DETERMINANT AL RITMULUI 
DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ

evoluția economică a țârilor în curs de dezvoltare in perioada 1960— 
1973 — reiese importanța determinantă pe care o are alocarea unei 
părți importante din venitul național pentru dezvoltare, ca premisă deci
sivă pentru asigurarea ritmurilor înalte de creștere economică. In 
condițiile unei rate a acumulării mal ridicate, de 15—20 la sută șl 
peste 20 la sută, s-au realizat ritmuri de creștere a economiei de 
peste 6 la sută și chiar peste 8 la 6utâ — ceea ce determină pași 
efectivi pe calea spre lichidarea subdezvoltării. Cînd însă nu se fac 
asemenea alocări, cînd produsul național brut este folosit aproape 
In întregime pentru consum, ritmurile de creștere șl, Implicit, con
dițiile de viață râmin extrem de scăzute. Opțiunea pentru o rată 
înaltă a acumulării constituie nu numai o necesitate pentru creșterea 
rapidă a forțelor de producție șl a nivelului de trai, dar, totodată, 
singura modalitate pentru recuperarea In timp relativ scurt a râmi- 
neril in urmă față de țările dezvoltate economic.

Grupe 
de 

țări
Produsul 

național brul 
pe locuitor 
(in dolari)

Rata anuală 
a acumulării 
(în procente)

Ritmul mediu anual 
de creștere a pro

dusului national 
brut (in procente)

1 sub 200 1-10 4
II 200-500 10-15 5,4
III 500-700 15-20 6,2
IV peste 700 peste 20 8,4
Din acest tabel — elaborat pe baza statisticilor O.N.U. privind

CE ARATĂ EXPERIENȚA 
ȚĂRILOR SOCIALISTE 

IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR...
După cum este cunoscut, țările socialiste, pornind la 

construcția noii orînduiri de la stadii de dezvoltare econo
mică diferite, au realizat și realizează ritmuri de creștere 
industrială cu mult superioare ritmurilor generale din lu
mea capitalistă. Acesta este un rezultat al superiorității re
lațiilor de producție socialiste și, în acest cadru, al alocării 
unei părți importante din venitul național pentru dezvolta
rea intensă a economiei naționale, lată cum se înfățișa 
ponderea fondului de acumulare, în anul 1974, în unele 
țări socialiste •;

BULGARIA — 30,8 la sută
CEHOSLOVACIA — 28,6 la sută
R. D, GERMANA — 22,8 la sută
MONGOLIA — 34,8 la sută
POLONIA — 37,3 la sută
UNGARIA — 30,2 la sută
U.R.S.S. — 28,0 la suta

*) După Anuarul statistic al țărilor membre ale C.A.E.R., Mos
cova, 1975.

...ȘI CHIAR A ȚĂRILOR CAPITALISTE 
AVANSATE

De altfel, este semnificativă însăși experiența țărilor ca
pitaliste avansate economic, care continuă să aloce o bună 
parte din produsul național brut pentru creșterea produc
ției. lată cîteva exemple concludente *:

BELGIA — 22,7 la sută ?
FRANȚA — 27,7 la sută j
R. F. GERMANIA — 26,5 la sută ;
JAPONIA — 37,5 la sută j
S. U.A. — 19,2 la sută.

*) După Anuarul «tatistie al O.N.U., 1974.

O CONDIȚIE ESENȚIALĂ: 
SUVERANITATEA ASUPRA 
RESURSELOR NAȚIONALE

Recuperarea bogățiilor naționale, dreptul fiecărui po
por de a fi stăpîn pe resursele sale naturale, atribut de bază 
al suveranității și independenței naționale, constituie, tot
odată, premisa fundamentală a sporirii efortului propriu în 
procesul dezvoltării economice și sociale. Așa cum este cu
noscut, anii aceștia au însemnat o puternică mișcare, pe 
plan mondial, în aproape toate țările în curs de dezvoltare, 
pentru trecerea sub controlul statului a sectoarelor de bază 
ale economiei. Pentru a ne limita numai la cîteva exemple, 
sectorul de stat cuprinde în :

ALGERIA — industria petrolieră, siderurgică, meca
nică, chimică și textilă.

GUINEEA — zăcămintele de bauxită și de fier. 
ZAMBIA — minele de cupru, transporturi, comerț. 
SIRIA — resursele de petrol, fosfați, sulf; băncile, co

merțul, transporturile.
\ IRAN — industria petrolieră.

INDIA — resursele de petrol, siderurgia, chimia, prelu
crarea mecanică, industria textilă și ușoară.

PERU — petrolul, industria pescuitului, minele de cu
pru, căile ferate, telecomunicațiile.

VENEZUELA — minele de fier, industria petrolieră.

„PRINCIPALA RESPONSABILITATE
NE APARȚINE"

GAMANI COREA, secretar 
general ai UNCTAD : „Res
ponsabilitatea principală pen
tru asigurarea propriei dez
voltări revine inseși țărilor 
angajate pe calea acceleră
rii progresului economic și so
cial. In acest sens, se impune o 
mobilizare mai intensă a impor
tantelor resurse materiale și 
umane de care dispune lumea a 
treia".

AHMADOU AHIDJO, pre
ședintele Camerunului: „Este 
evident că nu trebuie să aștep
tăm totul de la țările dezvoltate 1

este necesar să sporim efortul 
national, ceea ce permite, de alt
fel, o și mai bună utilizare a 
ajutorului extern".

