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LUCRĂRI IMPORTANTE 

Șl URGENTE:
• tăieri, stropiri, săpări în 

fiecare livadă, la fiecare pom
• fertilizarea terenurilor pe 

suprafețe cît mai mari
• plantări în livezi și în curțile 

gospodarilor Lucrări de întreținere a solului în livezile I.A.S. Săbâteni (județul Buzău)

Toate acestea trebuie bine făcute ca recolta de fructe 
să fie bogată și de calitate

După cum am anunțat în ziarul de ieri, în 
intervalul 15—21 martie se va desfășura „Săptă- 
mîna pomiculturii", în cursul căreia în întreaga 
tară se vor organiza ample acțiuni de întreținere 
a livezilor și pomilor, de înființare a noi plantații. 
Este o perioadă în care oamenii muncii, toți lo
cuitorii de la sate, tineri și vîrstnici, sînt chemați 
să-și aducă întreaga contribuție de muncă și 
grijă pentru a face mai roditoare cele peste 

400 000 ha de livezi, pentru ca sarcinile de dez
voltare și modernizare a pomiculturii să fie ri
guros realizate în fiecare comună, în fiecare ju
deț. Și toate acestea în scopul de a spori pro
ducția de fructe a țării, de a se satisface mai bine 
cerințele de consum ale populației.

Plantarea pomilor fructiferi și îngrijirea plan
tațiilor existente sînt acțiuni de mare însemnă
tate economică și patriotică, Ia care trebuie 
participe larg țăranii cooperatori, elevii, toți 
tățenii de la sate și orașe. Este în interesul

să 
ce- 
ge-

noastreneral al economiei naționale, al societății 
să sădim cit mai multi pomi, să-i îngrijim cit 
mai bine, să facem din țara noastră o adevărată 
grădină ! Nimic nu este mai frumos, mai înălță
tor decît să știi și să vezi cum un pom plantat sau 
îngrijit de tine crește, din an în an, tot mai vi
guros, cum oamenii se bucură de frumusețea și 
roadele lui !

întreaga activitate din această „Săptămînă a 
pomiculturii" trebuie să se desfășoare bine orga
nizată. sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, a consiliilor populare. Este de datoria 
organelor și organizațiilor de partid, consiliilor 
populare, organizațiilor U.T.C. să acționeze ime
diat. să explice, să convingă și să mobilizeze la 
lucru pe toți locuitorii satelor întregul tineret, 
astfel incit fiecare zi din această săptămînă. pre
cum și 
pentru 
lucrări

cele care vor urma să fie folosite efectiv 
a se realiza un volum cit mai mare 
in

de 
pomicultură. Obligații de mare răspun-
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dinAm auzit, „sus în Cetate la Suceava", orologiul 
centrul orașului bătind acordurile tulburătoarei me
lodii a lui Ciprian Porumbescu, ce poartă, astăzi, titlul 
„E scris pe tricolor unire".

Orologiul, mi s-a spus, și-a început bătaia la 
prima oră a lui 1976, vestind prin acordurile lui pre
lungi și grave un nou an și un nou cincinal.

Ascultindu-i bătaia maiestuoasă, m-am întors cu 
gindul la timpii clnd studentul Porumbescu Ciprian 
compunea la Viena, pentru societatea „România 
Jună", un imn menit să exprime crezul dintotdeauna 
al românilor de pretutindeni : Unire-n cuget și-n 
simțiri. Această societate, cum se Știe, organi
zase serbările de la Putna in memoria marelui 
Ștefan Voievod, și tot ei ii revenise înaCta cinste de-a 
fi tipărit, în cunoscutu-i almanah, „Luceafărul", poe
mul fundamental al celui care i-a fost suflet și con
știință — Mihai Eminescu. Aceste episoade aveau să 
se implanteze trainic în istoria noastră culturală, sub 
seninul cel mai nobil al poeziei și muzicii românești,
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al tinereții dăruite deopotrivă cu har creator și cu 
mistuitor sentiment patriotic.

Urcînd cu gindul și cu emoția prin ani, am avut 
în seara aceea bucovineană, mai acut ca oricind, sen
timentul confluenței virstelor creatoare ale patriei, 
al tinereții ei perpetue. Pentru că acele acorduri, 
ivite la cumpăna a două cincinale, marchează un 
îndemn, un sens de viață — și poate fi, totodată, 
semnalul cald și solemn al chemării unei noi gene
rații. Atunci cînd compusese melodia, „domnișorul 
Ciprian" avea cu puțin peste un sfert de veac. Avea 
adică întocmai virsta bărbăției proaspete a tinerilor 
de azi care, uniți în cuget și-n simțiri, s-au aflat în 
primele 
Suceava, 
mentului

Pe ei, 
fost dat 
plaiurile 
facultăți, 
de uniți 
le revin ....... — —.....
dăruită împlinirii acestor misiuni. Intre altele, este 
revelator de amintit faptul că in industria județului 
muncesc azi mii și mii de tineri și că in cin
cinalul care s-a deschis se vor crea noi și noi locuri 
de muncă, consacrate in general tineretului. Așadar, 
etern tînăra Suceavă este menită să-și împrospăteze 
necontenit forța creatoare.

Și „sus în Cetate" se aud tulburătoarele acorduri: 
„E scris pe tricolor unire. 
Pe roșul steag liberator.
Prin luptă, sub a lor umbrire, 
Spre comunism urcăm în zbor.”

Iar efluviilor orologiului care, din acest străvechi 
colț de țară, își revarsă sunetele, bogaie în sensuri, 
asupra întregii Românii, le auzim și le înțelegem, și 
mai limpede mesajul in care ne regăsim cu toții.

Ion ANDREIȚA

rinduri ale celor care au raportat, aici, la 
printre primii in țară, îndeplinirea angaja- 
comunist — Cincinalul înainte de termen. 
pe tinerii aceia de virsta lui Ciprian, mi-a 
să-i intilnesc, in zorii noului cincinal, pe 
sucevene, in fabrici șl în safe, în școli și 
atit de diferiți ca firi și profesiuni, dar atât 
în cugetul matur către nobilele misiuni ce 
în noua etapă constructivă, in simțirea

dere revin, totodată, organelor agricole de spe
cialitate, consiliilor populare în ce privește asi
gurarea materialului săditor. îndrumarea tehnică 
a cetățenilor care participă la aceste acțiuni, pen
tru ca lucrările de plantare și îngrijire a pomilor 
să se realizeze în cele mai bune condiții.

Pretutindeni, să facem din „Săptămina pomi
culturii" o săptămînă cît mai rodnică în realizarea 
lucrărilor de întreținere a pomilor în toate uni
tățile agricole și localitățile din țară. în pregăti
rea și trecerea la plantarea noilor livezi ! .

Sfatul specialistului
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Strategia politicii partidului nostru 
de dezvoltare armonioasă și multila
terală a țării, de repartizare rațio
nală a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu al patriei și-a pus în 
ultimul deceniu, și cu deosebire în 
cincinalul de curind încheiat, pece
tea transformatoare și pe meleagu
rile vilcene. în perioada amintită, 
producția industrială a județului Vîl- 
cea s-a dezvoltat 
intr-un ritm me- 
diu anual de 15.8 
la sută, fiind la mm
sffrșitul anului t,

1975 de peste două fi
ori mai mare față _ _ ; _
de 1970, iar 
agricolă — cu 
la sută.

Beneficiind 
continuare de 
volum mare 
investiții. _

și responsabilității muncitorești, a- 
dîncirea democrației socialiste, creș
terea nivelului de trai, îmbogățirea 
vieții spirituale a oamenilor.

în înfăptuirea acestor sarcini, un 
rol important are munca organizații
lor de partid pentru conducerea și 
îndrumarea activității sindicatelor. 
Subliniind rolul acestora, in rapor
tul la cel de-al XI-lea Congres

cea
23

în 
un 
de 

investiții. tinăra 
industrie vîlceană 
se va dezvolta in 
actualul cincinal 
într-un ritm me
diu superior me
diei pe țară, urmînd să realizeze în 
anul 1980 o producție de peste 14 
miliarde lei, de două ori și jumătate 
mai mare decît în anul 1975. Chimia, 
energia electrică, construcțiile de ma
șini, ramuri de vîrf ale industriei 
moderne, vor reprezenta peste 70 la 
sută din producția industrială a ju
dețului. Se va dezvolta, în continua
re. producția agricolă.

în contextul acestor sarcini atit de 
mari. în noua etapă istorică pe care 
o străbatem o importantă deosebită 
are creșterea continuă a rolului or
ganizațiilor de partid în conducerea 
întergii activități economico-sociăle. 
sporirea capacității lor de a uni efor
turile tuturor oamenilor muncii pen
tru îndeplinirea planului, de a ac
ționa pentru dezvoltarea inițiativei

din județul VÎLCEA
Vasile MUȘAT

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

,I.M.T.' o citadeld modernâ a industriei constructoare de mașini, in fotogralie aspect din secția poduri rulante a întreprinderii 
timișorene Foto : E. Dichiseanu

că noi— Rețineți, vă rog. 
n-am inventat nimic.

Cu această precaută dez
vinovățire, făcută ca și cum 
gazda s-ar feri de o bănuia
lă rușinoasă, ne apropiem de 
poarta din lemn. O poartă ță
rănească, simplă, pe o stradă 
rustică, nepietruită, o fațadă 
nediferențiată de celelalte 
zeci de porți și case de pe o 
parte și de alta a uliței, clă
diri cu un singur cat, în stilul 
cunoscut al satelor transil
vănene. Nu sîntem într-o co
mună, sîntem la marginea 
unui oraș — Codlea — dar 
intr-un colt patriarhal, iar 
strada pe care am venit, 
poarta pe care intru cu gaz
da mea, cuirtea in care pă
trundem, toate au culoarea și 
liniștea așezărilor agricole. 
Iată atmosfera prin care am 
pătruns într-una din cele 
mai interesante și mai origi
nale... întreprinderi indus
triale.

O întreprindere care nici 
nu se cheamă Întreprindere.

Cu un director care nu se 
numește director.

Care a produs înainte de 
a exista.

Care există prin voința 
celor ce-au crezut că trebuie 
și că se poate.

în pofida scepticilor, con
tra importurilor inutile, din 
mîndria de a se bate pen
tru nou.

Fără nici 
fără nici o 
„Doar"
te : de multe milioane.

Sigur că grupul de aici — 
vom vedea că „grup" i-a ră
mas numele — nu e un. aste
roid rătăcitor, ci e cuprins 
intr-o disciplină economică 
precisă. Dar relațiile admi
nistrative sint simplificate la 
minimum, in folosul eflcien-

un funcționar, 
firmă la poartă, 

cu realizări cohere-

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

ței. A face l-a premers în
totdeauna pe a aștepta. A 
oferi i-a tăiat continuu calea 
lui a ni se cere. Nimeni n-a 
rostit vreodată cuvîntul im
posibil. S-au războit cu fo
rurile tutelare ca să Iii se... 
pretindă ! Acum sînt bucu
roși. S-au văzut cuprinși in 
planul de stat. Și, în trei ani, 
planul producției lor globale 
a crescut de 20 de oiri. Efec
tivul a crescut și el specta-

ciente a materiei prime — 
lemnul. în acest context, cu 
opt ani în urmă, la Fabrica 
de mobilă din Codlea s-a 
născut ideea noilor scule. 
Lemnul se cerea lucrat tot 
mai fin, plăcile aglomerate 
aduceau sub cuțite — prin 
lianții lor — durități de sti
clă, viteza de rotație a cape
telor de frezat, de străpuns, 
de tăiat rămînea aceeași — 
adică foarte mare — ori

„BIJUTERII 
DE CODLEA"

culos : de zece ori. A ajuns, 
adică, la treizeci de oameni ! 
Fiecare își justifică existen
ța prin produse de suite de 
mii de lei.

Din treizeci de oameni am 
stat de vorbă cu șase. Dintre 
aceștia, doi mi-au formulat 
un principiu aproape identic :

— Pe mine m-a-nvățat 
tata să nu mă las împins din 
urmă.

— Eu am învățat de la 
tata : „E mai ușor să îm
pingi. decît să fii împins".

A împinge, adică a înain
ta. A înainta, adică a te si
tua în frunte. în muncă. în 
tehnică.

Cincinal după cincinal, in
dustria de prelucrare a lem
nului din țara noastră s-a 
dezvoltat spectaculos. S-a pus 
din ce in ce mai acut pro
blema valorificării mai e£i-

chiar sporea. Toate acestea 
prevesteau că, îrutr-o bună 
zi, uneltele moderne vor îm- 
bătrini, cuțitele se vor toci, 
în general, tehnologii nu se 
impacientau. îi scuteau de 
gînduri... importurile. Dar era 
acolo, la Codlea, și un direc
tor căruia îi plăcea să pri
vească în perspectivă. La su
gestia lui. doi specialiști in 
mecanică, un tehnician și un 
inginer „au îpiceput să se 
gîndească la scule. Să nu 
aștepte să se ivească nevoia 
lor". încă se ocupau cu tre
buri de întreținere curentă a 
utilajelor, mai și ascuțeau 
cuțite, dar îi unea interesul 
comun al nașterii sculăriei în 
industria lemnului. Ajunse
seră cinci : E. Bartolomie, 
Oancea Mocaniu, Franz Rot- 
băcher, Moise Cinstea și Ni
colae Neacșu, zis Nae.

— Cam atunci au început 
să apară în. tehnologia mon
dială cuțitele cu plăcuțe a- 
plicate. Veneau din import. 
Aproximativ 
bucata. M-am 
produsele ce 
gîndeam cam 
presupun și am ajuns la con
cluzia că se plătesc prea 
scump. Mult prea scump.

E. Bartoloimie recunoaște 
adevărul numai pe jumătate. 
Un fel de modestie tehnică. 
Produsele erau mai scumpe 
decît meritau pentru că sînt 
foarte pretențioase. Execuția 
lor cere finețe și maximum 
de corectitudine.

„Grupul" de la Codlea re
para scule, dar de fabricat nu 
îndrăznea 
Cam pe
Friederich Stolz, director-teh- 
nic la Combinatul pentru in
dustrializarea lemnului — 
Brașov, se plîngea aproape 
zilnic : „Nu vreau muncă de 
birou. Dati-mi să fac ceva 
concret !“ I s-a încredințat 
problema sculelor. Unul din
tre muncitori mi-a destăinuit 
că tovarășul Stolz ține un 
„jurnal de bord". L-am con
vins să-mi citească unele 
crimpeie. „Am așteptat șase 
ore la ușa lui X. Bunăvoin
ța aparentă, rezistentă mas
cată. Se pare că și-a aban
donat propria idee". Sau : 
„Zău. zău, nu înțeleg de ce 
trebuie să luptăm atit de 
mult ca să învingem iner
ția". „Of, explodez, miopia 
asta cu care se tratează pro
blema sculelor mă înnebu
nește !“ Sigur că există și 
altfel de însemnări, mai se
nine. Le-am ales pe cele care

o mie de lăi 
uitat și eu la 
veneau, mă 
ce operațiuni

decit să viseze, 
atunci inginerul

Sergiu ANDON
(Continuare în pag. a Ii-a)
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al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Sarcini de 
mare răspundere revin sindicatelor, 
care reunesc in rindurile lor milioa
ne de oameni ai muncii. Este nece
sar ca in viitor conducerile sindica
telor, de sus și pină jos, să acțio
neze cu mai multă răspundere pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin, să desfășoare o muncă mai sus
ținută pentru unirea eforturilor oa
menilor muncii, să intensifice activi
tatea politico-educativă pentru for
marea conștiinței lor socialiste".

Militând pentru înfăptuirea aces
tor indicații, organizațiile de partid 
din județul Vîlcea se ocupă cu aten
ție de îmbunătățirea continuă a acti
vității sindicatelor, care reunesc 
peste 85 000 de muncitori și alți oa
meni ai muncii. Este pe deplin în
dreptățită grija organizațiilor da 
partid de a situa în centrul activi
tății sindicatelor buna organizare a 
întrecerii socialiste — de a cărei des
fășurare răspund — în vederea înde
plinirii exemplare a prevederilor 
planului cincinal. în acest scop, ur
mărim ca sindicatele să se preocupe

cu perseverență de perfectionarea 
organizării producției și a muncii, 
folosirea rațională a capacităților de 
producție și a fondului de timp, mă
rirea productivității muncii, ridica
rea calității producției, reducerea 
cheltuielilor de producție și a consu
murilor de materiale, creșterea efi
cienței întregii activități economice.

