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Sporirea randamentului muncii 
fiecărui lucrător,

creșterea generală a productivității
0 trăsătură caracteristică a dez

voltării economiei noastre în acest 
an și în întregul cincinal pe care 
l-am început o reprezintă creșterea 
în ritmuri înalte a productivității 
muncii. Rolul acestui factor hotăritor 
al dezvoltării economice, al progresu
lui general al societății noastre — 
subliniat cu pregnantă la Congresul 
consiliilor populare — ne apare lim
pede dacă ținem seama că, in acest 
an, pe baza creșterii productivității 
muncii urmează să se realizeze pes
te 10 la sută din sporul producției 
industriale.

Sporirea neîncetată șf în ritmuri 
înalte a productivității muncii re
prezintă pentru economia noastră un 
imperativ major, o necesitate obiec
tivă. Și iată de ce. Pe baza creșterii 
productivității muncii se asigură 
valorificarea la un nivel superior a 
timpului de muncă al societății ; 
același volum de muncă socială do- 
bîndește forța de a produce o canti
tate mai mare de bunuri materiale, 
ceea ce echivalează cu economisirea 
muncii sociale. In acest an. un pro
cent de creștere a productivității 
muncii reprezintă un spor de circa fi 
miliarde lei producție industrială, față 
de 5 miliarde lei în 1975, 2.7 miliarde 
lei în 1970 și 1.5 miliarde lei în anul 
1965. Ca atare, cu cit va fi mai 
înalt ritmul de creștere a producti
vității muncii cu atit se va realiza 
un spor mai mare de producție, de 
venit național, creîndu-se resurse 
crescînde pentru dezvoltarea și per
fecționarea forțelor de producție si. 
totodată, noi posibilități pentru ridi
carea nivelului de trai al populației.

Iată, așadar, cîteva dintre elemen
tele care definesc locul primordial 
al productivității muncii în ansam
blul factorilor de dezvoltare și mo
dernizare a economiei, de creștere a 
eficienței economice. Pornind de la 
asemenea considerente, planul de 
stat pe anul 1976 prevede creșterea

productivității muncii in industria re
publicană cu cel puțin 8.5 la sută, față 
de anul 1975. Tocmai de aceea. încă 
din primele luni, din primul trimes
tru al anului, la fiecare loc de mun
că, în fiecare întreprindere și ra
mură economică trebuie să se dove
dească maximă răspundere pentru 
îndeplinirea planului la productivi
tatea muncii, să se desfășoare o ac
țiune cuprinzătoare și permanentă

rate laturi : de la programarea ju
dicioasă a fabricației pe zile, decade 
și luni, repartizarea precisă a sar
cinilor pe oameni în toate sectoarele 
de producție, oină la urmărirea per
manentă a realizării lor ; de la apro
vizionarea la timp și in cantitățile 
necesare cu materii prime, materiale 
și semifabricate a locurilor de mun
că. perfecționarea fluxurilor tehno
logice. pînă la montajul, finisarea și

In acest an, creșterea cu 1 LA SUTĂ 

a productivității muncii 

se materializează intr-o producție 

industrială de circa 6 MILIARDE LEI

pentru valorificarea cît mai deplină 
a rezervelor interne de creștere a 
randamentului muncii. Și aceasta cu 
atit mai mult cu cit — așa cum s-a 
subliniat la Congresul consiliilor 
populaTe — sarcinile privind spori
rea productivității muncii în acest 
an și în întregul cincinal trebuie 
considerate minimale. Cu alte cu
vinte. ele trebuie nu numai înde
plinite. ci și depășite. Pentru a- 
ceasta se impun măsuri susținute în 
fiecare unitate economică, secție și 
atelier, la fiecare loc de muncă. în 
direcții concrete de acțiune.