SAMIR AMIN, directorul In
stitutului african pentru dezvol
tare și planificare economică : 
„în propășirea lor continuă și 
rapidă, țările lumii a treia tre
buie să se bazeze, in primul rind, 
pe propriile lor resurse natura
le, care să le asigure o dezvol
tare de sine stătătoare, pe poten
țialul maselor lor populare, care 
trebuie antrenate activ in pro
cesul dezvoltării".
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Evoluția situației din Liban
• Președintele țării refuză să demisioneze • Declarațiile ge
neralului Aziz Al Ahdab • Se anunță convocarea parlamentului și-a prezentat scrisorile de acreditare

„ÎNTĂRIREA păcii in balcani- o contribuție 
IMPORTANTĂ LA DESTINDEREA IN EUROPA" di HEHJiimsm

Comunicat bulgaro-turc
BEIRUT 12 (Agerpres). — Starea 

de tensiune din Liban s-a menținut 
și în cursul zilei de vineri. Luînd 
cuvîntul la unul din posturile de te
leviziune, președintele Libanului, 
Suleiman Frangieh, a respins cere
rea de a demisiona formulată de 
generalul Ahdab, comandantul gar
nizoanei Beirut. Șeful statului liba
nez a subliniat hotărîrea sa de a 
apăra legalitatea în țară.

în cadrul unei conferințe de presă, 
organizată la cartierul general al 
garnizoanei Beirut, generalul Aziz 
Al Ahdab, care s-a proclamat „gu
vernator militar provizoriu", a afir
mat că acțiunea sa nu constituie o 
lovitură de stat, ci reprezintă o 
reacție la deteriorarea continuă a si
tuației în țară. El a susținut că ac
țiunea sa se bucură de sprijinul co
mandantului șef al forțelor armate, 
generalul Hanna Said, precum și de 
al celorlalți ofițeri superiori din 
conducerea armatei.

Paralel cu postul de radio care 
emite din Beirut în numele „condu-

cerii militare provizorii", stația de 
radio de la Amchit, situată pe lito
ral, la 40 km nord de capitală, con
tinuă să transmită comunicate ale 
forțelor ce sprijină pe președintele 
Frangieh și condamnă acțiunea ge
neralului Ahdab.

Pe de altă parte, în capitala liba
neză, unde s-au înregistrat schimburi 
de focuri sporadice, au loc contacte 
între liderii formațiunilor politice. 
Totodată, Kamel El Assad, președin
tele Camerei Deputaților, care a con
ferit cu președintele Suleiman Fran
gieh, a informat că va convoca o în
trunire a parlamentului pentru exa
minarea situației create în țară.

în urma unei reuniuni a partidelor 
de stingă, prezidată de Kamal Jum- 
blat, liderul partidului socialist pro
gresist, a fost dat publicității un co
municat prin care se cere demisia 
președintelui Frangieh. Totodată, co
municatul exprimă nemulțumirea 
față de metodele folosite de genera
lul Ahdab.

LUANDA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare An
gola. Agostinho Neto, l-a primit pe 
ambasadorul 
potențiar 
România 
care 
acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
mân a transmis șefului statului 
golez, din partea președintelui 
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaiușescu, un mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace, progres și prosperitate pentru 
poporul angolez.

Mulțumind cu căldură pentru me
sajul adresat, președintele Agostinho 
Neto a transmis, la rîndul său, șe
fului statului român urări de sănă
tate și fericire personală, precum și 
expresia sentimentelor sale de înal
tă prețuire, de prietenie militantă 
și recunoștință pentru sprijinul per-

extraordinar și pleni- 
Republicii Socialiste 

Luanda, Ion Moraru, 
și-a prezentat scrisorile

al 
la

de

ro- 
an- 
Re-

demanent și multilateral acordat 
România poporului angolez în lupta 
pentru dob'îndirea independenței na
ționale. Președintele Agostinho Neto 
a apreciat convorbirile fructuoase 
avute la București cu președintele 
Nicolae Ceaușescu drept un eveni
ment cu semnificații deosebite în 
relațiile bilaterale. în acest context, 
a eVidențiat cu satisfacție similitu
dinea principiilor care guvernează 
activitatea pe plan internațional a 
celor două țări, bazată pe deplina 
egalitate în drepturi, respectarea in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile inter
ne și avantajul reciproc.

Șeful statului angolez a exprimat, 
totodată, dorința țării sale de a dez
volta în continuare relațiile de co
laborare și cooperare în multiple do
menii cu România, în interesul celor 
două popoare prietene, al cauzei în
tăririi colaborării și păcii interna
ționale.

SOFIA 12 (Agerpres). — Bulgaria 
și Turcia acordă o atenție deosebită 
situației din Balcani și subliniază că 
întărirea păcii și securității în aceas
tă regiune reprezintă -o contribuție 
importantă la destinderea în Europa 
— se' arată în comunicatul privind 
convorbirile purtate de ministrul de 
externe ăl Turciei,. Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, cu omologul său bulgar. 
Petăr Mladenov. Părțile, se spune în 
document, au convenit să dezvolte 
relații de bună vecinătate și colabora-

re cu celelalte state balcanice, ceea 
ce va contribui la instaurarea unei 
atmosfere de încredere și înțelegere 
reciprocă în Balcani.