In spiritul indicațiilor secretarului 
general al parti
dului, îndrumăm 
sindicatele să sti
muleze inițiativa 
și creația tehnică 
a muncitorilor, in
ginerilor și teh
nicienilor. De pil
dă. ca rezultat al 
acțiunii organiza
țiilor de partid șl 
sindicale, colecti
vul de pe șantie
rul hidrocentralei 
de la Lotru a rea
lizat anul trecut, 
prin autodotare, 
utilaje și piesa 
de schimb în va

loare de 10 milioane lei și s-a an
gajat să realizeze în acest an uti
laje de 18 milioane ; succese asemă
nătoare obțin muncitorii și tehnicie
nii de la combinatul de prelucrare 
a lemnului, unde utilajele de la fa
bricile de mobilă și de plăci aglome
rate sînt realizate în cea mai mare 
parte prin autodotare.

în luna februarie au fost dezbătute 
și aprobate în biroul comitetului ju- . 
dețean de partid programul județean 1 
pentru pregătirea forței de muncă In 
cinciralul 1976—1980 și programul 
județean de creștere a productivită
ții muncii în industrie pe anul 1976. . 
La elaborarea acestora au adus o con- ’ 
tribuție activă și sindicatele. Por
nind de la faptul că industria jude
țului Vilcea este tinără și se dez
voltă în ritm înalt, au fost elaborate 
măsuri pentru pregătirea forței da 
muncă la nivelul exigențelor econo
miei moderne, atit prin învățămîn
tul de stat, cît și prin diferite cursuri
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(Continuare în pag. a IlI-a)

Revoluția tehnico-științifică 
si școala
A

în acest cincinal al 
afirmării plenare a 
revoluției tehnico-ști- 
ințifice în țara noas
tră. eforturile creatoa
re ale poporului sînt 
îndreptate cu precă
dere spre cele mai 
complexe probleme ale 
construcției socialiste, 
direcțiile, și obiective
le de bază fiind ela
borate prin activitatea 
teoretică și practică a 
partidului. Experien
ța ne arată că la 
baza revoluției științi
fice și tehnice, a in
tensificării și accele
rării acestui proces 
trebuie să stea într-o 
măsură și mai mare 
perfecționarea conti
nuă a organizării ști
ințifice a producției și 
a muncii.

în acest context, cî- 
teva aspecte se cuvin 
subliniate. Mai întii, 
acela că revoluția 
tehnico-științifică nu 
este un proces care se 
limitează la anumite 
sectoare și activități, ci 
are implicații adinei 
și determină prefaceri 
importante în toate 
domeniile vieții ma
teriale și spirituale. 
Apoi, cred că nu sînt 
necesare multe argu
mente pentru a de
monstra că în strînsă 
interdependență cu ac
celerarea progresului 
tehnico-științific se gă
sește și dezvoltarea in- 
vățămintului de toate 
gradele.

în anii construcției 
socialiste, învățămîn- 
tul a înregistrat suc
cese deosebite în rea
lizarea sarcinilor de a 
pregăti cadrele nece
sare și buni specialiști 
pentru toate ramurile 
de activitate din țara 
noastră. în fata cerin
țelor noi și complexe, 
conducerea de partid 
a relevat cit este de 
necesară îmbinarea și 
mai organică a învă- 
țămîntului cu prac
tica intr-un sistem 
unitar bine sudat. In 
acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
sublinia, în iulie 1971, 
necesitatea de a se ur
ma o cale nouă, revo
luționară, în elabora
rea strategiilor de dez

voltare a învățămân
tului, prin integrarea 
lui cu cercetarea și 
producția. S-a trasat 
și cu acel prilej di
rectiva elaborării unui 
program corespunză
tor menit să ducă la 
imprimarea unui spirit 
mai pregnant revolu
ționar activității de 
modernizare a învătă- 
mîntului, să constituie 
un impuls mai viguros 
spre o mai eficientă 
organizare, spre rea
lizarea unității învă- 
țămint - cercetare-pro- 
ducție.

Am putea spune că 

puncte 
de vedere 
de acad. Eugen 

RADULESCU

eforturile depuse în 
ultimii ani de Minis
terul Educației și în- 
vățămîntului pentru 
realizarea acestei uni
tăți ar fi trebuit să 
aibă rezultate și' mai 
substanțiale, să an
treneze mai larg spri
jinul nostru, al celor 
care sîntem răspun
zători de traducerea 
în viață a acestei o- 
rientări. Inerția și 
abordarea simplistă 
care s-au manifes
tat pe alocuri își 
găsesc explicația și 
în faptul că nu au 
existat suficiente pre
ocupări pentru fami
liarizarea cadrelor di
dactice și studenților 
cu această metodolo
gie.

Este vorba, în pri
mul rînd, de ceea ce 
numim curent aborda
rea sistemică, recu
noscută în filozofia 
materialismului dia
lectic ca fiind ex
presia știintifico-me- 
todologică modernă 
a principiului conexi
unii generale. Ea este 
menită să determine o 
schimbare profundă 
în gîndirea științifică, 
tehnică și economico- 
socială a tineretului, 
să-i formeze concep
ția materialist-dialec- 
tică despre lume, în

această optică, pre
ocupările constante 
ale forurilor de învă- 
țămînt pentru ferma 
orientare ideologică a 
planurilor de învăță- 
mînt, programelor a- 
nalitice, adecvării- lor 
la cerințele revoluției 
tehnico-științifice, la 
realitățile obiective 
ale edificării noastre 
socialiste se cuvin 
permanent susținute 
de preocuparea noas
tră, a profesorilor și 
educatorilor, pentru a 
realiza un echilibru 
optim între „ce se 
predă" și „cum se 
predă".

în învățămîntul su
perior agronomic, unde 
lucrez, abordarea sis
temică ne va permite 
să ținem seama la 
stabilirea tehnologiilor 
de cultura plante
lor, de interdepen
denta dintre toți fac
torii care concură la 
obținerea unor pro
ducții maxime. Ea va 
duce la rezolvarea 
mult discutatei proble
me a introducerii în 
producție a cuceririlor 
științei și tehnicii, care 
în agronomie, de e- 
xemplu, se va realiza 
prin stabilirea — pe ca
lea experiențelor spe
ciale de mare anver
gură — a tehnologiilor 
de cultura plantelor. De 
altfel, se constată o in
tensificare a preocu
părilor pentru depla
sarea centrului de 
greutate al cercetări
lor de la experiențe 
și teme mărunte la 
cercetări complexe, în 
sistem, efectuate în 
cadrul unor programe 
unitare, pe plan na
țional. De asemenea, 
modernizarea în vi
ziune sistemică a me
todelor de predare la 
materiile profilatoare, 
integratoare ne va 
ajuta să realizăm o 
pregătire științifică 
și tehnică cu ade
vărat temeinică a stu
denților, care își vor 
însuși încă din facul
tate cunoștințele ne
cesare pentru o acti
vitate practică supe
rioară, sprijinită pe o 
gîndire profund știin
țifică.
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divers!
Perfecționarea pregătirii 

funcționarului public
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Felicitare 
pentru... 
felicitări

De la un timp, după oficierea 
căsătoriei la Consiliul popular 
municipal Sibiu, tinerele pe
rechi au plăcuta surpriză de a 
primi a doua zi acasă o fru
moasă felicitare, cu urări de ani 
mulți și fericiți. Asemenea fe
licitări, cu urări de sănătate și 
bucurie, primesc și părinții, de 
îndată ce au înregistrat naște
rea unui copil. O precizare : 
toate aceste felicitări poartă 
emblema Sibiului și sînt sem
nate de primarul acestuia. 
Drept care merită și primăria o 
felicitare.

Fetele de 
pe tramvai

Vatmanița Lenuța Novac ți 
îr.casatoarea Elena Sneman, de 
la Exploatarea de transport în 
comun din cadrul I.J.G.C.L. 
Arad, porniseră cu tramvaiul pe 
traseul obișnuit. La capătul de 
linie, după ce coboriseră toți 
călătorii, cele două au observat, 
pe un scaun in tramvai, o gean
tă fără... stăpin. Au deschis-o. 
Era plină de bani. I-au făcut 
„monetarul" : 10 575 lei. Cele
două au pornit din nou cu 
tramvaiul in cursă, iar la pri
mul prilej au predat geanta cu 
bani cu tot organelor de miliție. 
A fost depistată și păgubașa. Se 
numește Maria Felnecan din 
Arad, Calea Victoriei 17, care 
aduce și pe această cale cele 
mai călduroase mulțumiri fete
lor de pe tramvai.

I
I
I

I

Inel, inel I
de... aramă

— Ai văzut ce mai inele și-a 
luat vecina ? Sînt doi inși cu 
mașinile care au inele, mărgele, 
cercei...

— Zău, soro ? Haidem și noi.
Și s-au dus spre locul unde 

doi indivizi (eleganți și pe- 
danți), fiecare în dreptul au
toturismului său, ofereau spre 
vinzare „aur curat, garan
tat, marcat" — cum s piffle au 
ei. După ce și-au umplut 
buzunarele au plecat fără ca 
măcar cineva să le noteze nu
merele de la mașini... Acum, 
toți amatorii de chilipir din co
muna Ciorani, județul Prahova, 
fluieră a pagubă. Inelele, cer
ceii și mărgelele, plătiți cu bani 
grei ca pentru „aur curat", sint, 
de fapt... aramă curată.

Bieții viței...
Am mai semnalat în rubrica 

noastră cîteva cazuri în care 
s-au produs pagube pricinuite 
de instalații electrice improvi
zate. -Tot așa, din cauza unei 
improvizații la sistemul de ali
mentare cu apă a grajdurilor 
de la îngrășătoria de tineret 
taurin a asociației intercoopera- 
tiste din Mireșu Mare, județul 
Maramureș, curentul electric de 
la un electromotor a ajuns la 
conducta de apă. Și de aici, la 
12 viței care au fost electrocu
tați. Acum trebuie să se „sa
crifice" la pungă și cei vinovați.

S-a 
întîmplat la 
Mahmudia

Procurorul-șef al județului 
T ulcea, N. Mihai, ne istorisește 
o intimplare tragică petrecută 
in comuna Mahmudia. Intr-una 
din serile trecute, Toader Fran- 
gu, in etate de 43 de ani, „cin
stea" un păhărel cu tatăl său, 
Mircea Frangu, in vîrstă de 70 
de ani. Se cinsteau acasă, in fa
milie. Din vorbă-n vorbă, fiul 
i-a spus tatălui „oful“ pe care-l 
are el — cum zicea — la 
inimă...

— Miine-poimiine matale te 
duci acolo unde o să ne ducem 
cu toții. Dar pînă o să închizi 
ochii, nu am liniște, dacă nu-mi 
faci și mie actele pe casă. Să 
mi-o lași moștenire.

I

De la vorbă au ajuns la cear
tă, de la ceartă la 
La un moment dat, fiul 
cuțitul... Acum se află 
pentru crimă.

încăierare, 
a scos 
arestat

A făcut-o
de oaie

ȘtefanDe la o vreme incoace, 
Craioveanu din satul Tăcău, ju
dețul Brăila, trăgea cu coada 
ochiului spre oile din curtea con
săteanului său Gheorghe Pușca- 
șu. Se gindea că acum, in prag 
de primăvară, nu i-ar strica o 
frigare, drept care ochise o 
mioară bălăioară și dolofană. 
Deunăzi, văzind că stipinul oilor 
plecase de acasă, a intrat în 
ograda lui, a luat mioara bălă
ioară și a plecat să-i facă de pe
trecanie. Pe drum, l-a 
vecin.

— Ce faci, omule, ți 
cu binele ?

Craioveanu nu l-a 
Dimpotrivă, văzind că 
încearcă să-l oprească, l-a lovit. 
Acum răspunde și pentru furt, 
fi pentru lovire.

zărit un

s-a urii

ascultat, 
vecinul

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

Rolul deosebit de important care 
revine organelor locale ale admi
nistrației de stat impune ridicarea 
continuă a nivelului de pregătire po
litică și profesională al tuturor lu
crătorilor din acest sector. Ceea ce, 
de altfel, constituie și o obligație le
gală — Legea nr. 2, din 1871, regle- 
mentînd In detaliu această activitate.

Cum se desfășoară în județul Ilfov 
perfecționarea pregătirii profesionala 
a funcționarilor din aparatul consi
liilor populare și din instituțiile lo
cale ne-a relatat recent tovarășul 
ION MEDREA, prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular județean :

— Concret, întocmim planuri anua
le de acțiuni care să contribuie la tot 
mai buna pregătire profesională, 
ajutăm la alcătuirea programe
lor de studiu, asigurăm lectori 
și materiale documentare. Prin 
întreaga noastră activitate ur
mărim să asigurăm împrospătarea si 
îmbogățirea sistematică a cunoștințe
lor profesionale, să favorizăm însu
șirea și aplicarea pe scară largă a 
metodelor și procedeelor moderne de 
lucru.

Anul trecut, de pildă. în diferitele 
forme de pregătire prevăzute de lege 
— instruiri la locul de muncă sub 
controlul șefului direct, programe 
personale de studiu cu verificarea pe
riodică a cunoștințelor, stagii de prac
tică și specializare sau cursuri de 
perfecționare — au fost cuprinși pes
te 6 000 de lucrători ai aparatului 
tehnico-administrativ. O atenție deo
sebită acordăm îndeosebi celor care 
lucrează direct cu publicul. Se im
pune această atenție, pentru că nu de 
puține ori cererile și sesizările adre- 
aate de cetățeni diferitelor instituții 
sint rezolvate cu întîrziere, pentru că 
unele cazuri, a căror rezolvare este 
de competenta organelor comunale, 
șînt trimise de acestea spre județ și. 
în fine, pentru că unii funcționari 
comit erori care nu pot fi corectate 
decît în justiție. Pe de altă parte, 
obligația fundamentală a organelor 
administrației de stat de a aplica le

gea în orice împrejurare impune ca 
funcționarii înșiși să cunoască foar
te bine legile.

în spiritul sarcinilor ce ne revin de 
a manifesta solicitudine și operativi
tate în relațiile cu cetățenii, de a în
tări continuu legalitatea și a stimula 
creșterea randamentului fiecărui 
funcționar public — am organizat în
treaga activitate de perfecționare a 
pregătirii profesionale pentru toate 
categoriile de angajați care lucrează 
în aparatul propriu al consiliilor 
populare. Astfel : la întocmirea pro
gramelor de perfecționare plecăm în
totdeauna de la greșelile observate

În județul Ilfov

tn timpul controalelor sau sesizate de 
cetățeni ; Ia elaborarea temelor de 
studiu sînt consultate toate cadrele cu 
experiență ; pentru cunoașterea legi
lor întocmim programe aparte, dife
rențiate după specificul fiecărui loc 
de muncă — administrație financia
ră. gospodărire locativă. autoritate 
tutelară, stare civilă ș.a.m.d.

Dacă sînt sau nu de calitate si efi
ciente măsurile pe care le-am între
prins, o demonstrează, printre altele, 
și faptul că anul trecut, față de 1971, 
numărul actelor de stare civilă recti
ficate în justiție a scăzut cu peste 
80 de procente.

Aș vrea să precizez că. pe lingă 
metodele și formele de perfecționare 
a pregătirii profesionale prevăzute de 
lege, am înființat — in cadrul 
Universității serale de marxism
leninism — Secția construcție și ad
ministrație de stat, la care sînt în
scriși secretarii birourilor executive 
ale consiliilor populare comunale. în 
cadrul acestei secții, care funcționea
ză sub conducerea si îndrumarea di
rectă a comitetului executiv al con
siliului popular județean și a cabi
netului județean de partid, se pre
dau discipline de interes ge

nera! și de interes practic pentru 
activitatea curentă a organelor locala 
ale puterii și administrației locale, 
inclusiv cele referitoare La activitatea 
notarială. Totodată, sînt folosite cu 
rezultate foarte bune o serie de me
tode de studiu inspirate din activita
tea școlilor superioare de partid : 
prezentarea de modele, analize pe 
caz, testări, lucrări practice. în mo
mentul de față se desfășoară anul 
III de învățăimînt. unmînd ca la sfîr- 
șitul anului școlar 1976—1977 cursanții 
respectivi să susțină examenul de 
absolvire a universității.

Pornind de la sarcinile concrete, 
deosebit de importante stabilite de 
Congresul consiliilor populare în a- 
cest domeniu, in județul nostru s-a 
inițiat și o altă metodă de perfec
ționare a pregătirii profesionale : în
tâlnirile periodice de lucru ale orga
nelor județene (comitet executiv, tri
bunal. procuratură, notariat) cu toți 
funcționarii din administrația locală. 
Aceste întîiniri se organizează in cele 
4 orașe ale județului — Giurgiu. Buf
tea, Oltenița și Urziceni — în jurul 
cărora gravitează comunele. Dacă la 
primele întîiniri de acest fel a par
ticipat tot aparatul — pentru că am 
dezbătut sarcinile ce revin consilii
lor populare. în ansamblu, din docu
mentele congresului — de acum îna
inte ele se vor desfășura separat, 
pentru fiecare categorie de activitate 
în parte (administrație financiară, ar
hitectură și sistematizare, autoritate 
tutelară, stare civilă ș.azn.d.). De a- 
semenea, intenționăm să organizăm a- 
semenea întâlniri și cu principalii co
laboratori ai administrației : comite
tele de cetățeni, asociațiile de loca
tari, comisiile de judecată. în acest 
sens, precedentul a și fost creat: în 
ziua de 26 februarie, la Giurgiu a 
avut loc o ședință de instruire a 
membrilor comisiilor de judecată care 
funcționează în oraș și în 12 comune 
apropiate.