In primul rînd. este vorba de 
organizarea științifică a producției 
și a muncii, care are nenumă

livrarea produsului finit. In cadrul 
preocupărilor privind organizarea 
superioară a producției și a muncii, 
o atenție deosebită trebuie acordată 
însă utilizării depline, cu randament 
maxim a mijloacelor tehnice din do
tare. în prezent, economia noastră 
dispune de o zestre tehnică aprecia
bilă — la sfîrșitul anului 1975 fon
durile fixe din economie ajungînd lă 
circa 1 200 miliarde lei — în cea mai 
mare parte creată în ultimii zece ani. 
Totodată, o serie de procese tehno
logice din numeroase ramuri de pro
ducție sînt în întregime mecanizate 
și automatizate. Prin urmare, au fost 
create premisele materiale pentru ob
ținerea unor ritmuri înalte de creș

tere a productivității muncii, dota
rea tehnică superioară a economiei 
naționale trebuind în mod obligato
riu să se concretizeze în sporirea 
randamentului muncii fiecărui lucră
tor. Dacă trăsătura generală a acti
vității colectivelor de întreprinderi 
constă în mai buna gospodărire a 
fondurilor fixe, totuși nu peste tot 
acest efort a fost urmat de creșterea 
corespunzătoare a productivității 
muncii. Cauzele rezidă, in principal, 
in întreținerea și exploatarea neco
respunzătoare a mașinilor-unelte, 
nerespectarea graficelor de reparații, 
programarea defectuoasă a produc
ției. Sint neajunsuri a căror înlătu
rare stă în puterea întreprinderilor, 
a colectivelor lor de muncă, a fie
cărui lucrător. Faptele dovedesc că 
pentru înlăturarea lor grabnică tre
buie să se acționeze mai hotărît si 
neîntîrziat. în vederea completării 
documentațiilor tehnice ale utilaje
lor. elaborării instrucțiunilor de ex
ploatare și întreținere. cunoașterii 
acestora de către muncitori si teh
nicieni. îmbunătățirii activității de 
întreținere și reparații, dotării cu 
aparate de măsură și control. Con
comitent. organizarea științifică a 
producției și a muncii presupune 
o înaltă ordine și răspundere in 
muncă, respectarea disciplinei teh
nice și tehnologice, pentru a se 
evita orice irosire a timpului de lu- 
crUj. orice pierdere de capacitate de 
producție.

După cum se știe, productivitatea 
muncii se calculează ca un raport 
între producția globală și numărul 
de lucrători. Am reamintit acest 
amănunt tocmai pentru a sublinia, 
deopotrivă, importanța sporirii con
tinue a productivității muncii și 
cerința dimensionării riguroase, in 
funcție de nevoile stricte a între
prinderilor, a necesarului de perso-
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Rubricile noastre —- Să grăbim pregătirea solariilor și răsadu
rilor pentru legumele timpurii

— A început „Săptămîna pomiculturii"

— Reexaminarea critică, exigentă a 
activității pe șantiere dezvăluie po
sibilități ae scurtare a termenelor

I Musafirul
I ciudat

Jean, fiul lui Ion. dintr-un sat de la Dunăre, a fost 
surprins de către doi bărbafi cumsecade in timp ce 
urca scările de la parter la primul etaj al unui 
bloc de curînd dat in folosință. Că nu era de-acolo, 
se vedea, se știa. O fi mină-lungă 1 s-au întrebat cei 
doi. Nu e mină-lungă. O fi beat ? Nu e beat.

— Pe cine cauți dumneata ?
— Eu ? Nu caut pe nimeni.
— Și dece-ai intrat aici ?
— Vreau să văd ce mai e.
De unde s-a înțeles că acum. în miezul zilei, venise 

in recunoaștere, urmind ca mai tirziu, spre seară, ori 
in miez de noapte să vină cu o treabă. Cum îl cheamă, 
au mai vrut să știe cei doi. iar el s-a grăbit cu răs
punsul : Eu sint Gore !... tn numeroase alte împre
jurări, mai mult sau mai puțin dificile, numai amin