Cei doi miniștri au reafirmat ne
cesitatea de a se respecta șl menține 
independenta, suveranitatea, integri
tatea teritorială și poziția de neali
niere a Ciprului, subliniind necesita
tea realizării unei rezolvări politice 
juste și sigure a problemei cipriote, 
ținîndu-se seama de interesele celor 
două comunități cipriote.

>

• TIMBRU OMAGIAL 
Cu prilejul celei de-a 106-a ani
versări a zilei de naștere a lui 
V. I. Lenin, în U.R.S.S. va fi 
emis un nou timbru, reprezen- 
tind un fragment din cunoscutul 
tablou al pictorului P. Vasiliev 
— „V. I. Lenin in Piața Roșie 
în 1919“. Pînă in prezent, chipul 
marelui Lenin a fost înfățișat 
în nu mai puțin de două mii de 
emisiuni de timbre, colite, 
plicuri, cârti poștale etc. editate 
în diverse țări ale lumii.

NAȚIUNILE UNITE
FLORENȚA LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI

Val de greve și demonstrații
12 (Agerpres). — Valul 
demonstrațiilor continuă

Spania
• COMPUTERUL

Consultări in preajma convocării Consiliului 
de Securitate

SOCIALIST DEMOCRATIC ITALIAN

MADRID 
grevelor și 
în . Spania. Circa 75 000 muncitori din 
întreaga țară participă la 
acțiuni greviste. ‘ 
13 000 mineri refuză să 
lucrul. 15 000 muncitori din 
Bilbao, 4 000 muncitori din 
Vitoria și 3 500 salariați ai șantiere
lor navale din Cdruna continuă, de 
asemenea, acțiunea grevistă.

In localitatea Portugalete, de lin
gă Bilbao, a avut loc o demonstra
ție la care au participat peste 3 500

diverse
Astfel, în Asturia, 

reînceapă 
orașul 
orașul

muncitori electricieni și lucrători de 
la șantierele navale din localitate. 
Ca urmare a ciocnirilor care au avut 
loc la Zaragoza, între studenți’și po
liție, universitatea din această loca
litate a fost închisă pe termen neli
mitat.

Totodată, se semnalează participa
rea la greve a unor noi contingente 
de muncitori. Astfel, în orașul Bar
celona au intrat, vineri, în grevă, 
13 000 muncitori din serviciile comu
nale.

POZNAȘ. Cu prilejul reno
vării Operei din Stockholm, a 
fost instalat un computer menit 
să preia asupra sa dirijarea di
feritelor mecanisme și instalații' 
electrice ale clădirii. în perioa
da repetițiilor, înaintea pre
mierei de gală în sala renovată, 
au început să se petreacă feno
mene ciudate : scena cobora pe 
neașteptate, cu actori cu tot, 
semnalele de intrare în scenă

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
■— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a primit joi din partea 
ministrului afacerilor externe al Mo- 
zambicului, Joaquim Chisano, o ce
rere privind convocarea, marțea 
viitoare, a unei reuniuni a Consiliu
lui de Securitate care să analizeze si
tuația ce decurge din sancțiunile a- 
doptate de acest stat împotriva Rho- 
desiei.

în aceiași timp, reprezentantul Ke-

a cerut. în numele 
africane, convocarea 
Consiliului de Secu- 

a dezbate, problema 
trupelor sud-africane in

VIENA

nyei la O.N.U. 
grupului țărilor 
unei reuniuni a 
ritate. pentru 
prezentei 
Angola.

Președintele pentru luna martie al 
Consiliului de Securitate, ambasado
rul Thomas Boya (R. P. Benin), a 
început consultări în rîndul membri
lor consiliului în legătură cu cele 
două cereri.

Opinii în favoarea unei platforme comune cu P.C.I 
și cu alte partide democratice

LONDRA Guvernul britanic a obfinut

Congresul Partidului Socialist Austriac
Raportul președintelui partidului, cancelarul Bruno Kreisky

ROMA 12 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Florența au con
tinuat. vineri, lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Partidului So
cialist Democratic Italian. în inter
venția sa. președintele P.S.D.I., Giu
seppe Saragat. a relevat. între altele, 
că in prezent este necesar să §e 
organizeze o dezbatere cu partidul 
comunist, că nu se poate să nu se 
tină seama de faptul că P.C.I. 
prezintă un sfert din electoratul 
lian. 
zitiv 
vind

Liderul P.S.D.I. a apreciat 
propunerea republicanilor 
stabilirea unei platforme

re- 
ita- 
po- 
pri-
co-

VIENA 12 — Corespondentul nos
tru transmite S In raportul prezen
tat la cel de-al XXIII-Jea Congres 
al Partidului Socialist Austriac 
(P.S.A.), care se desfășoară la Viena, 
președintele partidului, cancelarul 
federal Bruno Kreisky, a făcut o ex
punere amplă asupra situației inter
ne și internaționale, prezentând, tot
odată, orientările de bază ale poli
ticii partidului socialist în următorii 
anii. Referindiu-se la problemele de 
ordin economic și social cu care este 
confruntată Austria în contextul 
crizei economice internaționale, vor
bitorul a declarat între altele : „Ne 
aflăm într-un moment greu, cînd 
trebuie să ne decidem să promovăm 
intr-o măsura și mai mare coopera
rea internațională, întrucît marile 
probleme economice nu pot fi solu
ționate decît prin acțiune comună".