Al. BRAD
Florin CIOBANESCU

O Interesantă șl Instructivă expoziție 
cinegetică și apicolă la Odorhelu 
Secuiesc a prilejuit elevilor îmbogă
țirea cunoștințelor lor în domeniul 

științelor naturii
Foto : Azterpree

tv
DUMINICA, 14 martie

PROGRAMUL I
8.30 Deschiderea programului.
8.40 Tot înainte — emisiune pentru 

pionieri.
I, 35 Film serial pentru copii ■ „Dak-

tari”.
10.00 Viata satului.
11,1S Ce știm și ce nu știm despre.™
II, 45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.05 Album duminical.
15,00 Fotbal : Dinamo — Sportul stu

dențesc. Transmisiune directă de 
la stadionul „23 August".

10.45 Retrorccordlng.
17.20 Spectacolul lumii (IX).
17.45 Drum de glorii. Concurs pentru ti

neret dedicat aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea Independenței 
de stat a României.

19.10 Micul ecran... pentru cel mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămlnt.
30.20 Film artistic : „Lumea minunată a 

fraților Grimm”.
33.10 34 de ore • Duminica «porției.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonie.
20,00 Eroi Îndrăgiți de coplL
30.20 Ora melomanului.
31.05 Actualitatea cultural-attistieă.
31,40 Film serial : „Kojak”.

PRECIZĂRI ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII PRIVIND
Ministerul Sănătății comunică : 

începînd din 15 martie 1976 și pînă 
la 22 martie a.c. se va desfășura în 
întreaga țară etapa a doua a ac
țiunii de primovaccinare antipolio- 
mielitică a copiilor născuți între 1 ia
nuarie 1975 și 30 noiembrie 1975. A- 
cestora li se va administra a doua 
doză de vaccin antipoliomielitic tri-

valent compensat, sub formă de 
picături, pe cale bucală. Copiilor 
născuți în cursul lunilor decembrie 
1975 și ianuarie 1976 li se va admi
nistra, de asemenea, în această e- 
tapă, o singură doză de vaccin anti
poliomielitic.

Tot în etapa 15—22 martie 1976 
Vor fi revaccinați antipoliomielitic,

VACCINAREA COPIILOR
printr-o singură doză de vaccin tri- 
valent, pe cale bucală și copiii din 
clasa I elementară.

Sînt invitați a-și prezenta copiii la 
dispensarele medicale teritoriale atît 
localnicii, cit și familiile cu domi
ciliul flotant sau care, la datele 
respective, se află în altă locali
tate. (Agerpres)

Curo balneoclimatică

Omul și viața rațională

• Agendă ieșeană. La clubul 
C.F.R. „Unirea" din Pașcani a 
fost organizată, de către consi
liul local al sindicatelor și în
treprinderea cinematografică 
Iași, o „Săptămână a filmului 
românesc". Tema filmelor pre
zentate : „Personalitatea com
plexă a constructorului societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
— oglindită in filmul de actuali
tate". Interesante acțiuni politi
co-educative au loc și la clubul 
tineretului de la Tg. Frumos: 
expuneri despre „Rolul condu
cător al P.C.R. în edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate" se intitulează dez
baterea privind cunoașterea șî 
aplicarea legislației socialiste, 
dezbatere însoțită de prezentări 
de cărți, programe artistice. Sala 
„Victoria" din Iași găzduiește o 
expoziție de pictură și grafică a 
elevilor, din clasa prof. Leonard 
Ghiță. de la Școala populară de 
artă din localitate. • în cadrul 
manifestărilor care preced Con
gresul educației politice și al 
culturii, redacția ziarului „Bras- 
soi Lapok" din Brașov a orga
nizat în localitățile Hoghiz, Fă
găraș, Racoș și Tărlungeni „Seri 
Brassoi Lapok". în acest cadru, 
Șandor Albert, președintele con
siliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră, redactor-șef al ziarului, a 
vorbit despre politica națională 
a partidului ; au urmat progra
me literar-muzicale, la care

și-au dat concursul scriitori și 
artiști din instituțiile de artă și 
cultură din Brașov, artiști ama
tori din localitățile respective. 
• Pentru tineretul din între
prinderile industriale și școlile 
din Alexandria, Turnu-Măgu- 
rele, Roșiori de Vede, Zimni- 
cea și Videle (județul Teleor
man) a fost inițiată o suită de 
întâlniri cu activiști de partid și 
de stat, fruntași In producție,

CARNET CULTURAL
V # w . 'S' SS • «K

juriști. Temele acestor dialo
guri : „Codul eticii și echității 
socialiste in viața și activitatea 
noastră", „Să muncim și să tră
im in chip comunist", „Legile 
țării — legile noastre", „Apăra
rea și dezvoltarea avutului ob
ștesc — îndatorire fundamentală 
a fiecărui tinăr" și altele. • Co
mitetul orășenesc de cultură și 
educație socialistă Borșa (Ma
ramureș) organizează, între 
14—21 martie, o „Săptămână a 
culturii". La casa de cultură sînt 
programate acțiuni cultural-edu
cative, intre care : masa rotun
dă „Locul și rolul intelectualilor 
din localitățile județului in ac
tivitatea de difuzare a științei și 
culturii", spectacolul muzical- 
coregrafic „Sună trîmbițele-n 
văi", seara literar-muzicală 
„Noua generație lirică" ș.a. • 
în ansamblul acțiunilor organi

zate în județul Alba în pregă
tirea Congresului educației po
litice și al culturii se înscrie și 
consfătuirea muzeografilor din 
județ, care a avut loc la Mu
zeul Unirii din Alba Iulia. La 
consfătuire au participat și 
membrii Oficiului județean al 
patrimoniului cultural național, 
precum și membrii cercului de 
„prieteni ai muzeului". S-a dis
cutat despre rolul muzeelor în 
educarea patriotică și revoluțio
nară a maselor, despre contri
buția acestora la desfășurarea 
unei bogate activități cultural- 
educative. • Muzeul Brukenthal 
din Sibiu a inițiat un ciclu de 
expuneri și dezbateri. — pe teme 
de istorie, artă și artă popu
lară — la care iau parte creatori 
populari din întregul ju
deț care activează în cadrul 
cooperativei meșteșugărești „Arta 
Sibiului". • „Aportul universi
tăților populare din județul Si
biu la ridicarea nivelului gene
ral de cunoaștere a oamenilor 
muncit” este tema unui simpo- 
zion-dezbatere organizat, zilele 
acestea, la Mediaș, de Comitetul 
județean de cultură și educație 
socialistă Sibiu, Comitetul ju
dețean U.T.C. și consiliul ju
dețean al sindicatelor și la care 
au luat parte rectorii celor 16 
universități populare din județ, 
activiști culturali și invitați din 
rîndul cursanților.

Corespondenții „Scînteii"

LUNI, 15 MARTIE ~

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune In limba maghiară.
18.50 „Trofeul'Carpați" la handbal mas

culin : România — Ungaria (repri
za a II-a).

19.30 1001 de seri.
10.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane.
20.30 La revedere, iarnă ! Emisiune de 

versuri, cintece și dansuri.
20,55 Tineretul — factor activ în îndepli

nirea cincinalului revoluției teh- 
nico-științiflce.

31,20 Roman-foileton ; „Forsyte Saga”.
32,10 24 de ore.

PROGRAMUL H
17,00 Telex.
17.05 Muzică de jaz.
17.25 Mai aveți o întrebare t
18,05 Film artistic : „Nona” — producție 

a studiourilor din R. P. Bulgaria.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii t „Dak- 

- tari”.
20.25 Meridiane literare.
21,33 Telex.
31,20 „Pasiune" — reportaj.
21.50 Tezaur de clntec românea®. Mu* 

zică deceniului opt.

numai in
De la un an la altul, tot mai 

mulți oameni ai muncii îșl îngri
jesc sănătatea In frumoasele noas
tre stațiuni de odihnă, cură și 
tratament. în mod firesc, alege
rea celor mai indicate stațiuni tre
buie să se facă pe criterii medicale, 
fundamentate științific. în acest sens, 
recomandări foarte utile ne-au fost 
făcute de prof. dr. docent TRAIAN 
DINCULESCU, directorul Institutu
lui de medicină fizică, balneoclimato- 
logie și recuperare medicală.

— După cum se știe, la o vîrstă mai 
înaintată apar anumite boli, prepon
derente fiind cele cu evoluție lentă 
(cronice și degenerative, cardio-vas- 
culare, reumatismale, digestive, res
piratorii, de nutriție, metabolism 
etc.). Or, în prevenirea acestor boli, 
curele balneoclimatice joacă un rol 
foarte Important.

— Ce criterii trebuie să »tea la 
baza preferinței pentru o anumită 
stațiune balneoclimatică 7

— în ultimul deceniu, stațiunii» 
noastre balneoclimatice s-au dezvol* 
tat intr-un ritm impetuos. Au fost do
tate cu noi și moderne baze de tra
tament pentru 
folosirea factori
lor naturali de 
cură : climat, ape 
minerale, nămo
luri terapeutice etc., precum și secții 
de electro-hidro-kineto-terapie, care 
permit o mai bună și complexă indi
vidualizare a tratamentului. Eficiența 
curei balneoclimatice depinde de mai 
mulți factori : alegerea sezonului op
tim și a factorilor climatici specifici 
stațiunii (proprietățile apelor mi
nerale, a nămolurilor terapeu
tice etc.), care să concure la o tera
pie complexă, adaptată necesităților 
fiecărui organism. De un real folos 
in acest sens este apariția uneî noi 
ediții a lucrării „Indicații și contra- 
indicații pentru trimiterea la cură 
balneoclimatică", pusă la dispoziția 
medicilor de către Ministerul Sănă
tății.

Alegerea stațiunii de cură nu poa
te fi niciodată expresia unui capri
ciu, a unei dorințe, a unei păreri for
mate la intimplare. Ea reprezintă o 
recomandare medicală care, la rîndul 
ei, corespunde unui proces de ela
borare destul de dificil, pentru 
că se referă la un diagnostic pre
cis, la faza de evoluție a bo
lii. la vîrstă bolnavului, la starea lui 
psihică și fizică. O cură balneară 
bine condusă solicită organismul, așa 
cum efortul fizic solicită un sportiv 
cînd se antrenează. O cură prea blîn- 
dă este la fel de ineficientă ca și 
una prea solicitantă, neadaptată ca
pacității de răspuns a persoanei res
pective. Cura cere, prin urmare, un 
efort, este obositoare și de aceea ne
cesită, atât în tâmpul, cit și după pe
rioada de tratament, suficientă odih
nă, respectarea unui regim igie
nic și alimentar corespunzător. In 
fond, orice cură balneară provoa
că mici dereglări fiziologice (în pri
mele ore sau zile) și organismul tre
buie repus în condiții de refacere și 
de readaptare funcțională la un nivel 
superior. La această refacere contri
buie in mod hotărîtor regimul de 
odihnă și relaxare.

— Ce interes prezintă stațiunile 
mici, locale 7

— Țara noastră are patru tipuri 
de climă. Prin trimiterea la cură a 
unei persoane din zona dealurilor 
sau de la munte, intr-o stațiune de 
șes sau pe litoral, organismul respec
tiv este solicitat in primele zile Ia 
un efort de adaptare climatică (așa-

sezon?
zisa aclimatizare). Transportul la dis* 
tanță, uneori obositor, ca și schim
barea radicală a climatului de ori
gine scurtează, de fapt, perioada de 
cură. Prescrierea curei în stațiuni lo
cale, mai apropiate de locuință, este 
posibilă, deoarece pe lîngă cele circa 
30 stațiuni de interes general, mai 
sînt peste 80 de stațiuni de interes 
local, care pot fi folosite în primul 
rlnd de către populația din jur.

Practic, se poate face un tratament 
bun în orice colț al țării noastre. 
Pretutindeni, aproape în toate jude
țele apar noi dotări, așa incit re
țeaua de stațiuni balneoclimatice, 
care în prezent dispune de peste 
44 000 paturi cu profil de tratament 
balnear, este in continuă creștere. 
Capacitatea bazelor de tratament 
este însă cu mult mai mare, deoare
ce ele au fost prevăzute pentru a 
permite noi dezvoltări de cazare și 
tratamente ambulatorii pentru popu
lația locală.

— Vă rugăm să vă referiți și la 
posibilitatea efectuării unor trata
mente la domiciliu.

— Pentru unele suferințe există 
posibilități de tra
tament și la do
miciliu. Este vor
ba de proceduri 
mai simple, care

se pot practica acasă (băi al
ternante — reci și calde — pen
tru aparatul locomotor sau masa
je cu peria făcute în timpul băii 
calde), prescrise însă, ca dozare a 
temperaturii și a duratei, de către 
medic. Bolnavul învață să execute a- 
semenea practici fie într-o stațiune, 
fie într-o bază de hidroterapie din 
spitalele sau policlinicile județene.

în privința curei interne cu ape 
minerale, ea este recomandabilă ți- 
nind seama de faptul că țara noastră 
este bogată in ape minerale, cu ca
lități terapeutice pentru multe sufe
rințe. Aș dori să atrag însă atenția 
că unele ape minerale nu pot în
locui integral apa potabilă. Ele ar 
încărca organismul cu prea multe 
săruri minerale pentru a căror eli
minare șl reechilibrare organismul 
trebuie să facă un efort. Acest lu
cru este valabil in special pentru 
apele medicinale (de tip Slănic, Sîn- 
georz, Malnaș, Căciulata ș.a.), care 
trebuie folosite cu indicația medi
cului pentru a le spori eficacitatea.

— Ce părere aveți despre folosi
rea mai accentuată a stațiunilor bal
neare în sezonul de vară 7

— Pentru unele categorii ale popu
lației, care au concediul anual de 
odihnă numai vara (elevi, studenți, 
cadre didactice), este inevitabil ca 
ei să folosească acest timp și pentru 
asemenea activități. Există bolnavi 
— ce-i drept, mai puțini la număr — 
care au nevoie de soare și ungeri 
cu nămol rece, tratamente care se 
pot efectua numai in sezonul cald. 
Este însă nejustificată, sau consti
tuie chiar o prejudecată, părerea că 
o cură în oricare alt sezon ar fi. mai 
puțin eficace. Părerea mea este că 
în timpul cînd stațiunile nu sînt 
prea aglomerate rezultatul curei este 
mult mai bun, pentru că, pe lingă 
tratamentul respectiv, beneficiem de 
mai multă liniște, de solicitudine 
mai mare din partea personalului 
din stațiuni.

Convorbiră consemnată de 
Elena MANTII

(Urmare din pag. I)
ilustrează că noul nu alu
necă de la sine pe căi bă
tătorite. Oamenii doreau să 
facă ceva mai mult decît 
reparații. Voiau să și fa
brice scule.' Unii i-au în
țeles. Alții exclamau: 
„Asta ne-a mai lipsit 1“ ; 
„Noi fabricăm mobilă. Dacă 
®e află de scule n>i se dă 
plan și de scule !“ sau „E 
treaba construct iilor de ma
șini. Tehnicitate ! Răspun
dere !... Dacă se Întâmplă 
un accident 7" Găsesc în 
jurnal : „Y a spus : «Nu 
vreau dureri de cap !»■ Dar 
nu ne lăsăm. în fond lu
crăm pentru țară și nu 
pentru Y“.

Conducerea combinatului 
de care depinde grupul se 
arăta însă receptivă (cu 
prudența de rigoare). Li 
s-a afectat un spațiu apar
te de fabrica de mobilă. Pe 
strada patriarhală exista un 
atelier de tapițerie. Le-a 
fost cedată o jumătate din 
încăperile lui. „Modest, 
dar nu construcții ne tre
buie nouă. Clădirile nu

produc". Camerele goale au 
început să fie „mobilate". 
Ba un strung, ba o freză. 
A fost și marea problemă 
a unei mașini de încercare. 
O instalație în care viitoa
rele produse să fie verifica
te la o turație dublă decît

mobilei este nevoie și de 
unelte unicat saii în serie 
mică, după modelul și seria 
garniturilor lucrate. Că e 
păcat să Ie importăm : 
costă și durează. Inginerul 
Stolz povestește că distin- 
«ul vizitator n-a zis decît

„Bijuterii de Codlea“
cea care le-ar aștepta în 
exploatare. Au făcut-o și 
pe asta. Singuri.