tind că el este Gore (am șl eu parola mea !) fusese 
primit cum se cuvine : Poftiți, tovarășul Gore. Pentru 
cei doi — „Eu sînt Gore" — n-a fost decit un prilej 
de și mai mare nedumerire. I-au cerut actele, iar in 
acte scria că il cheamă Covrig Jean. Ai lui n-au 
vindut niciodată covrigi, nu de-aici i se trage numele. 
Nu știe de unde. Lingă acest Covrig, taică-său a lipit, 
într-un moment de proastă inspirație, un Jean de im
port. Dar i s-a zis Gore, de mic, așa este cunoscut, 
așa îi place și lui. Gore, din construcții. Eu sint Gore, 
maistrul care a condus lucrările la blocul dumnea
voastră, și-am venit să văd ce mai e.

A pățit-o și mai rău, și încă în prezența lui 
taică-său, pînă la urmă era să intre și bătrinul în 
bucluc. „Vino să-ți arăt ce-am lucrat eu !“, și l-a dus 
pa taică-său in Drumul Taberei, fiindcă acolo lăsase 
el, Gore, patru ani din cei douăzeci și șapte, de curînd 
împliniți. Au luat-o din bloc in bloc, in vreo cinci
sprezece blocuri, pînă cind o gospodină tare cumse
cade. părîndu-i-se că ar avea de-a face cu doi nă- 
răviți, i-a cam luat din scurt.

Pînă la urmă insă, oamenii s-au luminat :
— Deci, așa ! Dumneata ești Gore.
— Eu sînt Gore.
— Auzisem că ai tras din greu aici. Chiar discu

taserăm intre noi să te invităm intr-o seară, cu soția, 
ca in familie.

— O, nu, vă rog, nu e cazul să vă deranjați. Eu 
am venit numai așa, să văd. îmi place să trec din 
cind in cînd pe unde-am lucrat. Ca omul.

Nicolae TIC

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va face o vizită oficială in Grecia

cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială în Grecia, la 
invitația președintelui Republicii

Elene, Constantin Ttatsos, în pe
rioada de la 26 la 29 martie anul 
curent.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va efectua, împreună

Aici se nasc vapoarele. (Aspect de la șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin; Foto: S. Cristian

'ETICA MUNCII
< in fapte și opinii ~

șl își instalase acolo apa
rate de proiecție pentru 
diapozitive și pentru film... 
Profesoara de geografie 
adusese citeva hărți. Profe
sorul de științe naturale își 
avea acolo arsenalul său... 
Și organizau seri științifice, 
un fel de șezători la care 
se discutau de toate cîte ii 
interesau pe săteni. Organi
zaseră o echipă de teatru,

putea ajuta în împlinirea 
aspirației sale.

...M-am întors deci după 
zece ani la Gropeni. Și încă 
din primele clipe am ob
servat că satul nu-și mai 
justifică numele. O arteră 
de asfalt îl străbate dintr-o 
parte în alta, străzile — 
aceleași, desigur, dar parcă 
ar fi cu totul altele — sînt 
mărginite de case noi și co

A fj r m are

Am mai scris despre ei. 
în urmă cu peste zece ani. 
Am scris pentru că era im
presionant să descoperi un 
grup de tineri învățători și 
profesori (abia absolviseră 
facultatea) înfruntînd, cu o 
nemaipomenită voioșie, no
roaiele de toamnă din ceea 
ce era pe atunci comuna 
Gropeni (județul Brăila).