Menționînid că în. Austria existau, 
în 1975, circa 55 500 șomeri. Kreisky 
a subliniat că una din preocupările 
principale ale guvernului socialist va 
fi, în perioada următoare, asigurarea 
locurilor de muncă.

în legătură cu problemele vieții 
internaționale, cancelarul a subliniat 
importanța Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, arâtînd 
că sensul profund al acestei reu
niuni a constat în a demonstra că, prin 
promovarea politicii de destindere, 
confruntarea militară poate fi evi
tată în condițiile actualei situații în 
Europa. „Austria — a spus el — va 
promova cu cea mai mare luciditate 
și, in același timp, cu consecvență 
politica de destindere. Numai o Eu
ropă care nu este în permanentă a- 
menințată de pericolul de război — 
a subliniat Kreisky — poate permite 
realizarea politicii noastre".

LONDRA 12 — In fiecare an, cu 
ocazia comemorării morții lui Karl 
Marx, la mormîntul acestuia din ci
mitirul londonez Highgate se depun 
coroane și jerbe de flori. La cere
monia comemorativă desfășurată 
vineri după-amiază a vorbit Martin 
Jacques, membru al Comitetului 
Executiv Național al Partidului Co
munist din Marea Britanie. A fost 
depusă o coroană de flori din partea 
ambasadei Republicii Socialiste 
România.

Reuniunea ECOSOC

ASOCIAȚIA NAȚIUNILOR DIN ASIA DE SUD-EST
-—:------------- — u i w 1 > t w >;i s    u-

de la Lima

Realizarea unor înțelegeri privind 
dezvoltarea colaborării economice

KUALA LUMPUR 12 (Agerpres). 
•— Miniștrii economiei din cele 5 
țări membre ale Asociației națiunilor 
din. Asia de sud-est (ASEAN) au rea
lizat, la întâlnirea lor de la Kuala 
Lumpur, mai’ multe înțelegeri privind 
dezvoltarea colaborării economice, în 
spiritul deciziilor adoptate la recen
ta reuniune la nivel înalt a ASEAN.

Astfel, ei au hotărît să coopereze 
în dezvoltarea unui număr de între
prinderi industriale mijlocii, însărci- 
ntad un grup de experți cu elabora
rea studiilor necesare. Acest grup de 
experți va studia’ și posibilitatea în
cheierii în viitor a unor acorduri de 
cooperare pentru realizarea unor

mari proiecte. în special în ce pri
vește producția de otel și industria 
petrochimică.

Participanții la întâlnirea de la 
Kuala Lumpur au reafirmat hotărî- 
rea țărilor lor de a dezvolta relațiile 
comerciale pe plan regional, elabo- 
rind unele măsuri concrete în acest 

’ sens.
în cadrul întâlnirii s-a realizat și 

un acord in ce privește stabilizarea 
prețului cauciucului natural pe pia
ța mondială. Au fost examinate, de 
asemenea, măsuri de natură să pro
tejeze țările m-embre în momentele 
de criză pe piața internațională a 
orezului și țițeiului.

LIMA 12 (Agerpres). — După zece 
zile de dezbateri, participanții la re
uniunea ECOSOC de la Lima 
consacrată adoptării codului de com
portament ce trebuie să reglemente
ze pe plan mondial activitatea în
treprinderilor transnaționale, au apro
bat. la propunerea delegației alge
riene. un proiect reprezentînd un 
compromis între poziția exprimată 
de țările în curs de dezvoltare, sus
ținătoare ale măsurilor ce trebuie 
impuse companiilor transnaționale, și 
cea a statelor dezvoltate, sedii ale 
unor

Pe 
urma 
lucru 
chiar
codului de 
acțiunile intreprinderilor transnațio
nale.

întreprinderi transnaționale, 
parcursul discuțiilor de vineri 
să fie adoptat, un program de 
ce trebuie să ducă, in 1978 sau 
mai devreme, la redactarea 

comportament limitând

BRASILIA

a relațiilor economice
diversificare

Preocuparea autori
tăților braziliene de a 
amplifica și diversifi
ca relațiile economice 
și comerciale ale țării 
a fost marcată în ulti
ma vreme de un șir de. 
importante inițiative. 
Astfel, a fost creată o 
nouă întreprindere de 

• comerț exterior cu ca
pital de stat — „In- 
terbras" •— menită să 
dinamizeze schimburi
le comerciale, prepon
derent cu țările socia
liste, cu țările arabe și 
cu o serie de state 
africane. întreprinde
rea va deschide bi
rouri comerciale în ță
rile amintite și este 
autorizată să participe 
la societăți mixte. In 
același timp, la Rio de 
Janeiro urmează să-și 
înceapă în curînd acti
vitatea „Fundația de 
comerț exterior", insti
tuție destinată să efec
tueze studii asupra 
pieței internaționale, 
să detecteze noi posi
bilități de dezvoltare și 
diversificare a rela
țiilor comerciale bra
ziliene. Pot fi mențio
nate, de asemenea, re
glementările privind 
facilitarea operațiilor 
de schimb în „clea
ring", precum și sus
pendarea pe șase 
luni a importurilor 
unor produse mai pu
țin necesare procesului 
dezvoltării, incluzînd 
articole de lux. Refe
ritor la această ultimă 
decizie, revista „Opi- 
niăo" scria : „O exa
minare mai minuțioasă 
a listei celor 500 de

produse suspendate 
relevă intenția de a 
tăia treptat anumite - 
fire ce leagă strîns co
merțul exterior brazi
lian de exporturile 
S.U.A."