I-a vizitat, după multe 
invitații, un fost secretar 
general din minister. Din 
păcate, era un adept exclu
siv al combinatelor mari, al 
construcțiilor grandioase, 
între timp se și ridicase o 
întreprindere cu acest pro
fil în alt oraș. Acolo, ca în 
orice mare unitate, se fac 
produse de serie. „Ei soco
tesc sculele în tone". Codle- 
nii insistau că în industria

„Hm !“ După aceea, „de 
cite ori mergeam la Bucu
rești mă privea ca pe unul 
care pretinde că a inven
tat... perpetuam mobile". 
Respectivul nu mai e în 
acea funcție, dar F. Stolz 
a rămas cu obiceiul de a se 
„dezvinovăți" :

— Noi n-am inventat ni
mic !

îl dezmint faptele: fiecare 
nou profil este o premieră 
industrială de înaltă tehni
citate și răspundere. In mo

destele încăperi ale fostului 
atelier de tapițerie au fost 
concepute, realizate și pro
bate 28 de modele de scule 
în anul 1973, 50 de tipodi- 
mensiuni In 1974, 80 in 1975. 
în continuare se prevede o 
extindere a gamei. Fiecare 
obiect în parte este o biju
terie de funcționalitate și 
precizie. Se lucrează cu 
aliaje speciale, cu inteligen
ță și cu dăruire.

înconjurat de atenție, 
„grupul" de scule funcțio
nează in aceleași condiții 
nespectaculoase, dar cu 
realizări mereu mai îndrăz
nețe. Se amenajează o în
căpere pentru tratamente 
termice j fiecare colțișor, 
fiecare decimetru pătrat 
capătă o utilitate. Peste o 
lună se vor împlini doar 
doi ani de cînd autorul jur
nalului de bord își scria 
lui însuși : „La mulți ani, 
Stolz 1 Azi ai 43 de ani. Să 
ai parte de sănătate și de 
un atelier de scule bune și 
de oameni capabili !“.

Un vis realizat. Și în pli* 
nă afirmare.
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Cel mai scump 
plătit aparat 

de radio

Și totuși, nu despre 
bani era vorba...

— îmi pare tare rău de ce am făcut... 
Voiam să-mi fac un aparat de radio cu 
galenă din piesele respective ; vă rog să 
mă credeți că nu mi-am închipuit ce pa
gube ar putea provoca gestul meu... Cînd 
am aflat în tâmpul cercetării...

Regretele tânărului aflat în fața judecă
torilor par sincere. însă scuza... Pentru că 
Neculai Negru nu e un copil neștiutor ; 
are 23 de ani și o calificare frumoasă — 
trefilator la întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante. A vrut să-și con
fecționeze un aparat de radio cu galenă. 
Nimic mai simplu : piesele respective se 
găseau în magazine și costau cel mult 300 
lei. Dar Negru n-a procedat așa cum era 
firesc, ci altfel. Mai întîi a sustras o placă 
de comandă electronică de la o mașină ; 
pagubă — 2 712 lei. Apoi intr-o noapte, 
cînd lucra în schimbul al treilea, a sustras 
blocurile de comandă electronică de la o
instalație de mare randament ; paguba — 
42 795 lei !

Noroc că a fost descoperit chiar în noap
tea aceea ; pentru că altfel — după cum 
spun experții — înlocuirea pieselor res
pective ar fi necesitat 2—3 luni și s-ar fi 
pierdut o producție importantă. Goana 
după chilipir I-a făcut să-și calce cinstea 
în picioare, iar aparatul să-l coste scump — 
prețul meritat al unei asemenea fapte.

...Judecătoria sectorului 3 din Capitală.
— Cum s-au petrecut faptele 7
— Onorată instanță, așa cum am arătat 

și la cercetări, fiica mea voia să intre la 
facultate. Și eu, ca părinte, am vrut s-o 
ajut, să meargă la sigur...

— Adică 7
— Știți — profesori, meditații. Și așa, 

din cunoștință in cunoștință, am dat peste 
dumnealui, Groppoșilă Marius. S-a oferit 
să mă ajute.

— în ce fel 7
— Mai întâi să-mi găsească profesori 

care s-o pregătească pe fată. Apoi...
Ajuns în acest punct cu mărturisirile, D. 

Hristu, din Brăila, are un moment de ezi
tare. O gravă vinovăție îi încarcă sufletul.

— ...apoi mi-a propus să mă ajute și 
mai mult. Zicea că are relații și aranjează 
să ia fata numai note mari și garantează 
admiterea. Mi-a cerut pentru asta 32 000 
de lei.

— Și 7
— I-am dat. Dar după ce am văzut că 

fata n-a intrat, dîndu-mi seama că fapta 
inculpatului e ilegală, am sesizat miliția.

— Eu — a explicat acuzatul — aveam 
nevoie de niște bani pentru o călătorie și 
m-am gindit să-i împrumut în felul acesta 
de la martor. Iar in caz de nereușită, să-i 
restitui. Credeam însă că fata e bine pre
gătită și o să intre, iar familia va considera 
că datorită mie...

Așa se încheie orice încercare de a 
înșela societatea, de a încălca legile statu
lui. Era și firesc ca un părinte care-i pre
gătea copilului cu asemenea mijloace un 
drum în viață să nimerească in brațele

unui escroc. Epilogul tranzacției I Marius 
Groppoșilă, din București,- fost... psiholog 
la Centrala industrială de medicamente, a 
fost condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare. 
Sentință definitivă. Si, bineînțeles, suma 
de 32 000 de lei a fost confiscată. Dar 
parcă despre bani e vorba 7 Prilej de în
vățăminte. Pentru unii, pentru alții...

Cînd controlul 
e pavat cu 

„bune intenții"
Rechizitoriul procuraturii : „în perioada 

cît a fost gestionară la bufetul Bîrnova. 
aparținînd de cooperativa zonală „lașiul", 
inculpata Chisăliță Elena a produs o pa
gubă în gestiune de 37 053,83 lei. Inculpata 
recunoaște că săptămînal lua din gestiune 
cite 100—200 lei pentru cheltuieli personale. 
Martorii audiați declară că aproape zilnic 
inculpata făcea chefuri la Stâna Poeni și 
în magazin după ora închiderii cu diferiți 
invitați".

Ce a mai dezvăluit judecata. Că paguba 
n-a apărut întâmplător. Și nici pe neaștep
tate. Și că fuseseră destule semnale de 
alarmă. Astfel : un inventar în aprilie 
1973 (lipsă 4 222 lei) ; alt Inventar în mar
tie 1974 (lipsă 4 021 Iei) ; încă un inventar 
In octombrie 1974 (lipsă 18 476 lei). Rezul
tatele 7 Abia după alte patru luni se face 
cuvenitul inventar de predare. Cum se 
explică o asemenea „operativitate" ? Cităm 
din adresa (nr. 266 din 28 ianuarie 1976) 
trimisă instanței de către conducerea coo
perativei : „Am trasat sarcină șefului de 
unitate al comunei Bîrnova, Bărbieru C., 
să selecționeze un nou gestionar. în urma

sondajelor efectuate și de noi n-am reușit 
să găsim un cadru corespunzător în ve
derea înlocuirii și întrucît lipsa în gestiune 
(4 222,85 lei) nu reprezintă o valoare deose
bit de mare, am consultat și organele lo
cale de stat și am ajuns la concluzia că 
gestionara poate rămîne în funcțiune"...

Și Chisăliță Elena a rămas gestionară. 
Pînă cînd a făcut gestiunea ...chisăliță ! 
De la 4 222 lei la peste 37 000 ! Iată, mai 
departe și felul cum își apreciază răspun
derea cei ce n-au intervenit la timp : „Noi 
apreciem că nu pot fi nominalizate per
soanele vinovate pentru neînlocuirea aces
tei gestionare, întrucît cu toată buna in
tenție de care sintem animați, am fost 
obligați să o menținem în funcțiune pentru 
motivele arătate mai sus".

Fără comentarii. Le așteptăm, în schimb, 
pe cele ale forurilor de resort.

Un glumeț spunea că divorțul nu se poa
te pronunța întrucît din dosar lipsește toc
mai proba zdrobitoare : dovleacul. Plăcinta 
»-a consumat în familie.

Dovleacul... 
discordiei

...Judecătoria «ectorului 2. Pe rol, solu
ționarea unui dosar de divorț. Audieri de 
martori :

Martorul: Motivul a pornit de la un 
dovleac. Să tot fie un an și jumătate de 
cînd fiica mea a făcut plăcintă cu dovleac 
și pentru că nu a servit-o pe tavă, cum 
ar fi dorit ginerele meu, acesta s-a supărat 
și de atunci nu și-au mai vorbit și s-au 
despărțit...

Judecătorul (zîmbind) : Apreciați că dacă 
n-ar fi fost... dovleacul, soții ar fi rămas 
Împreună 7 !

Martorul: Bineînțeles ! Pînă atunci n-au 
avut nici un fel de neînțelegeri. Aceasta a 
fost prima și ultima...

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că am mai fost avertizată de 
miliție să nu mai frecventez barurile și să 
mă angajez in muncă ; ba chiar am fost 
amendată cu 1000 lei pentru acostare de 
persoane. Nu mi-am închipuit insă că am 
să fiu din nou depistată și încă în seara 
cind eram în compania unei foarte bune 
cunoștințe, al cărui nume, datorită surpri
zei, nu-l mai țin minte..."

(Din declarația Nuței A., din 
Urziceni, fără ocupație).

„Așa cum am mai învederat, soția se 
singularizează în mod indubitabil de soț, 
fapt care face ca această răceală conjugală 
să fie motivată și exponată : fie că nu 
vrea să iasă in public, fie că vrea să stea 
în casă. Consider dară că am reușit prin a- 
ceastă simplă demonstrațiune să conving 
onorata instanță, că în acest caz sînt întru
nite din plin prevederile articolului 2 și 
ale altora din legislația familiei, articole 
arhicunoscute și invocate de marea majori
tate a celor două părți aflate in divorț. 
Dar dacă din punct de vedere..." etc., etc.

(Din pledoaria „elevată" a avo
catului intr-un proces de di
vorț).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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Pentru ca recolta de fructe a acestui an
să fie bogată și de bună calitate

Am solicitat tovarășului Ing. dr. Darie ISAC, directorul Stațiunii 
de cercetări pomicole Voinești — Dîmbovița, cîteva recomandări 
privind munca în livezi la începutul primăverii și, cu deosebire, 

privind lucrările prioritare din aceste zile

— Este bine că, potrivit prevede
rilor Legii pomiculturii, a fost in
stituită „Săptămina pomiculturii", 
care în acest an se desfășoară în pe
rioada 15—21 martie. Mai este încă 
circa o lună de zile pînă cînd pomii vor 
porni în vegetație, timp care trebuie 
să fie folosit din plin pentru a grăbi 
toate lucrările de care depinde vii
toarea recoltă de fructe. Ca priori
tate, aș aminti că în această săptă- 
mînă este necesar să fie încheiate 
lucrările de tăieri la pomi, lucrări 
care au o mare influență asupra 
rodirii și asupra calității fructelor ce 
urmează să se obțină. Am mai a- 
mintit intr-un precedent articol cum 
trebuie să fie executate lucrările de 
tăieri, astfel încît fiecare pom să 
poată da o recoltă normală de fructe. 
Desigur, pomicultorii harnici au 
făcut tăierile încă din cursul iernii. 
Alții execută această lucrare acum. 
Nu este încă prea tîrziu să se in
tervină pentru ca în toate livezile, 
toți pomii, inclusiv cei care există 
în gospodăriile populației, să fie bine 
îngrijiți, să li se facă „toaleta" cu
venită. Ziua este mai lungă și se 
poate munci mai cu spor. Deci, în 
săptămîna care urmează să se lucre
ze de dimineața și pînă seara în 
livezi, astfel încît să poată fi 
încheiate lucrările de tăieri, avînd 
ca scop atît formarea coroanei, 
cit și favorizarea creșterii lăs
tarilor pe care se vor forma fructele.

— După cum s-a arătat Intr-un ar
ticol publicat nu demult în ziarul 
nostru, stropirile la pomi constituie 
una din măsurile care asigură obți
nerea unor recolte mari de fructe și 
de cea mai bună calitate. Cum tre
buie executate acum aceste lucrări 7

— Este perioada în care se face al 
doilea tratament în livezi. Această 
lucrare constă în stropiri cu diferite 
substanțe chimice, care au ca scop 
distrugerea dăunătorilor, a diferitelor 
forme de iernare a insectelor si a 
larvelor. în mod deosebit, vreau să 
atrag atenția asupra necesității de a 
se face cu cea mai mare răspundere 
lucrările de stropiri la merii din soiul 
Ionatan, care se cultivă în număr 
foarte mare. Este bine ca acest al doi
lea tratament să se facă cu zeamă 
sulfocalcică. Spun aceasta, deoarece 
miceliul făinării, boala care atacă mai 
ales pomii din acest soi. îsi petrece 
iarna in țesuturile lăstarilor si al mu
gurilor. Făcînd acum stropitul cu a

ceastă substanță, se asigură distruge
rea bolii. Așa cum se știe, este bine 
ca pomii să fie în prealabil curățați, 
pentru ca substanțele de combatere 
să aibă cea mai mare eficiență.

— Ce ne puteți spune în legătură 
cu desfășurarea lucrărilor de între
ținere a solului în livezi 7

— Din toamnă, precum și în cursul 

O ACȚIUNE DE AMPLOARE—FRUMOASĂ, ANTRENANTĂ, 
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ESTE MARCAT DE „SĂPTĂMÎNA POMICULTURII"
• De ce este necesară participarea noastră, a tuturor?
• Ce avem de făcut? • Cum să lucrăm?
NE RĂSPUNDE SPECIALISTUL

iernii, au fost executate pe mari su
prafețe lucrările de întreținere a so
lului — arături, săpat în jurul pomi
lor — au fost aplicate cantități în
semnate de îngrășăminte. Totuși, sînt 
încă livezi unde solul nu este arat, nu 
este întreținut în mod corespunzător. 
Deci, în săptămîna care vine, una din 
principalele acțiuni care trebuie să se 
desfășoare în pomicultură se referă 
tocmai la întreținerea exemplară a 
solului. Această lucrare aerisește so
lul, creează spații libere care servesc 
ca rezervoare pentru păstrarea apei 
provenite din ploi si din topirea ză
pezii. De asemenea, un sol afinat a- 
dînc se încălzește mai bine, asigură 
o hrană din belșug pentru pomi. O 
problemă care nu-i lipsită de impor
tanță și, de aceea, trebuie privită cu 
cea mai mare răspundere : elimina
rea excesului de umezeală. în unele 
livezi băltește apa, ceea ce face ca 
adesea pomii să piară fără ca oame
nii să-și dea seama care este adevă
rata cauză a acestei situații. Prin 
urmare, trebuie luate măsuri de eva

cuare a tuturor apelor care băltesc in 
livezi.

în legătură cu fertilizarea livezilor, 
este indicat să se utilizeze cantități 
cit mai mari de îngrășăminte natu
rale. Acestea trebuie transportate in 
livezi și incorporate în sol odată cu 
arătura, la adîncimea de 18—20 cm. 
Dacă această lucrare s-a făcut din 
toamnă, este bine ca îngrășămintele 
naturale să fie păstrate în platforme, 
urmînd să fie folosite atunci cînd va 
fi nevoie de ele. în ce privește în
grășămintele chimice, este momentul 
să fie utilizate cele cu azot, care se 

administrează în mod diferențiat : o 
parte se dau acum în mustul zăpe
zii, iar cealaltă la legarea fructelor.

— După cum știm, Stațiunea de 
cercetări pomicole Voinești are o ve
che tradiție in ce privește sprijini
rea gospodăriilor populației în îngri
jirea pomilor pe baze științifice. 
Ne-ar interesa să arătați ce se poa
te face acum în gospodăriile popu
lației în această privință 7

— într-adevăr, pomii existenți în 
curțile de pe lîngă case, în gospodă
riile țăranilor din zona necooperati- 
vizată constituie o însemnată rezer
vă de sporire a producției de fructe. 
Numai că, în unele zone, datorită 
faptului că pomii nu sînt îngrijiți 
cum trebuie, recolta de fructe nu 
corespunde nici cantitativ și nici ca
litativ. Or, prin lucrări de îngrijire 
aplicate cu răspundere, de la acești 
pomi se poate obține o recoltă bună, 
în această privință, aș vrea să dau 
ca exemplu strădania și preocupă
rile multor pomicultori din comunele 
situate pe Valea Dîmboviței. Apli- 

cînd recomandările stațiunii noastre, 
ei reușesc să obțină recolte bune de 
fructe, pe care le valorifică pe bază 
de contract sau le desfac singuri pe 
piață. Ceea ce fac ei este cu putință 
să facă toți cei care au în jurul casei 
cîțiva pomi. Acum este momentul 
cînd trebuie efectuate un șir de lu
crări de îngrijire. Și, înainte de orice, 
să se execute tăierile, dar nu ori
cum, ci așa cum recomandă știința. 
De aceea, este bine ca cercetătorii 
din stațiuni, specialiștii din unitățile 
agricole, cadrele didactice care pre
dau agricultura în școli să sprijine 

pe locuitorii de la sate să facă tăie
rea pomilor cît mai corectă.