...Gropeni. Numele satu
lui le sugera adesea 
un joc de cuvinte : 
„Am venit să ne în
gropăm la... Gro
peni ?“ Pe tema a- 
ceasta. a afirmării, 
înțeleasă diferit, pur
tau discuții aprinse. 
Pentru că afirmarea, 
jrpplinirea îi inte
resă in cel mai inalt
grad, așa cum este fi
resc să-i intereseze pe 
tinerii abia porniți în viață 
cu voluminoasele lor ba
gaje de vise și ela
nuri generoase. Școala 
nouă și spațioasă (încă mi
rosea a tencuială proaspătă 
și a rășină) devenea parcă 
neîncăpățoare cind „năvă
leau" în ea, cu rîsul și cu 
sănătatea lor, de-'a valma 
cu școlarii. După-amiaza o 
porneau prin sat, la cercu
rile de citit sau, pur și sim
plu. ca să mai discute cu 
părinții școlarilor. Seara se 
adunau într-o clădire scun
dă și șubredă, fostă circiu
mă, și care acum purta nu
mele de cămin cultural. Cit 
de sărman și cit de dărăpă
nat era spațiul acela, dar 
cum se însuflețea și cum se 
poleia, parcă în aur, îndată 
ce-și făceau ei apariția ! 
Unul era profesor de fizică

echipe de dansuri. Era, ca
tegoric, pentru prima dată 
cînd acest sat crescători
lor de animale și al pesca
rilor de pe malul Dunării 
cunoștea o atit de intensă 
viață culturală.

Și totuși, în discuțiile de 
care aminteam, unii dintre 
ei socoteau viața și activi
tatea lor de aici ca pe un 
interval alb, un timp care 
trebuia consumat intr-un 
fel, in așteptarea marii 
ocazii de a... evada din 
Gropeni spre ...afirmare. Nu 
observau decît•ceilalți căw 
de fapt, adevărata lor afir
mare începuse. Și încă din 
plin. în chiar locul pe care 
și ei, după puterile lor, îl 
ajutau să se transforme, șă 
se ridice. Pentru că satul, 
asemeni întregii țări, se 
afla în anotimpul fertil ăl 
creșterii. Respira și asimila 
prin toți porii tot ce-1

chete, viu și divers colo
rate. Doar școala a rămas 
aceeași...

Am găsit trei dintre das
călii de atunci. Și am re
luat cu ei vechile discuții. 
Pe o altă treaptă și intr-un 
alt context, dar, practic, 
aceleași...

Pe Ion Stanciu, profeso
rul de fizică, l-am găsit în 
același laborator. Nemai- 
fiind, de fapt, același decit 
prin poziție și spațiu, 
laboratorul școlar, abia în
cropit în urmă cu zece ani, 
s-a îmbogățit cu roadele 
pasiunii profesorului. Ea 
lecțiile de fizică, ce au loc 
aici, Ion Stanciu se așază 
la un pupitru pe care el l-a 
construit și, prin comenzi 
de la distanță, își însoțește 
expunerile cu proiecții de 
film sau cu diapozitive, eu 
înregistrări sonore. Elevii,

Mergind pe urmele unei 
scrisori care semnala redacției 
un abuz, am ajuns, cum era 
si firesc, să stăm de vorbă și 
cu cel pe care autoarea sesi
zării îl considera vinovat de 
toată această situație — Ion 
Neguț, directorul Fabricii 
mixte de industrie locală To- 
poloveni, județul Argeș.

— Ce să ne mai pierdem 
timpul cu povestea asta 7 1 
— ne-a răspuns dumnealui, 
iritat, cînd a aflat scopul vizi
tei noastre. De ani de zile ne 
tot reclamă, au venit controale 
peste controale și pînă la urmă 
s-ah lămurit că e vorba de o 
răzbunare. De ce ați mai ve
nit ? Doar toată lumea cu
noaște foarte bine această si
tuație, chiar și tovarășul (pro
nunță o funcție de răspundere 
din județ)...

Cu alte cuvinte..n-ar fi vor
ba de un abuz ci de cu totul 
altceva, o reclamație neînte
meiată. lucru cunoscut de 
„toată lumea", inclusiv de to
varăși cu funcții , de răspunde
re pe plan local. Dar înainte 
de a reda în continuare con
vorbirea purtată cu directorul 
Ion Neguț. să ne oprim, pe 
scurt, asupra cazului în dis
cuție.