Inițiativele amintite 
vizînd promovarea și 
diversificarea comer
țului exterior și a co
operării economice in
ternaționale 
determinate 
important 
îl au aceste sectoa
re în procesul dez
voltării, de preocupa
rea pentru lichidarea 
dependenței de piețele 
tradiționale, precum și 
de necesitatea echili
brării balanței comer
ciale deficitare. Anul 
trecut, din cele 20,3 
miliarde dolari, cît re
prezenta valoarea co
merțului exterior bra
zilian, importului i-a 
revenit 12,15 miliarde 
dolari, iar exportului 
doar 8,65 miliarde do
lari. O pondere însem
nată în crearea acestui 
deficit au avut, desi
gur, achizițiile de pe
trol la prețuri sporite, 
dar tot atît de greu 
cîntărește soldul nega
tiv -din balanța schim
burilor cu S.U.A. (1,5 
miliarde dolari, aproa
pe jumătate din defi
citul total). Desfacerea 
produselor braziliene 
continuă să întâmpine 
dificultăți pe 
nord-americană, 
deosebire din 
suprataxelor în vigoa
re, o situație similară 
înregistrindu-se și în 
raporturile cu Piața

au 
de 

pe

fost 
rolul 
care

piața 
cu 

cauza

comună europeană. în 
scopul redresării ba
lanței comerciale, Bra
zilia și-a propus o di
versificare a legături
lor sale economice in
ternaționale. Atît fac
torii responsabili din 
economie, cît și presa 
braziliană subliniază că 
preocupările pentru 
dezvoltarea relațiilor 

■ comerciale cu țările so
cialiste, alături de 
multiplicarea legături
lor cu state din Orien
tul Apropiat, Africa și 
Asia ilustrează opțiu
nea Braziliei pentru o 
politică a schimburi
lor externe și a cola
borării economice co
respunzătoare intere
selor de dezvoltare na
țională. Astfel, „Ga
zeta Mercantil" din 
Săo Paulo, comentând 
datele publicate de
departamentul pentru 
comerț exterior al
Băncii Braziliei, sco
tea, recent în evidență 
faptul că „singurele 
țări cu care anul tre
cut schimburile co
merciale ale Braziliei 
s-au desfășurat în baza 
avantajului reciproc au 
fost țările socialiste". 
De altfel, în ulti
mii doi ani, legăturile 
Braziliei cu o serie de 
țări socialiste au cu
noscut o intensificare 
continuă, încheindu-se 
diverse contracte cu 
Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, 
Polonia, U.R.S.S.

Schimburile comer
ciale român o-brazilie- 
ne. ca și colaborarea 
economică și t.ehnico-

științifică au căpătat 
un puternic impuls 
prin vizita efectuată 
anul trecut în Brazilia 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Acordurile 
și înțelegerile semnate 
cu acel prilej, con
tractele încheiate, pe 
baze reciproc avanta
joase, au marcat, pe

PARIS

mune intre toate partidele democra- 
. tice din arcul constitutional, inclusiv 
P.C.I.

Vicesecretarul' P.S.D.I., Pietro
Longo, s-a pronunțat, la rîndul său, 
în favoarea unei dezbateri deschise 
cu P;C.I. pe marginea unor chestiuni 
concrete și a evidențiat că actualul 

trebuie să stabilească o 
orientare clară în ce privește linia 
pe care P.S.D.I. trebuie să o urme
ze în viitor pe scena politică a țării.

Pe de altă parte, într-un interviu 
acordat 
secretar 
Tanassi, 
partidul 
conducerea sa politică și, mai ales, 
să găsească un nou mod de condu
cere pentru a 
piele probleme 
tualele condiții

congres

televiziunii italiene, actualul 
național al P.S.D.I., Mario 
a declarat că este necesar ca 
să-și reînnoiască cadrele,

putea rezolva multi- 
care se pun în ac- 
în fața Italiei.

votul de încredere în Camera Comunelor
LONDRA 12 — Corespondentul

nostru transmite : Guvernul britanic 
condus de Harold Wilson a obținut 
joi noaptea votul de încredere al 
parlamentului asupra politicii sale 
economice și financiare. Pentru gu
vern au . votat 297 deputați, iar 280 
împotrivă. „în acest fel — scrie zia
rul „Guardian" — au fost 
dizolvarea parlamentului și 
unor alegeri anticipate".

Anterior, în ședința de 
noaptea a Camerei Comunelor — 
cînd s-au încheiat dezbaterile asu
pra Cărții albe a guvernului privi
toare la reducerea cheltuielilor pu
blice — 37 de deputați laburiști, 
membri ai aripii de stânga, se abți
nuseră 
vernul 
cei 37

evitate 
ținerea

miercuri

de la vot, punînd astfel gu- 
în minoritate. Prin votul lor, 
doriseră doar să atragă aten-

ția că prin noua Carte albă labu
ristă, „greutățile redresării econo
miei sînt aruncate de fapt pe ume
rii celor ce muncesc". A doua zi, 
după ce premierul Harold Wilson a 
cerut parlamentului votul de încre
dere, cei 37 de deputați laburiști au 
Votat alături de guvern, pentru a nu 
determina căderea acestuia și forța
rea unor alegeri generale anticipate.