— Ce recomandări ați avea de fă
cut, în mod special, tineretului 7

întrucît în săptămîna viitoare vor 
participa mulți tineri la acțiunile de 
îngrijire a pomilor, aș vrea să fac 
cîteva recomandări utile. în primul 
rind, tinerii — elevi ai școlilor de la 
sate — pot să contribuie la curăți
rea scoarței uscate de pe tulpinile și 
ramurile pomilor, sub care se ascund 
insectele sau ouăle acestora. De a- 
semenea, tinerii pot să înlăture cu 
ușurință frunzele uscate, fructele 
mumifiate, pe care să le ardă, îm
preună cu ramurile uscate ; prin a- 
eeasta va fi distrusă sau cel puțin 
diminuată „armata" dăunătorilor, 
care provoacă atîtea pagube pomi
culturii. Totodată, tinerii pot face 
mult .în ce privește lucrările de în
treținere a solului. Pentru aceasta 
n-au nevoie decît de un hîrleț, cu 
ajutorul căruia să sape solul din ju
rul pomilor pe o zonă cit mai mare. 
Dar munca tinerilor nu trebuie să 

se rezume la atît. După cum se știe, 
există un mare număr de pomi care 
se cultivă pe terenurile școlilor, in 
curțile întreprinderilor și institu
țiilor, pe marginea drumurilor. Ei ar 
trebui, cum .s-ar spune, să „patro
neze" acești porni, adică să-i ia in 
grija lor. fie pe clase, fie individual. 
Cît de bine ar fi ca fiecare utecist, 
fiecare pionier să îngrijească un 
pom 1 în felul acesta se pot orga
niza mai bine lucrările de întreți
nere. pot fi date îngrășăminte, iar 
tinerii se vor bucura văzînd cum 
pomii bine îngrijiți cresc odată cu 
ei. S-ar schimba astfel și înfățișarea 
multor ponji care astăzi par ai ni
mănui.

— Primăvara este și sezonul plan
tării pomilor. Ce recomandări aveți de 
făcut pentru reușita acestei acțiuni 7

— Sînt cunoscute măsurile luate de 
conducerea partidului în vederea dez
voltării pomiculturii noastre. Din a- 
ceastă primăvară se organizează 
plantații în sistem intensiv și super- 
intensiv, care se fac pe bază de pro
iecte speciale. Aș vrea doar să atrag 
atenția asupra necesității ca acum să 
fie grăbite lucrările de pregătire a 
terenului, astfel încît plantatul po
milor să se poată executa cît mai 
repede. în felul acesta, pomii — be
neficiind din plin de umezeala din 
sol — se vor prinde mult mai bine. 
Multă atenție trebuie acordată ma
terialului săditor. Adesea, în timpul 
transportului pomii se deshidratează, 
ceea ce influențează negativ prinde
rea lor. De aceea, rădăcinile trebuie 
ferite de vînt sau de soare. La plan
tare să se respecte cu strictețe re
gulile tehnice cunoscute, iar dacă în 
sol nu există suficientă apă. în mod 
obligatoriu să se facă udări. în cîte
va rînduri aș vrea să amintesc de 
necesitatea extinderii unor specii în 
gospodăriile populației. Pe lîngă 
preocuparea de a crește un măr, un 
păr sau un prun, cred că ar fi mult 
mai util ca în gospodăriile popu
lației să se planteze un număr spo
rit de arbuști de la care să se obțină 
smeură, coacăze, afine. Materialul 
săditor pentru aceste specii se poa
te procura cu mai multă ușurință 
și. ceea ce este mai important, fruc
tele se obțin într-un timp mult mai 
scurt de la plantare.

Așadar, în „Săptămîna pomicultu
rii" sînt multe lucrări de făcut și 
fiecare dintre noi poate contribui la 
dezvoltarea pomiculturii, Ia sporirea 
producției, de fructe, spre folosul 
tării, al nostru, al tuturor.

Convorbire consemnată de
Ion HERȚEG

Tăieri de formare a coroanei în livada de piersici a cooperativei agricole 
din Potelu-Olt

Foto : N. Ciorel

Pe scurt
VRANCEA. în plantațiile de pomi 

din județul Vrancea se execută in 
aceste zile ample lucrări de întreți
nere și modernizare, de fertilizare a 
solului. Tăierile de formare și fructi
ficare au fost încheiate în întreprin
derile agricole de stat pe întreaga 
suprafață de 838 ha. în județ au fost 
fertilizate cu gunoi de grajd peste 
1 000 ha, s-au arat și săpat în jurul 
pomilor 3 856 ha. în multe uni
tăți au fost luate măsuri și pentru 
asigurarea condițiilor de folosire a 
sistemelor simple de irigat. La I.A.S. 
Focșani, de exemplu, întreaga su
prafață de livadă pe rod de 347 ha 
va fi irigată prin brazde. (Dan Dră- 
gulescu).

MARAMUREȘ. Pînă la sfîrșitul 
săptămînii stropirile se executase
ră la peste 242 000 de pomi, uni
tățile agricole din Șomcuta Mare, 
Mireșu-Mare, Ulmeni, Someșuileac 
Mînău, Arduzel, Ariniș, Urmeniș, 
Băița de sub Codru, Asuaju de Sus, 
Bicaz și Oarța de Sus încheind a- 
ceastă lucrare. în numeroase locali
tăți din zona de deal a Lăpușului, 
pompele de stropit carosabile au fost 
montate pe sănii, pentru a putea fi 
folosite și pe zăpadă. Iată de ce gos- 

din livezi
podarii din Cernești și Fînațe au 
încheiat stropirile la peste 60 000 de 
pomi. (Gheorghe Susa).

ARGEȘ. Cooperativa agricolă Bo- 
teni. în plantația de meri, însu- 
mînd 500 hectare, se află în aces
te zile sute de cooperatori. Au fost 
încheiate cu succes cele două stro
piri, iar acum se depune o mun
că temeinică pentru efectuarea în 
bune condiții a tăierilor de rodi
re. O activitate, intensă se desfă
șoară și în ferma agricolă de stat 
Lucieni unde pe cele 246 hectare cu 
pomi se apropie de sfirșit lucrări de 
bază cum sînt : tăierile de rodire, 
transportul gunoiului de grajd. Vești 
bune Înregistrăm și din alte locali
tăți. Practic, se poate spune că în 
toate plantațiile județului Argeș. în- 
sumind 52 000 hectare, se află zilnic, 
la efectuarea lucrărilor de sezon, mii 
de oameni. Atenție deosebită se dă 
și lucrărilor pregătitoare pentru în
ființarea de plantații în primăvară 
pe 86 hectare în cooperativele agri
cole din comunele Mihăiesti. Ani- 
noâsa, Izvoru și Uda. precum șl la 
modernizarea plantațiilor existente. 
(Gh. Cîrstea).

VALORIFICAREA FIECĂRUI
MINUT
Sîntem în plină lună martie, dar 

aici. în Maramureș, continuă să nin
gă. Se prelungește o iarnă grea. îm
potriva căreia oamenii au luptat și 
luptă cu meri eforturi. Unul din sec
toarele mai afectate este sectorul de 
construcții. Din cauza imenselor can
tități de zăpadă, la Baia Mare, 
zile în șir, o parte din efecti
ve și utilaje au fost folosite la 
deszăpezire ; transportul prefabrica
telor pe șantiere s-a făcut anevoie, 
cu rite două tractoare remorcate, iar 
turnarea betoanelor nu putea începe, 
nici acum. în martie, decît după ora 
11, din cauza temperaturilor scăzute.

în urma analizei efectuate de se
cretariatul comitetului județean de 
partid cu privire la stadiul de înde
plinire a sarcinilor in domeniul in
vestițiilor, atît la nivelul Trustului 
județean de construcții, cît și pe fie
care șantier și obiectiv în parte s-au 
elaborat programe de măsuri în ve
derea recuperării restantelor în așa 
fel încît la finele primului trimestru 
al anului sarcinile să fie îndeplinite 
Integral, nu numai valoric, ci și la 
■tadiul fizic al construcțiilor.

însoțiți de directorul trustului de 
construcții, tovarășul Gheorghe Ar
delean, am parcurs întregul șantier 
din noul cartier de locuințe „Decebal" 
din Baia Mare, urmărind cu graficul 
în mină felul cum se aplică măsurile 
și stadiul atins de fiecare lucrare.

La șantierul nr. 1 stăm de vorbă 
cu inginerul-șef Nicolae Ionașcu. pe 
care îl întrebăm cum s-a gîndit co
lectivul de constructori să recupereze

(Urmare din pag. I)
de calificare la locul de muncă. Rea
litatea ne arată că în acest dome
niu — în care sindicatelor le revin 
responsabilități precise — avem incă 
neajunsuri, ce țin atît de pregătirea 
profesională nesatisfăcătoare a tine
rilor, rit și de integrarea lor insufi
cient de rapidă în producție.

Așa cum este cunoscut, sindicatele 
îndeplinesc un rol important in vasta 
activitate organizată de partid pen
tru ridicarea conștiinței socialiste și 
dezvoltarea nivelului general de cu
noștințe sile oamenilor muncii. în 
acest început de an, și în județul 
nostru în pregătirea Congresului e- 
ducației politice și al culturii s-au 
desfășurat, aproape concomitent, 
dezbaterea Programului ideologic al 
partidului în organizațiile de partid, 
adunările generale ale oamenilor 
myncii, adunările și conferințele sin
dicale — momente importante de e- 
ducare socialistă. Cu acest prilej s-au 
evidențiat realizările sindicatelor pe 
planul activității educative, pentru 
cultivarea atitudinii înaintate față de 
muncă ; se cuvine relevat că această 
activitate a cunoscut o bogată di
versitate — organizarea unor cicluri 
de conferințe, dezbateri, simpozioa
ne, privind cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii și posibilitățile 
pentru aplicarea lor in economia ju
dețului — care se desfășoară anual 
sub genericul „Informatehnica" — 
schimburi de experiență intre frun
tașii întrecerii socialiste, inventatori 
și inovatori, concursuri și olimpiade 
pe meserii, dezbateri privind rolul 
maistrului în producție, analize la 
fața locului privind eficiența unor 
inițiative valoroase. Pentru * evita

DE LUCRU PE ȘANTIERE
rămînerile în urmă (în ianuarie, pla
nul a fost îndeplinit în proporție de 
numai 67 la sută, iar în februarie de 
86 la sută).

— Pregătirile pe care le-am făcut 
în toamnă aveau în vedere o iarnă 
obișnuită. Dar nu a fost așa. Să știti 
însă că nu ne dăm bătuți. Primul 
trițnestru se va încheia nu numai 
fără restanțe, dar. sper, și cu un mic 

Angajamentul constructorilor băimăreni: 

„PÎNĂ LA FINELE LUNII MARTIE,
TOATE RESTANȚELE VOR FI RECUPERATE"

avans. De pe acum lucrăm în trei 
schimburi. Sra raționalizat folosirea 
forțelor pe șantier. în sensul de a nu 
aglomera locurile de muncă cu mai 
multe operațiuni concomitent (un 
schimb face transportul panourilor, 
altul le montează). Cu mijloace pro
prii am amenajat aici acest micropo- 
ligon de prefabricate cu instalație de 
încălzire cu abur, care permite usca
rea rapidă în numai 24 de ore a pa
nourilor turnate, eliminînd în același 
timp și faza • de transport. Aceasta 
ne-a permis o sporire a productivi
tății muncii cu 25 la sută si o re
ducere a cheltuielilor cu 100 lei pe 
fiecare metru cub de beton turnat.

paralelismele, dispersarea de forțe, 
secretariatul comitetului județean de 
partid a elaborat un program unic al 
activității politico-ideologice și cul
tural-educative, în care sindicatelor, 
altor organizații și instituții le-au 
fost stabilite sarcini concrete în ra
port cu specificul activității. Avînd 
în vedere faptul că sindicatele dis
pun de mari posibilități pentru o mai 
bogată activitate politico-educativă 

Conducerea si îndrumarea activității sindicatelor
1 »

în cadrul colectivelor de muncă, or
ganizațiile de partid și-au propus să 
le acorde un sprijin susținut, încît 
baza materială să fie folosită mai e- 
ficient, activitatea culturală să aibă 
un caracter permanent și nu ocazio
nal, să înrâurească mai puternic con
știința maselor oamenilor muncii.

Recent, analizînd munca organiza
țiilor de partid în conducerea și în
drumarea sindicatelor, biroul comi
tetului județean de partid a apreciat 
că, pe lingă o serie de rezultate pozi
tive, în activitatea sindicală mai per
sistă încă nu puține deficiențe. în 
activitatea consiliilor și comitetelor 
sindicatelor se manifestă încă prac
tici birocratice, o insuficientă legă
tură cu viața ; unele cadre de con
ducere nu înțeleg pe deplin faptul 
că adevărata conducere, rezolvarea 
sarcinilor multiple ale organizațiilor 
sindicale se realizează nu în ședințe,

întărirea disciplinei, concentrarea 
punctelor de lucru, precum si faptul 
că întreaga timplărie se află de a- 
cum pe șantier — spunea interlocu
torul — vin în sprijinul avansării 
lucrărilor, al respectării graficelor de 
execuție. La finele lunii martie ur
mează să fie date în folosință 99 de 
apartamente în două blocuri, iar 
alte trei din apropiere să atingă cinci 

niveluri. Să vedem care este stadiul 
acestor construcții. în amîndouă se 
lucrează ia finisaje. Mai există însă 
greutăți, dar și anumite neglijențe. 
S-ar putea face și mai mult — remarcă 
zidarul Alexandru Szabo, de la blo
cul U 1 — dar mortarul ce ni se tri
mite niu are conținutul de var cores
punzător, din care cauză pompa se 
înfundă... Maistrul Gheorghe Czam- 
pa, de la blocul V 11, sublinia faptul 
că schimbul III și eficiența lui sînt 
legate de aprovizionarea șantierului 
cu ciment RIM cu prindere mai ra
pidă (care lipsea de pe șantier in 
acea zi). „Săptămîna și etajul — a- 
ceasta e lozinca noastră" — adaugă 
maistrul.

nu prin cit mai multe hotărîri și 
programe, ci prin munca nemijlocită 
în unitățile economice, în secții, șan
tiere, în ateliere S.M.A. și ferme ale
I.A.S.,  împreună cu birourile grupe
lor sindicale, alături de muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

Fără îndoială, relevarea lipsurilor 
din activitatea ■ unor organizații sin
dicale nu înseamnă înlăturarea de la 
sine a acestora. Tocmai de aceea ne 

propunem să urmărim cu stăruință 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă — de la grupa sindicală 
pînă la consiliul sindical județean. 
Se cer imprimate mai multă exi
gență și răspundere, spirit critic și 
autocritic în raporturile dintre eșa
loanele muncii sindicale — consiliul 
județean al sindicatelor, cele munici
pale, orășenești, din întreprinderi și 
secții. Prin practica curentă stator
nicită — de la organizațiile de bază 
pînă la comitetul județean — ca 
membrii de partid aleși in organele 
sindicale să raporteze periodic des
pre modul cum iși îndeplinesc sar
cinile, vom urmări îndeaproape con
tribuția pe care o aduce fiecare, prin 
propriul exemplu, la desfășurarea de 
către organul sindical respectiv a 
unei activități dinamice, caracteri
zată prin perseverență și fermitate 
în finalizarea sarcinilor încredințate,

Același ritm intens de lucru l-am 
întilnit și pe șantierul nr. 4 din ace
lași cartier. După cum ne spunea ing. 
Tiberiu Vigdorovitz. șef de lot. acum, 
pentru noi, fiecare zi, fiecare ceas 
înseamnă totul. Lucrăm simultan la 
două blocuri ca să putem folosi 
mai eficient macaraua și celelalte u- 
tilaje grele. Folosim cofrajele plane 
universale încălzite și reușim ca fie
care nivel să-1 dăm gata în trei zile 
in loc de patru.

Beneficiind de documentație și pro
iecte de execuție pentru o școală cu 
16 săli de clasă, o creșă și o grădi
niță, constructorii din acest cartier 
au atacat din vreme și aceste lucrări, 
avind posibilitatea să le realizeze 
chiar înainte de termen.

Avînd în vedere experiența cîști- 
gată de-a lungul anilor de către 
constructorii băimăreni. dar mai ales 
sarcinile mari ce le revin în acest 
prim trimestru al anului, considerăm 
că nu la toate punctele de lucru se 
fac eforturi corespunzătoare pentru 
utilizarea rațională a fondului de 
timp, a utilajelor din dotare, neur- 
mărindu-se zilnic, pe bază de grafic, 
realizările, asa cum s-a stabilit, și ca
litatea acestora. Recuperarea restan
țelor este un angajament care nu 
trebuie îndeplinit în dauna calității. 
Și constructorii băimăreni vor do
vedi' că au înțeles din plin și acest 
deziderat.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii" 

ca și a propriilor hotărîri. Pentru că 
fiecare comunist ales într-un organ 
sindical îndeplinește acolo o sarcină 
de partid.