...Povestea este veche, înce
pe in mai 1971. cînd Lidia 
Drăgulinescu, semnatara scri
sorii. a plecat din unitatea de 
la Topoloveni, unde ocupase 
funcția de șefă de secție. Ime
diat. directorul ordonă un con
trol care „o găsește" cu o lipsă

de peste 17 000 lei ; în virtu
tea prerogativelor sale, direc
torul îi impută paguba. Știin- 
du-se nevinovată, L.D. se a- 
dresează justiției. Dar cauza 
n-a mai apucat să fie soluțio
nată atunci : între timp, noi 
investigații „evidențiau" în 
seama fostei șefe de secție un

gubei — un magaziner. Felul 
cum a acționat directorul pe 
parcursul anchetei penale ar 
putea părea o dovadă a grijii 
sale de a apăra avutul obștesc, 
dacă faptul n-ar fi contrazis de 
o împrejurare care, pune în a- 
devărata lumină „buna cre
dință" și explică excesul de

Abuzul in piele 
de cameleon

- Ripostă fermă tentativei de intimidare 
sub paravanul pretinselor relații -

prejudiciu de zece ori mai 
mare : suma a fost imputaiă 
pretinsei vinovate, iar cazul 
deferit organelor penale. După 
doi ani de cercetări minu
țioase, fosta angajată este, 
scoasă de sub urmărire pe
nală. Dar directorul nu se lasă, 
sesizează Procuratura Genera
lă. Iarăși cercetări, iarăși ten
siune și. în sfirșit. după aproa
pe trei ani și jumătate, pro
blema este definitiv rezolvată 
de justiție : Lidia Drăgulines
cu este absolvită de orice pe
nalitate. fiind tras la răspun
dere adevăratul autor al pa

zei. ca să nu zicem patimă, .în
vestit de el în acest caz : în 
toți acești ani „vinovatei" i s-a 
refuzat eliberarea cărții de 
muncă și. ca atare, nu s-a pu
tut incadra in muncă.' Abia la 
intervenția Ministerului Mun
cii — în noiembrie 1974 — di
rectorul a catadicsit să-i trimi
tă cartea de muncă, prin postă. 
Nu însă și fișa de lichidare, 
care nici pină la data cercetă
rii noastre nu fusese întoc
mită...

Abuzului săvîrșit îi găsește 
următoarea „explicație" :

— Ea e vinovată că nu ne-a

cerut-o I Și apoi nici nu l-o 
puteam elibera, deoarece era 
în curs de anchetă.

— Bine. dar. potrivit legii, 
erați obligat să-i înmînați an
gajatei cartea de muncă la 
plecarea din întreprindere, 
chiar dacă nu v-o cerea. N-a- 
veați dreptul să i-o rețineți 
nici în cazul în care era cer
cetată pentru paguba respec
tivă. De altfel, justiția i-a dat 
dreptate...

— Las’ că știm noi cum a 
cîștigat ea procesul ! Chiar 
tovarășul (și pronunță iar o 
funcție importantă), care cu
noaște bine situația, a ordonat 
o anchetă. O să mai vedem 
noi !...

în fața acestor insinuări cu 
privire la legalitatea si temei
nicia unei soluții judecăto
rești. ne-am hotărît să aflăm 
adevărul pină la capăt. Cu atit 
mai mult cu cit felul său de
zinvolt si tendențios de a im
plica oameni cu munci de răs
pundere in susținerea „argu
mentelor" sale ne lăsa să în
țelegem că. dacă am mai vrea 
și alte explicații, urma să fa
cem o vizită tovarășului de la 
județ : care, desigur, așa cum 
se subînțelegea, n-ar mai fi 
avut timp să abordeze din nou 
o situație elucidată si rezol
vată. încercarea de a face 
„impresie", de a intimida era 
evidentă.