Dezbaterile asupra problemelor e- 
conomice vor continua atît în par
lament, cît și în afara lui’. Consiliul 
national al puternicului sindicat al 
minierilor a hotărît în unanimitate să 
sprijine idefta convocării unei confe
rințe naționale extraordinare a Con
gresului Sindicatelor Britanice pen
tru a discuta situația economică și 
măsurile pentru ieșirea din criză, 
fără ca greutățile să fie aruncate ex
clusiv pe seama celor ce muncesc.

sunau toate deodată, zgomote 
stranii însoțeau muzica de fond, 
înregistrată pe magnetofon. Spe
cialiștii chemați să elucideze ca
zul au descoperit că toate aceste 
„șotii" le punea la cale compu
terul. Lipsit de un sistem adec
vat de izolare, ordinatorul reac
ționa cu mare sensibilitate la 
undele de înaltă frecvență emi
se de un post de radioemisie- 
recepție din apropiere. Deși 
nu-i erau destinate, semnalele 
erau recepționate de calculato
rul electronic, care declanșa, pe 
această bază, comenzi anapoda 
către mecanismele și instalația 
electrică pe care le dirija.

agențiile de presă transmit
Adjunctul ministrului 

transporturilor și teleco
municațiilor, Marin Măroiu, 
care face o vizită în Maroc, a fost 
primit de ministrul lucrărilor publi
ce și comunicațiilor, Ahmed Tazi, și 
de ministrul poștei, telegrafului și te
lefonului, generalul Drisș Ben Omar. 
Au fost analizate stadiul unor lu
crări de cooperare bilaterală și po
sibilitățile de extindere a colaboră
rii.

Camera Superioară a 
parlamentului R. F. Germa
nia — Bundesratul — a ratificat vi
neri. în unanimitate, acordul semnat 
cu R.P. Polonă in octombrie 1975. 
Anterior, acordul a fost aprobat și de 
Bundestag — 
parlamentului.
dintele Walter 
iectul de lege 
cestui acord.

într-un comunicat al Mi
nisterului chilian de Interne, 
publicat in Buletinul Oficial, se a- 
nunță prelungirea cu incă șase luni 
a stării de asediu. în vigoare in Chile 
din septembrie 1973.

Primul ministru al Guver
nului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, Fidel Castro, după 
încheierea vizitei sale de două zile 
în Bulgaria, a sosit, vineri. într-o vi
zită oficială 
președintelui

în Algeria, la invitația 
Houari Boumediene.

In sălile
Academiei 
frumoase din Lisabona a 
inaugurată, în prezența condu
cerii acestei instituții, a cadre
lor didactice și' a studenților 
expoziția „Restaurarea monu
mentelor in România".

de expoziția 
superioare de

ale 
arte 
fost

j

jaloaneledrept cuvînt, 
unei ample colaborări 
de perspectivă intre 
cele două țări, lucru 
ilustrat elocvent de 
faptul că de atunci vo
lumul schimburilor ro- 
mâno-braziliene s-a 
triplat.

Așa cum remarcau 
cu diverse prilejuri 
reprezentanți ai vieții

Camera Inferioară a 
Tn aceeași zi, preșe- 
Scheel a semnat pro- 
privind ratificarea a-

Comunicat comun ira- 
niario—pakistanez.La încheie
rea vizitei oficiale efectuate în Pa
kistan, la Teheran a fost dat publi
cității comunicatul comun privind 
convorbirile Șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
cu primul ministru al tării-gazdă, 
Zulfikiar Aii Bhutto, care afirmă do
rința părților de a dezvolta coopera
rea economică, precum și hotărîrea 
lor de a- se sprijini .reciproc în apă
rarea independentei naționale si inte
grității lor teritoriale.; Cele două părți 
s-au pronunțat pentru crearea unor 
zone denuclearizate în sudul conti
nentului asiatic și în Orientul Mij
lociu.

economice de aci, dez
voltarea economică in 
ritm susținut a Româ
niei și Braziliei oferă o 
bază trainică pentru 
continua amplificare și 
diversificare a schim
burilor bilaterale, a 
colaborării reciproc a- 
vantajoase.
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„Hecatomba" de la Fougeres

sau orașul sinistrat de șomaj
neliniștiți,

fără
Oameni 

descumpăniți, 
rost, care neavind ce 
face umblă ca după o 
calamitate naturală... 
„Oraș muribund", in 
care atelierele se în
chid unul după altul... 
Un buchet de flori pe 
un sicriu 
sicriu, un nume : 
HAULT... Pe 
din 
uzină ocupată. 600 
muncitori

Aceste imagini sum
bre, 
ră 
că 
ceză 
oraș 
Bretaniei :
Asemenea unui cutre
mur, falimentul mai 
multor întreprinderi a 
pus pe drumuri în ul
timele săptămîni peste 
1 000 de muncitori, 
dublind astfel numă
rul șomerilor din li
niștitul orășel.