Din propria noastră experiență 
considerăm că este necesară o mai 
intensă preocupare a sindicatelor in 
direcția întăririi ordinii și disciplinei 
în producție, a dezvoltării continue 
a răspunderii muncitorești. Nu ne 
putem mulțumi cu cîteva acțiuni 

reușite la casa de cultură și la unele 
cluburi ; trebuie să se organizeze o 
activitate cultural-educațivă multi
laterală în toate întreprinderile și in
stituțiile, desfășurată îndeosebi în 
grupele sindicale, în secții.

Organizațiile noastre de partid vor 
trebui, de asemenea, să sprijine in
tensificarea activității sindicatelor 
în vederea respectării legislației mun
cii, a realizării contractelor colecti
ve, asigurării condițiilor normale de 
lucru, apărării sănătății oamenilor 
muncii. îndrumate mai bine, sindica
tele vor manifesta mai multă ini
țiativă și vor acționa cu mai multă 
perseverență pentru organizarea con
trolului obștesc în domeniile protec
ției muncii, asistentei sanitare, trans
portului în comun, aprovizionării 
muncitorilor, funcționării cantinelor, 
căminelor și internatelor pentru ti
neret. Pornind tocmai de la aseme-

Cronica zilei
Sîmbătă dimineața a plecat în 

Argentina o delegație formată din 
tovarășii Ion Tudor, vicepreședinte 
al Comitetului pentru problemele 
consiliilor , populare, și Gheorghe 
Dumitru, vicepreședinte al Comite
tului, executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, care va 
participa la lucrările celui de-al 
II-lea Congres internațional al pri
marilor din țările latino-americane 
și zona Caraibilor.

★

în .cadrul celei de-a XIII-a Confe
rințe naționale a cercurilor științi
fice studențești, sîmbătă dimineață 
au inceput la Iași, Craiova, Baia 
Mare și Oradea lucrările secțiunilor 
pentru învățământul universitar, a- 
gronomic, de subingineri și, respectiv, 
educație fizică. Participă studenți- 
autori ai lucrărilor științifice selec
ționate la sesiunile de comunicări 
desfășurate în instituțiile de învăță- 
mint superior. Specific pentru actua
la ediție a conferinței este caracte
rul preponderent aplicativ al teme
lor abordate, faptul că un mare nu
măr de lucrări fac obiectul unor 
contracte cu întreprinderi economice 
sau sînt cuprinse în programele de 
cercetare.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 martie. în țară : Vreme în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații 
temporare în vestul și sudul țării și 
local in rest,. Acestea vor fi atît sub 
formă de ploaie, cît și sub formă de 
lapovlță și ninsoare. Vînt moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Minimele 
vor. fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, iar maximele între zero șl 10 
grade. în București : Vreme în încăl
zire ușoară. Cerul mai mult noros. 
Temporar precipitații, mai ales sub 
formă de ploaie. Vînt moderat, cu in
tensificări de scurtă durată.

nea deziderate, cerem organizațiilor 
de partid să conducă și să sprijine în 
așa fel activitatea comitetelor și 
grupelor sindicale încît in centrul 
preocupărilor lor, în munca lor de zi 
cu zi să fie situat omul.

în aceeași ordine de idei, pornind 
de la realitățile din județul nostru, 
vom releva datoria organizațiilor de 
partid de a se ocupa mai sistematic 
de educarea cadrelor care muncesc 
în sindicate, de pregătirea lor poli
tică, de ridicarea spiritului lor de 
răspundere ca. reprezentanți ai celei 
mai largi organizații de masă în 
toate organele de conducere econo
mică, socială, de stat.

Cu prilejul adunărilor și conferin
țelor sindicale, desfășurate în preaj
ma apropiatului Congres al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, au rezultat 
și disponibilitățile in perfecționarea 
muncii de partid de conducere a ac
tivității sindicatelor. Obiectivele deo
sebit de mobilizatoare pe care le a- 
vem de îndeplinit în acest an și în 
perspectiva întregului cincinal pun în 
fața organizațiilor noastre de partid 
sarcina de a conduce cu răspundere 
sporită activitatea sindicatelor, pen
tru îndeplinirea rolului și sarcinilor 
ce le sint atribuite prin Programul 
partidului, prin hotărîrea Comitetu
lui Central și indicațiile secretarului 
general, astfel incit să crească con
tinuu rolul lor în educarea socialistă 
a maselor, în unirea eforturilor oa
menilor muncii pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
istorice ale celui de-al XI-lea Con
gres al partidului.

e SPORT O SPORT e SPORT © SPORT

Handbal : „Trofeul Carpați”

Echipele noastre au obținut ieri victorii
în Sala sporturilor din Baia Mare 

a continuat ieri competiția interna
țională de handbal masculin „Tro
feul Carpați". Iubitorii de handbal 
au așteptat cu mult interes între
cerile, deoarece echipele României 
urmau să se confrunte cu două din 
cele mai redutabile echipe din 
handbalul mondial : echipa A cu 
campioana olimpică (Iugoslavia), iar 
echipa secundă cu reprezentativa 
R. D. Germane, vicecampioană mon
dială. Spre satisfacția tuturor spec
tatorilor, mai întii echipa secundă a 
României a învins, într-un meci de

Gimnastică, la Floreasca

Reprezentativele României conduc 
în meciurile cu echipele Olandei și Italiei

• Astăzi, întrecerile continuă de la ora 11
în sala Floreasca din Capitală au 

început sîmbătă întîlnirile internațio
nale de gimnastică dintre echipele 
României și Olandei (feminin) și 
României și Italiei (masculin). După 
desfășurarea exercițiilor impuse, la 
feminin echipa noastră conduce cu 
scoful de 195,45—191,50 puncte. In 
clasamentul individual compus pe 
primul loc se află campioana europea
nă Nadia Comăneci (39,90 puncte). Ea 
a obținut nota 10 la sol și la paralele. 
Locul doi este ocupat de Teodora Un- 
gureanu (39,50 p), urmată de Anca 
Grigoraș și Ans van Gerveen (Olan
da), cu cîte 39,05 puncte. în întilnirea 
masculină, scorul este în prezent de

Hochei :

Juniorii români au cîștignt 
grupa B a campionatului 

european
Simbătă, pe patinoarul artificial 

din parcul sportiv „23 August" din 
Capitală, au luat sfirșit întrecerile 
grupei B a campionatului european 
de hochei pe gheață pentru juniori, 
în meciul decisiv pentru stabilirea 
echipei cîștigătoare a acestei grupe 
s-au întilnit reprezentativele Româ
niei și Iugoslaviei. Jucînd excelent, 
tinerii hocheiști români au obținut o 
frumoasă victorie cu scorul de 6—2 
(1—0, 2—0. 3—2), ocupind astfel pri
mul loc în clasament.

Celelalte rezultate înregistrate : 
Italia — Ungaria 7—5, Danemarca — 
Franța 8—6, Austria — Norvegia 
3—2.

Clasamentul final ti. — România;
2. — Iugoslavia ; 3. — Austria ; 4. — 
Norvegia ; 5. — Danemarca ; 6. — 
Franța ; 7. — Italia ; 8. — Ungaria.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCRIMA

La Torino a luat sfirșit competiția 
feminină de floretă pentru „Cupa 
campionilor europeni". în finală, e- 
chipa Dinamo Kazan (U.R.S.S.) a în
vins cu scorul de 9—6 formația ma
ghiară M.T.K. Budapesta. Echipele 
Steaua București și Scherma Milano 
s-au clasat pe locul trei, la egalitate.

ȘAH
Cea de-a 16-a ediție a Turneului 

internațional de șah al României 
începe astăzi in Capitală, reunind 
cîțiva cunoscuți maeștri, printre care 
Sveșnikov (U.R.S.S.), Barle (Iugo
slavia), Diaz (Cuba), Ogaard (Nor
vegia), Pinter (Ungaria), Ghițescu 
și Șubă (România). Prima rundă are 
loc de la ora 16,00 în aula Biblio
tecii centrale universitare. 

niare, efort Pe vicecampioana mon
dială : 13—12 (8—6).

Și în partida România — Iugoslavia, 
un derbi mult așteptat, căci se întîl- 
neau campiohii mondiali cu campio
nii olimpici, am aplaudat cu toții b 
victorie românească. Echipa noastră 
a dominat jocul, conducînd perma
nent ; la pauză 10—6, iar în final 
17—14.

în primul meci al zilei, Ungaria— 
Bulgaria 18—17 (10—6).

Azi se va disputa meciul restantă 
Ungaria—Iugoslavia. (Gh. Susa, co
respondentul „Scînteii").

285,50—283,60 puncte în favoarea gim- 
naștilor români. Dan Grecu (cu 57,65 
puncte) conduce in clasament, urmat 
de italianul M. Milanetto (57,35 p).

Cele două meciuri continuă astăzi, 
de la ora 11, cu exercițiile liber alese.

Fotbal :Etapa de astăzi, dominată de cuplajul interbucureștean
Astăzi, în cadrul etapei a 19-a R 

diviziei A la fotbal, se desfășoară 
primul cuplaj interbucureștean al a- 
nului. Pe stadionul „23 August", de 
la ora 15, se intilnesc echipele Dina
mo (locul 2 în clasament, 25 puncte) 
și Sportul studențesc (12 ; 17 p), iar 
de la ora 16,45 — echipele Steaua (1 ; 
26 p) și Rapid (11 : 17 p).

în țară vor avea loc partidele 1 
Universitatea Craiova (14 ; 16 p) — 
Universitatea Cluj-Napoca (17 ; 13 p), 
F. C. Argeș (13 ; 17 p) — F. C. Con
stanța (7 ; 18 p), C.F.R. (18 ; 13 p) — 
Poli. Timișoara (5 ; 19 p), Jiul (10 ;
17 p) — Olimpia (16 ; 16 p),S.C. Ba
cău (6 ; 19 p) — U.T.A. (15 ; 16 p), 
F.C.M. Reșița (9 : 18 p) — A.S.A. (8 ;
18 p). F. C. Bihor (4 ; 19 p) — Poli. 
Iași (3 ; 20 p).

Chiar dacă, în unele cazuri, se in
tilnesc echipe ce ocupă poziții mult 
diferite în clasament, meciurile eta
pei de azi se anunță destul de echi
librate. Reamintim că partida Dina
mo — Sportul studențesc va fi trans
misă in Întregime pe „micul ecran", 
aspecte de la celelalte partide puțind 
fi urmărite, alternativ, la radio.

BOX
La Brăila și Galați s-au disputat 

aseară finalele „Turneului primăve
rii" la box. Iată cîștigătorli, în ordi
nea categoriilor : P. Ganea (Box Club 
Galați), T. Dinu (Dinamo București), 
N. Popa (Metalul). M. Ploieșteanu 
(Metalul), Gh. Vlad (Muscelul), 
C. Cuțov (Dinamo Buc.), C. Hajnal 
(Steaua), N. Nichitov (B.C. Brăila). 
C. Chiracu (B.C. Galați). V. Croitoru 
(Steaua), M. Simon (Dinamo) — Tr. 
Enache.

TENIS
în sferturile de finală ale turneu

lui internațional de tenis de la Hamp
ton (Virginia), Iile Năstase l-a în
vins cu 6—3, 6—2 pe Ray Moora. 
Alte rezultate : Jimmy Connors — 
Bill Scanlon 6—0, 6—1 ; Billy Mar
tin — Victor Pecci 7—6, 6—2 «
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Evoluția situației din Liban
• Un comunicat al generalului Aziz Al Ahdab • Parlamentul 
reunit în sesiune de urgență • Acțiuni ale forțelor militare 

favorabile președintelui Frangieh
BEIRUT 13 (Agerpres). — Situația 

din Liban a fost marcată sîmbătă de 
elemente noi, care nu au dus însă 
la clarificarea scenei politice.

într-un comunicat difuzat sîmbătă 
dimineața, generalul Aziz Al Ahdab, 
comandantul garnizoanei capitalei, 
care a declarat că a preluat puterea 
în Liban, afirma că „întrucît pre
ședintele republicii este considerat 
demisionar din cauză că nu a răs
puns favorabil apelului nostru, ma
sele populare care sprijină mișcarea 
noastră așteaptă ca parlamentul să 
se întrunească pentru a alege un 
nou președinte".

După cum a anunțat postul de ra
dio care sprijină pe șeful statului, in 
cursul dimineții, președintele Sulei
man Frangieh a primit pe Kamel 
Assad, președintele Camerei Deputa- 
ților, și pe Pierre Gemmayel, pre
ședintele partidului Falangele liba
neze, pentru consultări.

Anterior, membrii parlamentului 
8-au reunit în sesiune de urgență sub 
președinția Iui Kamel Assad pentru 
a examina situația creată. La scurt 
timp după aceea, Kamel Assad a con
vocat pe liderii principalelor forma
țiuni politice și pe unii deputați in
dependenți într-o ședință restrînsă,

Ia sfîrșitul căreia un comunicat re
afirma „atașamentul lor la legalitate", 
dar și „preocuparea de a realiza u- 
nitatea țării și de a menține unani
mitatea în sînul parlamentului".

După cum se relatează din sursă 
parlamentară, președintele Frangieh 
a declarat, ca răspuns la demersu
rile corpului legislativ, că își va pre
zenta demisia, dacă două treimi din 
cei 99 de deputați vor formula a- 
ceastă cerere. Postul de radio favo
rabil șefului statului a anunțat, pe 
de altă parte, că forțe care sprijină 
pe Suleiman Frangieh au preluat 
controlul asupra cazărmii Fayadiyeh, 
aflată intre Beirut și palatul prezi
dențial, la care s-a raliat comandan
tul bazei navale Kashik de lingă 
Jounieh.

în același timp, în țară se sem
nalează din nou apariția baricadelor 
și a grupărilor paramilitare, atît pe 
străzile Beirutului, cit și în alte ora
șe. De asemenea, mișcarea diziden
tă din cazărmi continuă să ia am
ploare și agențiile internaționale de 
presă afirmă că o bună parte a pro
vinciilor se află fie sub controlul 
grupărilor paramilitare, fie sub cel 
al unităților rebele ale armatei.

paris Miting de solidaritate cu lupta 
poporului spaniol

PARIS 13 — Corespondentul nos
tru transmite : în sala Mutualite 
din Paris a avut loc vineri seara un 
miting de solidaritate cu lupta 
porului spaniol pentru libertăți de
mocratice și progres social.

Un purtător de cuvînt al „Comi- 
giilor reprezentative" din orașul Vi
toria, capitala provinciei basce Ala- 
va, a evocat represiunea sîngeroasă 
care s-a soldat, săptămîna trecută, în 
această localitate, cu patru morți și 
o sută de răniți.

Alți reprezentanți al opoziției de
mocratice din Spania au arătat că 
manifestațiile și grevele cuprind noi 
orașe și regiuni ale țării și că ele 
exprimă voința unanimă a clasei 
muncitoare în lupta sa pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și de 
viață, pentru libertate și democrație.

Participanțil la miting și-au mani
festat puternica solidaritate cu lupta 
greviștilor și a tuturor forțelor pro
gresiste din Spania

po-

★
„Tribunalul ordinii publice" din 

Madrid a condamnat patru persoane 
Ia cîtfe cinci ani închisoare pentru 
apartenența lor la Partidul Comu-

Condamnați! aunist din Spania.
efectuat deja doi ani de închisoare 
preventivă.

MADRID

Crearea unui „Comitet
pentru securitate 

și cooperare in Europa
MADRID 13 (Agerpres). — Crea

rea unui comitet spaniol afiliat Co
mitetului Internațional pentru Secu
ritate și Cooperare în Europa a fost 
anunțată, vineri, la Madrid. în cursul 
unei conferințe de presă la care, 
printre alții, a luat parte Robert de 
Gendt, secretar executiv al acestui 
organism.

Primele personalități spaniole care 
au aderat la acest comitet aparțin, 
în marea lor majoritate, grupărilor 
politice care fac parte din Junta De
mocratică din Spania și din Plat
forma de Convergență Democratică.

li

declară președintele Venezuelei
CARACAS 13 (Agerpres). — In 

mesajul adresat Congresului Național, 
cu ocazia împlinirii a doi ani dă Ia 
preluarea mandatului de șef al sta
tului, președintele Venezuelei, Car
los Andres Perez, a subliniat politică 
de solidaritate a Venezuelei cu ță
rile lumii a treia, în special cu sta
tele din America Latină. în context, 
el a relevat posibilitățile certe de lăr
gire a cooperării cu țările socialiste, 
contribuția pozitivă a convorbirilor 
la nivel înalt susținute cu conducă
torii unor state socialiste, la instau
rarea unui climat de pace și colabo
rare activă.