în urmă cu două 
săptămîni, întreprin
derea de încălțăminte 
„Rehault" a fost ocu
pată de muncitori. 400 
de femei și 200 de băi-

negru. Pe
RE- 

pereții 
jur, inscripții : o 

de 
concediați.

această atmosfe- 
apăsătoare evo- 
în presa fran- 
drama unui mic 
din apropierea 

Fougeres.

bați „veghează" cu 
schimbul simbolicul si
criu și se opun închi
derii fabricii, 
speranțele lor 
minime, cu atît 
mult cu cît la 
geres alte întreprin
deri din aceeași bran
șă și-au închis recent 
porțile, ceea ce a ri
dicat la un procent de 
peste 33 la sută nu
mărul muncitorilor șo
meri numai din secto
rul producției de în
călțăminte a orașului.

„Hecatomba" de la 
Fougeres — . cum 
o denumește cotidia
nul economic „LES 
ECHOS" — a atras a- 
tenția observatorilor a- 
supra crizei care se ex
tinde in acest sector 
al industriei ușoare. 
Numărind 72 000 sala- 
riați in 550 de între
prinderi, ramura în
călțămintei realizează 
in Franța o cifră de 
afaceri de circa 6 mi
liarde franci, din care 
jumătate provenea de 
la export. Dar. înce- 
pînd din 1975. efectele 
generale ale crizei

Dar 
sînt 
mai 

Fou-

economice din lumea 
capitalistă s-au resim
țit și în această bran
șă ; cererile interne și 
externe au scăzut bru
tal. în plus, devalori
zarea lirei italiene și 
a pesetei spaniole a 
favorizat penetrația 
produselor de dincolo 
de Alpi și Pirinei 
piața franceză și 
adîncit concurenta . 
piețele străine. în a- 
cest sens, ziarul 
„L*AURORE" vede în 
drama de la Fougeres 
„un semn în plus al 
dezordinii Europei oc
cidentale" și. mai ales, 
„incapacitatea Pieței 
comune de a instaura 
armonia prevăzută de 
Tratatul de la Roma".

Așadar, dificultățile 
aparent locale ale ciz
marilor din Fougeres 
oglindesc de fapt atît 
ampla criză economică 
și financiară, cît și 
contradicțiile care se 
adîncesc în țările Eu
ropei occidentale.

pe 
a

pe

Paul
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Un nou satelit de teleco
municații de tipul
destinat să asigure exploatarea sis
temului de legături telefonice și -te
legrafice la distanțe mari, retrans
miterea prin rețeaua „Orbita" a pro
gramelor centrale ale televiziunii so
vietice, a fost lansat în U.R.S.S.

La Tel fiviv, în ziIele de 10 
și 11 martie a.c. s-au desfășurat lu
crările celei de-a Vil-a sesiuni a 
Comisiei mixte de colaborare econo
mică și tehnică româno-israeliană. 
Delegația română a fost condusă de 
Nicolae M. Nicolae. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, iar delegația israeliană 
— de Haim Bar Lev, ministrul co
merțului și industriei. La încheierea 
sesiunii a fost semnat un protocol. 
Șeful delegației române a fost pri
mit de Yitzhak Rabin, primul mi
nistru al guvernului, și de Yisrael 
Yeshayahu, președintele Knessetului.

Un comunicat al C.C. al
M.P.L.R. (Mișcarea Populară pen
tru Eliberarea Angolei) anunță că 
Joaquim Kapango, membru al Birou
lui Politic al C.C. al M.P.L.A.. Albano 
Machado, Antonio Faria de Assis și 
comandantul Bandeira, care au deți
nut funcții de răspundere în cadrul 
M.P.L.A. în provincia Huambo. au 
fost asasinați în perioada în care s-au 
desfășurat lupte în regiune. Cadavre
le celor patru militanți de frunte au 
fost descoperite în urma cercetărilor 
întreprinse de către comandantul po
litiei populare a Angolei în zona 
Capolo, după înfrîngerea mercena
rilor.

A-Incendiu de pădure 
proximativ 1 000 de hectare de pă
dure au fost distruse de un puternic 
incendiu declanșat în nordul depar
tamentului Landes, din sud-vestul 
Franței. Nu se cunosc deocamdată 
cauzele incendiului, dar se precizea
ză că seceta din ultimele săptămîni 
a facilitat declanșarea mai multor a- 
semenea accidente în această zonă a 
Franței.

Ninsori abundente în Iugoslavia
BELGRAD 12 — Co

respondentul nostru 
transmite : Deși calen
daristic primăvara a 
sosit de aproape două 
săptămîni, în Iugo
slavia iarna continuă 
să se manifeste ca în 
luna ianuarie. în ulti
mele zile, s-au sem
nalat mari căderi de 
zăpadă, mai ales în 
vestul țării, inclusiv m 
zona litoralului adria- 
tic, unde zăpada este 
un fenomen rar în
tâlnit. în special în 
această lună. La Liu-

bliana, stratul de' ză
padă a atins un metru, 
iar drumul care face 
legătura cu Zagrebul a 
fost închis pentru cir
culație timp de cîteva 
ore. De asemenea, este 
blocată arteră care 
face legătura între Za
greb și Rieka, unde 
au fost înregistrate că
deri masive de zăpadă 
și avalanșe. A nins din 
nou și la Belgrad, ză- 
'Pada îngreunînd cir
culația rutieră și pro- 
vocind o serie de acci
dente de circulație.•

în cîmpia Voivodinei 
a căzut zăpadă ca în 
toiul ternii, ceea ce a 
pus în .stare de alarmă 
echipele de deszăpezi
re. Agricultura în a- 
cestă zonă a tării este 
afectată, deoarece se 
întârzie- lucrările agri
cole de primăvară. O 
situație similară există 
și-, în Bosnia și Herțe- 
govina. De altfel, anul 
acesta în. zona centra
lă și de est a Iugosla
viei s-a înregistrat cea 
mai grea iarnă din ul
timii 14 ani.

• OAMENI Șl PĂSĂRI. 
Societatea regală britanică pen
tru protecția păsărilor (Royal 
Society of Birds) are un nou di
rector adjunct al cărui nume 
este — ar fi existat altul mai 
nimerit ? — Bird (pasăre). Ceea 
ce, de altfel, nu constituie un 
caz unic, societatea avînd și alți 
angajați care poartă nume din 
domeniul ornitologiei ; Helen 
Peacock (păun), John Partridge 
(potîrniiche) ș.ă.

• TRANSPLANT PES
TE... OCEAN. Doi tineri ja
ponezi, cărora li s-au transplan
tat fiecăruia cite un. rinichi, au 
suportat cu bine operația, starea 
lor evoluînd satisfăcător. Pină 
aici nimic neobișnuit. Numai că 
rinichii transplantați, âparți- 
nind unei cetățene americane 
decedate la New York în urma 
unei hemoragii cerebrale, au 
străbătut în prealabil pînă la 
Tokio un .itinerar transoceanic, 
fiind transportați cu avionul, 
firește, în condiții speciale de 
conservare. Transplantul renal a 
încetat de cîtva timp să mai 
constituie o senzație ; în schimb, 
un asemenea transplant transo
ceanic constituie, fără doar și 
poate, o premieră mondială.

• DIN CONSIDEREN
TE DEMOGRAFICE. în
grijorat de scăderea indicelui 
natalității în R.F.G. (unul din 
cele mai reduse din lume), pri
marul unui mic oraș din Bava
ria a luat o măsură „pe plan lo
cal". El a făcut cunoscut că de 
acum înainte nu va mai oficia 
nici o căsătorie dacă perechile 
în cauză niu-și vor lua în scris 
angajamentul să aducă pe lume 
cel puțin un copil în primii doi 
ani de la cununie...

• REGRESUL FILME
LOR EROTICE. Filmele cu 
caracter erotic sau pornografic 
cunosc un recul accentuat în El
veția, scrte „Tribune de Geneve". 
Dezgustat de asemenea pro
ducții, publicul reclamă, tot mai 
insistent, o reîmprospătare din 
toate punctele de vedere a re
pertoriului cinematografelor, 
scrie ziarul amintit. Potrivit 
statisticilor, numărul spectatori
lor la astfel de filme a scăzut 
cu 40 la sută față de anul tre
cut. După o perioadă de succes 
în rînduriie unei anumite părți 
a publicului, filmul erotic, una
nim dezavuat, este astăzi con
damnat la dispariție — apre
ciază cotidianul genevez.

• PALMIER CU... BA
NANE. Asemenea ciudățenie 
poate fi văzută într-o stațiune 
pomicolă experimentală din sta
tul indian Bengalul de Vest. 
Deși are coroana în vîrful 
trunchiului, ca orice palmier, 
din oopacul respectiv se des
prind, în același timp, la nive
lul solului, un mănunchi de 
frunze, întocmai ca la bana
nieri. Au fost obținute și pri
mele fructe : ele sînt acoperite 
de o coajă tare și au o formă o- 
vală, ca nucile de cocos, de pil
dă ; în'schimb, miezul este moa
le. similar cu cel al bananelor. 
Hibrizii sînt rezultatul experi
mentelor efectuate de selecțio
nerii indieni în scopul obține
rii unor fructe cu calități su
perioare.
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Demonstrație la Amsterdam împotriva șomajului în rîndul tineretului. Potri
vit ultimelor statistici, în Olanda aproximativ 80 000 de tineri sub 25 de ani 

nu au de lucru

• COINCIDENTĂ 
SUSPECTĂ. După ce și-a 
cîștigat celebritatea, efectuîrid 
în 1927 primul zbor fără escală 
peste Atlantic, aviatorul ameri
can Charles Lindbergh a trecut 
printr-o dureroasă dramă fami
lială : în 1932 i-a fost răpit co
pilul. Presa timpului s-a ocupat, 
intens de investigațiile poliției, 
încheiate cu arestarea presupu
sului răpitor și asasin. Bruno 
Hauptmann, care a fost electro
cutat în 1936. Dar iată că. re
cent, un anume Kenneth Ker
win s-a adresat tribunalului din 
insula Mau-i (arhipelagul Ha- 
wai), unde Lindbergh și-a trăit 
ultima parte a vieții (a decedat 
în 1974), cerînd să fie recunoscut 
ca fiu al aviatorului (el ar fi 
fost încredințat de răpitor unei 
familii care l-ar fi crescut în 
taină). Vor fi reluate acum cer
cetările ? Deocamdată, dă de 
gînidit o coincidență : Kerwin 
și-a făcut apariția exact atunci 
cînd s-a pus problema împăr
țirii averii lăsate de Lindbergh.
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