Prezentînd cel de-al cincilea plan 
de dezvoltare a economiei naționale, 
Carlos Andres Perez a relevat aspec
tele nocive ale activităților compa
niilor transnaționale, în special nord-

americane. în țările în care își des
fășoară activitatea, practicile de co
rupție ale acestora, precum și nece
sitatea inst'ituirii unui cod de con- • 
duită a relațiilor între aceste socie
tăți și guvernele statelor unde ope
rează. Șeful statului venezuelean a 
solicitat Congresului Național să 
autorizeze guvernul. în ce privește 
coordonarea unor acțiuni împotriva 
practicilor ilegale ale societăților 
transnaționale.

Arătînd că solidaritatea între ță
rile subdezvoltate constituie „un 
factor de prim ordin în edificarea 

, unui front comun pentru apărarea 
preturilor la materiile prime", preșe
dintele Perez a subliniat necesitatea 
folosirii bogățiilor naționale în inte
resul dezvoltării fiecărei națiuni.

1;

lima, Spre un „cod de conduită" 
a întreprinderilor transnaționale

Lucrările comisiei 
ECOSOC pentru în
treprinderile transna
ționale. care s-au des
fășurat la Lima mar
chează un moment 
important în cadrul 
eforturilor menite să 
așeze pe baze noi ra
porturile 
mondiale, 
dițiile cînd 
lor în curs 
tare pentru afirmarea 
suveranității depline 
asupra tuturor resur
selor proprii a dus la 
extinderea si consoli
darea controlului na
țional în sectoarele 
de bază ale vieții eco
nomice. s-a impus ca 
o necesitate tot 
acută stabilirea 
tru 
cietăti 
(sau 
cum li 
a unor 
cipii care să comple
teze, pe plan interna
țional, 
plan 
fiscale, 
luate 
state 
mentarea activității a- 
cestor societăți pe te
ritoriile lor. Aceasta 
cu atit mai mult cu 
cit firmele amintite 
au o pondere econo
mică si financiară 
deosebită, Ilustrată în 
mod grăitor de faptul 
că nu mai puțin de 54 
societăți transnaționale 
realizează producții a 
căror 
ce 2 
anual, 
pășește 
ductiei 
In curs

Dar, 
arătat 
dezbaterilor 
ECOSOC, acest enorm 
potențial economic, fi
nanciar și tehnologic, 
care ar putea avea un 
rol important în spri
jinirea eforturilor ță
rilor în curs de dez-

economice 
In con- 

lupta tări- 
de dezvol-

mai 
pen- 

așa-num ițele so- 
transnaționale 
multinaționale, 
se mai spune) 
norme și prin-

măsurile pe 
Intern (pîrghii 

, etatizări etc.) 
de diferitele 

pentru regle-

valoare între- 
miliarde dolari 

ceea ce de- 
valoarea oro- 
multor state 

i de dezvoltare.
așa 

în
cum s-a 

cursul 
comisiei

voltare. este dirijat, a- 
desea. în alte direcții, 
activitatea companii
lor transnaționale re- 
percutîndu-se astfel 
negativ asupra suve
ranității politice si e- 
conomice a națiunilor.

Supunind unui as
pru rechizitoriu prac
ticile care lezează in
teresele naționale și 
frinează progresul ță
rilor în curs de dez
voltare, actuala reu
niune și-a propus ca 
principal obiectiv pre
gătirea jaloanelor unui 
proiect de cod referi
tor la conduita socie
tăților transnaționale, 
care, pornind de la le
gislațiile naționale în 
materie, să imprime 
norme generale pen
tru operațiile desfășu
rate de asemenea so
cietăți.

încă la sesiunea 
precedentă a comisiei 
ECOSOC. 11 țări la- 
tino-iamericane au for
mulat într-un 
ment 
piile 
proiectul unui 
nea cod. iar la 
sesiune j
delegațiilor celor 48 de 
țări participante au 
venit cu noi_ idei și 
propuneri, 
rînd. este 
documentul prezentat 
de „Grupul celor 77", 
privind modalitățile 
practice de acțiune în 
vederea elaborării si 
adoptării codului, pre
cum si alte initiative 
ale țărilor din acest 
grup, referitoare, de 
pildă, la necesitatea 
consultării organizații
lor neguvernamentale, 
eu precădere a sindi
catelor.

In ciuda 
divergente 
în comisie, 
căreia societățile multi
naționale au găsit 
sprijinitori activi în 
rindurile reprezentan-

anume 
propuse

docu- 
princi- 
pentru 
aseme- 
actuala 

majoritatea
particiipante

l idei 
In primul 
vorba de

părerilor 
exprimate 
în cadrul

ților statelor avansa
te, in ciuda controver
selor privind carac
terul însuși al codului 
de conduită — dacă 
acesta să fie obli
gatoriu sau doar să 
aibă semnificația li
nei declarații orien
tative — s-au cris
talizat de pe acum 
un șir de elemente 
comune în legătură cu 
prevederile ce ur
mează a fi incluse. Se 
preconizează, astfel, ca 
societățile transnațio
nale să se supună le
gilor țării-gazdă : să 
respecte riguros drep
turile suverane ale ță
rilor asupra resurse
lor lor naturale, obiec
tivele și prioritățile 
programelor de dez
voltare națională : să 
se abțină de la orice 
formă de amestec în 
treburile interne ale 
țărilor unde operează 
și de la ingerințe în re
lațiile acestora cu alte 
state ; să contribuie la 
dezvoltarea capacități
lor științifice si teh
nice din tara-gazdă ; 
să nu recurgă la prac
tici comerciale restric
tive.

Un șir de partici
pant! au subliniat in 
cursul dezbaterilor că 
instituirea unor norme 
vizînd reglementarea 
activității societăților 
transnaționale ar fi nu 
numai în interesul ță
rilor în curs de dez
voltare, ci și al celor 
cu economie avansată, 
afectate și ele de prac
ticile ilegale și imo
rale ale unor consortii. 
așa cum au dovedit-o 
mai recent „afacerea 
Lockheed" si multi
plele ei implicații. Și 
din acest punct de 
vedere. în cercurile ob
servatorilor de aici, 
activitatea comisiei 
ECOSOC este aprecia
tă ca un element im
portant în cadrul efor-

Președintele Republicii Gaboneze 
a primit pe reprezentantul P. C. R.
LIBREVILLE 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Gaboneze, secre
tar general fondator al Partidului 
Democrat Gabonez, Albert Bernard 
Bongo, l-a primit, la 13 martie, pe 
Vasile Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui re
publicii, care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la festivitățile 
consacrate celei de-a 8-a aniversări a 
creării Partidului Democrat Gabo
nez (P.D.G.).

Cu acest prilej, Vasile Pungan a 
remis, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Albert Ber
nard Bongo un mesaj de salut îm
preună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, succese și 
prosperitate poporului gabonez.

Mulțumind pentru mesaj, președin-

Festivitățile de
LIBREVILLE 13 (Agerpres). — La 

Libreville au început manifestările 
consacrate celei de-a 8-a aniversări 
a creării Partidului Democrat Gabo
nez (P.D.G.). La mitingul care a a- 
vut loc pe stadionul central a luat 
cuvîntul Albert Bernard Bongo, se-

tele Bongo a transmis din partea sa, 
a Partidului Democrat Gabonez și a 
poporului gabonez calde și sincere 
urări de sănătate și succes în activi
tate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și urări de progres și bună
stare poporului român.

In timpul convorbirii care a avut 
loc a fost reafirmată dorința de a se 
depune eforturi pentru intensificarea 
și diversificarea în continuare a 
cooperării pe multiple planuri între 
cele două țări și popoare. La între
vedere au participat din partea gabo- 
neză Leon Auge, membru al Birou
lui Politic al P.D.G., președinte su
pleant, șeful Permanenței Naționale 
a P.D.G., iar din partea română, 
Porfir Negrea, ambasadorul României 
la Libreville.

la Libreville
cretar general fondator al P.D.G., 
președintele Republicii Gaboneze.

La festivitățile consacrate acestui 
eveniment. Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tovarășul Vasile 
Pungan. membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România.

„Sînt necesari noi pași pentru întărirea 
destinderii în Europa"

• încheierea Congresului Partidului Socialist din Austria
• Cancelarul federal Bruno Kreisky reales în funcția de 

președinte al partidului
VIENA 13. — Corespondentul nos

tru transmite : Socialiștii austrieci 
se alătură eforturilor de destindere 
inițiate de Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa — se 
arată în rezoluția privitoare la pro
blemele internaționale adoptată de 
cel de-al 23-lea Congres al Partidu
lui Socialist din Austria, ale cărui 
lucrări s-au încheiat sîmbătă la 
Viena. Totodată, în rezoluție se re
levă necesitatea de a se întreprinde 
noi pași pentru întărirea curentului 
destinderii, eliminîndu-se astfel ac
centele încordării, care nu fac decît 
să mărească pericolul de război.

Privitor la situația din Orientul 
Apropiat, rezoluția subliniază că o 
soluționare pașnică și durabilă poate

fi asigurată numai prin respectarea 
dreptului la existentă al tuturor po
poarelor și statelor din regiune și 
prin rezolvarea problemei pales ti- 
nene. Rezoluția se declară în favoa
rea unor relații care să se bazeze pe 
egalitatea în drepturi a statelor și se 
pronunță pentru inițierea unor noi 
forme de cooperare economică inter
națională.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
o rezoluție care subliniază necesita
tea adoptării unor măsuri eficace pe 
plan intern în vederea combaterii 
șomajului — domeniu de preocupare 
prioritar al guvernului.

Congresul a rbales pe cancelarul 
federal Bruno Kreisky în funcția de 
președinte al partidului.

ROMA

Congresul Partidului socialist-democratic
ROMA 13 — Corespondentul Ager

pres transmite : La Florența au con
tinuat sîmbătă lucrările Congresului 
Partidului socialist-democratic. Nu
meroși vorbitori care au intervenit 
în dezbateri au adus critici la adre
sa modului în care partidul a fost 
condus după congresul de la Genova 
și s-au pronunțat în favoarea acor
dării unei libertăți de acțiune orga
nizațiilor locale, în sensul că acestea 
să poată participa la coaliții locale 
din care fac parte formațiile de 
stingă, inclusiv Partidul comunist. 
Pe plan național. P.S.D.I. — au ară
tat diferiți vorbitori — nu trebuie 
să mai facă parte din majorități gu
vernamentale care nu au adeziunea 
sau consensul P.C.I. Numai în acest 
fel partidul poate recîștiga terenul 
pierdut. își poate găsi spațiul în rîn
dul formațiilor de stingă. Mauro 
Ferri, liderul unuia din principalele 
curente ale stîngii. după ce ă subli
niat că actualul guvern nu este în 
măsură să poată soluționa dificultă
țile cu care este confruntată țara, a 
arătat că tocmai acest fapt ilustrea
ză importanța propunerii Partidului 
republican pentru crearea unei 
platforme comune a tuturor forțelor 
democratice, propunere pe care so
cialiștii, la ultimul lor congres, au

apreciat-o în mod 
fața căreia P.C.I. 
disponibilitatea.

Congresul a fost 
do Perna, membru 
P.C.I., președintele grupului parla
mentar comunist din Senat, și de 
Hans Janitschek, secretar general al 
Internaționalei socialiste.

favorabil și în 
manifestatși-a

salutat 
al

de Edoar- 
Direcțiunii

„0 etapă importantă in normalizarea 
relațiilor polono -vest-germane"

Presa poloneză de sîmbătă a a- 
nuntat pe primele pagini ratificarea 
acordurilor polono—vest-germane de 
către Camera Superioară a parla
mentului R.F.G. — Bundesratul — 
exprimînd convingerea că acest act 
Înscrie o contribuție importantă la 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două țări, la consolidarea destinde
rii și securității în Europa. După 
cum este cunoscut, aceste acorduri 
au fost încheiate în octombrie anul 
trecut, cu prilejul vizitei oficiale la 
Varșovia a vicecancelarului și minis
trului de externe, Hans-Dietrich 
Genscher, și reprezintă o completa
re a Tratatului din decembrie 1970 
dintre Polonia și R. F. Germania.

La numai cîteva ore de la înche
ierea votului în Bundesrat, primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., tova
rășul Edward Gierek, care partici
pa la o întîlnire cu reprezentanți ai 
oamenilor muncii din agricultura vo
ievodatului Poznan, a declarat : „Am 
aflat deja, aici la Poznan, că azi 
Bundesratul Republicii Federale Ger
mania a ratificat în unanimitate a- 
cordurile. Odată cu ratificarea lor de 
către Consiliul de Stat al R. P. Po
lone. ele vor intra in vigoare". In 
felul acesta — a adăugat tovarășul 
Edward Gierek — „rațiunea și realis
mul au triumfat. Hotărirea unanimă 
a Bundesratului constituie un bun 
pronostic pentru viitor".

In același spirit, ziarul „Trybuna 
Ludu“ subliniază într-un comentariu

că încheierea procesului de ratifica
re în parlamentul vest-german a do
cumentelor încheiate între cele două 
țări constituie încoronarea unei eta
pe în procesul de normalizare a re
lațiilor polono—vest-germane. Opozi
ția creștin-democrată — arată zia
rul — care se pronunța împotriva 
ratificării acordurilor, a trebuit să-și 
schimbe poziția și să accepte orienta
rea realistă a guvernului R.F.G., ca șl 
realitățile internaționale din Europa.

La rîndul său, „Zycie Warszawy", 
după ce arată că la 15 martie Con
siliul de Stat al Poloniei va exami
na acordurile în vederea ratificării 
lor. subliniază în comentariul său i 
„In felul acesta se va încheia cea 
mal dificilă etapă în edificarea ba
zelor normalizării relațiilor Polonia— 
R.F.G. în aceste condiții, țările și 
popoarele noastre vor trece la dez
voltarea unor noi contacte, precum și 
la multiplicarea și extinderea baze
lor colaborării reciproc avantajoase. 
Trebuie să avem drept țel ridicarea 
relațiilor reciproce la nivelul ce ca
racterizează legăturile noastre cu alte 
state ale Europei cu care întreținem 
raporturi prietenești. Aceasta ar 
constitui un stimulent de seamă șl 
o contribuție comună la adîncirea 
încrederii în Europa, la imprimarea 
unui caracter ireversibil procesului 
de destindere".

Gheorghe CIOBANU
Varșovia

CAMBODGIA în pregătirea alegerilor generale

PNOM PENH 13 (Agerpres). 
Intr-o emisiune consacrată viitoar™ 
lor alegeri generale din Cambodgia, 
de la 20 martie, postul de radio „Vo
cea Cambodgiei Democratice" a rele
vat că. pentru prima oară în istoria 
țării, diferitele categorii ale popu
lației — muncitori, țărani, comba
tanți ai armatei revoluționare — își 
vor putea afirma prin această con
sultare electorală drepturile de stă- 
pîni ai țării prin desemnarea trimi
șilor lor in Consiliul reprezentanților 
poporului din Cambodgia.

Cu privire la dreptul de a alege,

postul de radio a precizat că de el 
vor beneficia cetățenii cambodgieni 
care au împlinit vîrsta de 18 ani, iar 
în privința calităților pe care trebuie 
să le îndeplinească cei ce candidează 
la locurile de deputați s-a arătat că 
aceștia trebuie să aibă 25 de ani îm
pliniți, ai aibă merite în lupta 
de eliberare națională, să fie 
credincioși poporului și să aplice în
tocmai prevederile constituționale, 
să fie persoane care se bucură de 
stima și sprijinul maselor largi popu
lare.

-----------*

Negocierile infercomunitare cipriote
NICOSIA 13 (Agerpres). — La Ni

cosia a avut loc, vineri după-amiază, 
o nouă întrevedere între reprezen
tanții comunităților greacă și turcă 
din Cipru. Glafkos Clerides și Rauf 
Denktaș. In cursul întîlnirii, desfășu
rată într-un hotel situat pe „linia 
verde" de demarcație între zonele 
turcă și greacă din insulă, sub pre
ședinția reprezentantului în Cipru al 
secretarului general al O.N.U., Perez 
de Cuellar, a fost discutată problema 
ciprioților greci care trăiesc în zona

de nord a insulei, controlată de au
toritățile turce.

Pe de altă parte, Comitetul cipriot 
grec, format din miniștri și conducă
tori ai partidelor politice, a început 
elaborarea propunerilor privind re
glementarea politică a problemei Ci
prului, pe care partea cipriotă grea
că urmează să le prezinte, la sfirșitul 
lunii martie sau începutul lunii apri
lie, lui Pereți de Cuellar, conform a- 
cordului intervenit la Viena.

agențiile de presă transmit:
Consfătuire.Intre 7«l12 mar- 

tie a.c. s-au desfășurat Ia Havana 
lucrările celei de-a Xl-a consfătuiri 
a reprezentanților organismelor gu
vernamentale de turism din unele 
tari socialiste. Au participat delegații 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană. R. P. Mongolă. Po
lonia, Ungaria. U.R.S.S., R. D. Viet
nam. Din România a participat o de
legație condusă de Ion Cosma, mi-

nistrul turismului. Consfătuirea a a- 
bordat probleme vizînd dezvoltarea 
colaborării în domeniul turismului 
intre țările participante.

Raymond Arthur Chung 
a fost reales în funcția de președinte 
al Republicii Guyana. în cursul unei 
sesiuni speciale a parlamentului.

turilor vizînd crearea 
unei noi ordini econo
mice internaționale.

La încheierea sesiu
nii a fost adoptat un 
„program 
care are 
prioritar 
tivitățile 
mularea

de lucru" 
ca obiectiv 

pentru ac- 
comisieî for- 
unui proiect

TOKIO

de cod referitor Ia 
conduita întreprinde
rilor transnaționale. 
In această ordine de 
preocupări s-a hotă- 
rît constituirea 
grup de lucru 
terguvernamental,
misiunea de a se în
truni în perioadele

unui 
in- 
cu

dintre sesiunile comi
siei. pentru a pregăti 
— cu concursul tuturor 
statelor — textul aces
tui proiect. El va fi 
definitivat la cea de-a 
patra sesiune a comi
siei pentru întreprin
derile transnaționale.

Eugen POP

„Shunto '76"— ample acțiuni
revendicative ale oamenilor muncii

Tradiționala campa
nie revendicativă a 
sindicatelor japoneze 
cunoscută sub numele 
de „Shunto" are în a- 
ceastă primăvară o re
zonantă deosebită In 
peisajul politic și so
cial al Japoniei, ca ur
mare, în special, a 
persistentei recesiu
nii și inflației, pre
cum și a menținerii 
unei rate ridicate a 
șomajului — peste un 
milion — nivel ne
obișnuit de înalt pen
tru această țară.

Date fiind condițiile 
actuale, Comitetul da 
luptă unită în campa
nia de primăvară — 
alcătuit din reprezen
tanți ai Consiliului ge
neral al sindicatelor 
din Japonia (Sohyo), 
ai Federației sindicate
lor independente (Chu- 
ritsu Roren) si ai altor 
uniuni sindicale, tota- 
lizînd aproape nouă 
milioane de membri 
— a pus în prim-plan 
revendicările care co
respund intereselor ce
lor mai largi pături 
ale populației, cum 
sînt adoptarea de mă
suri vizînd apărarea 
nivelului de trai, afec
tat de recesiune si in
flație, garantarea drep
turilor democratice, 
combaterea șomajului, 
îmbunătățirea sistemu
lui de asigurări socia
le și de pensii, insti
tuirea salariului minim 
garantat. Respectarea 
drepturilor fundamen
tale ale muncitorilor

și recunoașterea drep
tului la grevă al lu
crătorilor din între
prinderile și serviciile 
publice ocupă, de ase
menea, un loc central 
în cadrul cererilor for
mulate de sindicate. 
Acest program reven
dicativ are menirea de 
a conferi campaniei 
„Shunto ’76“ un ca
racter din cele mai 
ample.

La 29 ianuarie, Co
mitetul de luptă unită 
a organizat la Tokio 
adunarea centrală de 
deschidere a campa
niei, particiipantii ex- 
primîndu-și hotărirea 
de a acționa unit, cu 
toate forțele, pentru 
apărarea intereselor 
oamenilor muncii ni
poni. Totodată, comi
tetul a inițiat o largă 
acțiune pentru strîn- 
gerea a aproximativ 
20 milioane de sem
nături în spriiinul 
„Shunto ’76".

Convenția extraor
dinară a Sohyo, cel 
mai mare centru sin
dical nipon, consacra
tă definitivării pro
gramului de acțiune și 
strategiei sindicatelor 
în campania din a- 
ceastă primăvară, a 
inclus printre reven
dicările prioritare si 
dezvăluirea pînă la 
capăt a adevărului în 
ce privește scandalul 
„Lockheed", respectiv, 
coruperea către a- 
ceastă firmă ameri
cană a unor politicieni 
și oameni de afaceri 
din Japonia. Potrivit

programului adoptat 
de convenție, acțiu
nile decisive ale cam
paniei „Shunto ’76". la 
care vor participa atit 
muncitorii de la în
treprinderile si servi
ciile publice, cit si cei 
din sectorul particu
lar, vor avea loc. in 
mod concertat, în pri
ma jumătate a lunii a- 
prilie, cînd se preco
nizează o suită de miș
cări revendicative na
ționale.

Primele acțiuni des
fășurate în cadrul 
„Shunto ’76“ au fost 
larg sprijinite de par
tidele comunist si so
cialist, ca și de nume
roase alte organizații 
democratice si de 
masă. Astfel, aproxi
mativ 860 000 de per
soane au participat la 
mitingurile și demon
strațiile organizate la 
29 februarie la Tokio 
și în numeroase alte 
orașe din Japonia. Mi
tinguri populare de 
masă au avut Ioc. de 
asemenea, la inițiativa 
comitetului de luptă 
unită. în orașele O- 
saka. Kobe si Kyoto.

Rezonanta campa
niei ..Shunto ’76“ este 
cu atît mai amplă cu 
cît ea se desfășoară 
în perspectiva alege
rilor generale din a- 
cest an. considerate a 
avea o importantă de
cisivă pentru viitoa
rea configurație poli
tică si socială a Japo
niei.
Paul DIACON U

Convorbiri polono-ceho- 
SÎOVaCO. Ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, și-a încheiat vizita de lu
cru în R. P. Polonă. El a avut con
vorbiri cu ministrul afacerilor exter
ne al acestei țări. Stefan Olszowski, 
în probleme ale dezvoltării relațiilor 
bilaterale pe multiple planuri. Cei 
doi miniștri au discutat, de aseme
nea, aspecte ale situației internațio
nale.

Ședința cabinetului grec.
Primul ministru Constantin Kara
manlis a făcut, în cadrul ședinței de 
vineri noaptea a cabinetului, „o tre
cere completă în revistă a situației 
externe și interne a țării și a definit 
politica de urmat a guvernului în fie
care sector în parte" — s-a anunțat 
oficial la Atena. Primul ministru a 
subliniat „necesitatea creșterii efi
cienței aparatului de stat în actuala 
fază a eforturilor creatoare ale gu
vernului".

0 mare manifestație • 
avut loc sîmbătă la Bruxelles, la 
chemarea Federației Generale a 
Muncitorilor Belgieni (F.G.T.B.). Cele 
cîteva zeci de mii de muncitori din 
întreaga Belgie reuniți Ia manifes
tație au exprimat hotărirea de a 
lupta împotriva șomajului și inflației, 
a degradării continue a nivelului de 
trai, pentru un program de înnoiri 
sociale.

Comunicatul comun dat 
publicității la sfîrșitul convorbirilor 
purtate la Alger între o delegație a 
Frontului Național de Eliberare din 
Algeria și o delegație a Platformei 
de Convergentă Democratică din Spa
nia subliniază necesitatea transformă
rii Mediteranei într-o mare a păcii 
și cooperării fructuoase între po
poarele riverane, pe baza strictului 
respect al suveranității naționale, 
necesitatea luptei popoarelor pentru 
independență și suveranitate națio
nală.

ISLANDA

Baza militară
blocată de

REYKJAVIK 13 (Agerpres). — In 
urma recrudescentei incidentelor din
tre nave de coastă islandeze și trau- 
lerele britanice care operează în in
teriorul zonei de 200 mile de la țăr
mul Islandei, grupuri de demonstranți 
au blocat. sîmbătă, toate intrările 
bazei americane de la Keflavik. in 
semn de protest față de atitudine 
N.A.T.O. în conflictul anglo-islandO 
cunoscut sub denumirea de „războiul 
codului". După cum relevă agenția 
Reuter, un număr tot mai mare de 
oameni politici islandezi apreciază că 
prezența pe teritoriul țării a acestei 
baze lezează suveranitatea națională 
și că a sosit timpul să se pună pro
blema înqhiderii ei.

La Pekin a f°st semnat un 
cord interguvernamental chino-alge- 
rian în domeniul navigației maritim» 
— informează agenția China Nouă.

66 cetățeni brazilieni 
acuzați de „activități 
fost deferiți justiției militare, anun
ță din Sâo Paulo agenția Franca 
Presse. Potrivit declarației procuro
rului militar, acuzații sînt membri al 
Partidului Comunist Brazilian, aflat 
în ilegalitate.

subversive" au

Mozambicul și Guineea- 
BiSSaU au hotărît să recunoască 
Republica Arabă Democratică Saha
riană și guvernul său, s-a anunțat la 
Maputo și Bissau.

Dialog arabo-vest-euro- 
p60n. urma convorbirilor din
tre Mahmud Riad, secretarul general 
al Ligii Arabe, și o delegație a Pie
ței comune, s-a convenit asupra 
punctelor ce vor fi înscrise pe ordi
nea de zi a reuniunii Comitetului 
general pentru negocieri arabo— 
vest-european ce va avea loc la 
Luxemburg, în luna mai a.c. Ordi
nea de zi prevede, de asemenea, pre
gătirea unei reuniuni a miniștrilor de 
externe arabi și din țările membre 
ale C.E.E. pentru discutarea chestiu
nilor de ansamblu privind coope
rarea.

Greve în Argentina. Pro' 
gramul economic de urgență" al gu
vernului argentinean, anunțat în 
cursul acestei săptămîni de către mi
nistrul economiei, Emilio Mondelli, a 
declanșat în principalele centre in
dustriale ale țării un val de greve la 
care participă, potrivit agențiilor in
ternaționale de presă, peste 100 000 
muncitori. Majoritatea acestora sînt 
de la întreprinderile aflate în centura 
industrială a capitalei, precum și în 
orașe ca Rosario, Cordoba, Santa Fă, 
San Martin.

de la Keflavik
demonstranți

Astfel, ministrul islandez al aface
rilor externe, Einar Agustsson, mem
bru al Partidului progresist, care îm
preună cu Partidul independentei 
formează actuala coaliție guverna
mentală, a declarat, săptămîna tre
cută, cu titlu de opinie personală, 
că „s-ar putea lua în considerare în
chiderea bazei N.A.T.O. și revizuirea 
participării Islandei la această orga
nizație".

Unul din liderii Alianței populare, 
Ludvik Josefsson, apreciază,, la rîn
dul său, că o condiție sine qua non 
pentru găsirea unei soluții în con
flictul islandezo-englez o constituie 
retragerea personalului american de 
Ia baza de la Keflavik și, în perspec
tivă, retragerea Islandei din N.A.T.O.

Hl PREIU1INDINI
• CLOROFILA „PUR

PURIE". Natura se dovedește- 
în continuare inepuizabilă în 
surprize. In. 1965, un biolog 
american, Walther Stoeckenius, 
identifica în mediul marin o 
neobișnuită bacterie, care avea 
să se dovedească că posedă 
proprietăți „fotochimice" (se 
știe că procesul fotochimic este 
acel proces prin care lumina 
solară este convertită în ener
gie chimică, prin intermediul 
clorofilei verzi din plante). Or, 
pe baza unor observații înde
lungate, colectivul lui Stoecke- 
nius avea să obțină confirmarea 
unui fenomen asemănător și în 
cazul bacteriei „halobacterium 
haldium", rolul clorofilei reve
nind unui pigment purpuriu 
aflat în membrana celulară. 
Descoperirea oferă perspective 
promițătoare în domeniul desa
linizării marine : pe baza me
canismului fotochimic, mem
brana „purpurie" a microorga
nismului permite absorbirea 
sării din apă, realizîndu-se ast
fel. un micromodel „viu" de in
stalație de desalinizare.

• IN LOC DE SECRE
TARĂ. Specialiștii unuia din 
centrele de proiectări tehnice 
din U.R.S.S. au construit un 
„secretar automat", respectiv 
o instalație care reamintește 
prompt persoanelor cu un pro
gram încărcat data, ora și lo
cul unor conferințe, întîlniri și 
alte activități similare. Ajunge 
să se completeze pe un cartonaș 
datele necesare și în ziua și la 
ora fixate „secretarul", adică 
cartoteca electronică, emite un 
anume semnal acustic. Prinitr-o 
simplă apăsare pe buton, carto
nașul respectiv iese la iveală, 
rămînînd persoanei în cauză 
doar să se conformeze.

• FESTIVAL INEDIT. 
Hipnotizatori, iluziona ști, sca
matori, Inghiițitori de săbii și de 
flăcări — iată participanții la 
primul „festival internațional al 
recordurilor fantastice", care va 
avea loc între 20—27 martie în 
orașul francez Evry. între aceș
tia se evidențiază „omul cu făl
cile de oțel", care poate remor
ca o mașină cu ajutorul unui 
cablu ținut între dinți, campio
nul „sfărîmătorilor de lanțuri", 
și recordmanul hipnotizatorilor, 
care își propune să mențină în 
stare de somn hipnotic timp de 
două săptămîni o pereche de 
voluntari. Organizatorii festiva
lului au anunțat că pot să par
ticipe și amatorii care consideră 
că posedă calități deosebite în 
aceste domenii. Dacă această în
cercare de „reanimare" a stră
vechii arte a circului va avea 
succes, festivalul se va ține în 
fiecare an.

• DINOZAURI PITICI. 
Paleontologii mongoli au desco
perit în aimacul (regiunea) 
Gobi de Sud o nouă specie de 
dinozaur, ale cărui dimensiuni 
contrazic total imaginea clasică 
despre aceste reptile. Fosila, 
care datează de circa 70 milioa
ne de ani și care s-a păstrat în 
condiții excelente, nu depășește 
mărimea unui... iepure. Buna 
conservare se datorează solului 
nisipos, care a împiedicat des
compunerea rapidă. Colecția pa
leontologilor mongoli s-a îmbo
gățit. de asemenea, cu fosila 
unei broaște țestoase, datînd din 
aceeași perioadă, unica desco
perită pe teritoriul acestei țări 
pînă în prezent. Prezintă intere» 
și copacii împietriți scoși la lu
mină, care datează de acum 200 
milioane de ani.

• ANTENĂ TV PENTRU 
10 000 DE APARTAMEN
TE. Specialiști unguri au rea
lizat un nou sistem de ante
nă menit să înlocuiasă actua
lele antene colective și să per
mită astfel economisirea unei 
cantități importante de mate
riale. Dacă pînă acum în 
R.P. Ungară la noile blocuri se 
monta cite o antenă colectivă 
pentru fiecare scară, noua in
stalație poate asigura recepțio- 
narea emisiunilor TV pentru 
un cartier întreg cu circa 10 000 
de apartamente. în acest scop, 
recepția va fi asigurată de un 
centru unic, retransmisia urmînd 
să fie efectuată prin interme
diul unor cabluri,

• TOT RĂUL SPRE 
BINE. Furtunile care au bîn- 
tuit iarna aceasta nord-vestul 
Europei, pe lingă marile pagube 
aduse, au avut și o parte bună, 
respectiv au exercitat o influ
ență favorabilă asupra biosferei 
Mării Baltice. Datorită adînci- 
mii reduse a strîm-torilor dintre 
Baltica și Marea Nordului, 
schimbul de ape se face încet ; 
pe de altă parte, dezvoltarea 
industrială rapidă a țărilor ri
verane duce la poluarea apelor. 
Furtunile au contribuit la trece
rea unor imense cantități de 
ape oceanice, mai sărate și mai 
bine oxigenate, în Baltica, și in
vers, a apelor poluate din mare 
spre ocean. După aprecierea 
specialiștilor, o asemenea îm
prospătare a apelor n-a mal 
avut loc de cel puțin 25 de ani.

• CAPTURĂ LA O CU- 
PA DE ȘAMPANIE,
tie într-o vilă luxoasă din Wa
shington. Gazda își primește 
curtenitoare oaspeții. Totodată 
lumea e în ținută impecabilă, de 
seară. Femeile poartă bijuterii 
scumpe. Un element insolit, to
tuși : invitații trec printr-o în
căpere destinată depunerii... ar
melor. Căci la recepție participă 
elita hoților din capitala ameri
cană, iar vila aparține unui tăi- 
nuitor care le-a cîștigat deplina 
încredere. în momentul ciocni
rii cupelor de șampanie, stu
poare : prin ușile deschise nă
vălesc cîteva zeci de polițiști, 
care-i înhață pe toți cei pre- 
zenți, minus gazda, care era, de 
fapt, agent al poliției. Procuro
rul Washingtonului, Earl Sil- 
bert, a anunțat că au fost fă- 
cuți astfel inofensivi o sută de 
răufăcători și că declarațiile a- 
cestora au dus la arestarea unui 
important funcționar corupt : 
însuși adjunctul său !
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