Emil MARINACHE
(Continuare în pag. a Il-a)

așezați și ei la pupitre, au 
in față, pentru experien
țe. o aparatură adecvată 
subiectului. Totul a fost 
construit aici de către pro
fesorul pasionat, ajutat de 
elevii săi. Am recunoscut 
același om tăcut, dar îmbu
jorat de bucuria lăuntrică 
a muncii. Căminul cultural 
s-a . instalat acum într-o 
construcție nouă, de mari 
dimensiuni, cu o sală de 
spectacole înzestrată cu tot 
ce i se cuvine ; cu săli de 
bibliotecă și de repetiții ; 
cu o sală mai mică, un fel 
de cabinet, pentru reuniuni, 
lecții, ședințe ; cu un mu
zeu, cu sală de sport... Di
rectorul și sufletul institu
ției este același profesor.

— Ce credeți acum des
pre afirmare ? l-am în
trebat.

Nu mi-a răspuns pe loc. 
Și-a rotit protector privi
rile peste cele ce ne în
conjurau. Protector și parcă 

invocîndu-și opera 
într-un răspuns fără 
cuvinte.

— Eu. se hotărăș
te el in cele din 
urmă, după cum ve
deți, am rămas aici.1 
Și, ca și ceilalți care 
au rămas, am făcut 
cite ceva. Dar între
barea nu-i simplă

deloc. Mai bine... să-i con
vocam și pe ceilalți.

Ceea ce a urmat n-a fost 
o simplă discuție. A fost 
derularea unui film cu în- 
tîmplări și destine omenești 
împletite pe firul ideii de 
împlinire de care sint ani
mați acești oameni. Acum, 
după zece ani, pentru ei. 
ideea s-a limpezit total. 
Viața, realitățile acestor ani 
au adus confirmarea și lim
pezimea faptelor. Ascultîn- 
du-i, înțelegeam că am în 
față încă un exemplu, pe 
lingă atîtea altele întîlnite 
în alte domenii și colțuri 
de țară, care atestă că afir
marea, autentică și deplină, 
este o identificare a desti
nului tău cu interesele co-

Mihal CARANFIL
(Continuare in pag. aii-a)

Conștiința istoriei 
în creația artistică
Spiritualitatea noas

tră — modul poporu
lui nostru de a simți, 
de a înțelege viața și 
de a reda frumosul 
din ea —. a fost și 
este una singură, 
avindu-și rădăcinile 
vinjoase bine înfipte 
in miezul prețioaselor 
straturi de civilizație 
autohtonă.

In această perspecti
vă, se poate observa 
ușor cum și muzica 
românească — parte 
constitutivă a culturii 
naționale — poartă 
sigiliul de jar al con
științei, continuității 
și unității noastre în 
timp și spațiu. In mu
zica populară, e de-a- 
juns să ne gindim la 
sensurile subtile și a- 
dinci ale unor neste
mate cum sint ..Mio
rița". ■„Meșterul Mano- 
le“, „Toma Alimoș" ; 
iar dacă rememorăm 
doinele și „cîntecele 
bătrânești" prin care 
poporul român și-a 
slăvit vitejii, consta
tăm cum cîntecele trec 
unul intr-altul, ca în- 
tr-un nesfîrșit și uni
tar epos : „Ștefan. Ște
fan domn cel Mare f 
Seamăn pe lume nu 
are / Decit numai min- 
drul soare" — „Auzit- 
ați de-un Mihai / Ce 
sare pe șapte cai / De 
strigă Stambulul vai !" 
— „Cînd fu Horea 
crai in tară / Domni 
pe masă nu cinară, l 
Nici in pat nu se cul
cară" — „Cine trece 
Oltul mare ? / Ce vi
teaz răzbunător ?“ — 
„Pe dealul Feleacu- 
lui I Merge oastea 
Iancului"...

Aceeași unitate și in 
versurile și muzica în 
care sînt cîntate frumu
sețile plaiurilor natale, 
dragostea fără început 
și fără sfirșit pentru 
„glia" strămoșească : 
„Fie plinea cit de rea / 
Tot mai bine-n țara 
mea" — „Codrule, co
druțule / Ce mai faci 
drăguțule ?“ — „Loc
să-mi placă n-am vă
zut I Ca in sat, 
unde-am crescut" —

însemnări
de Theodor BRATU

„Fie lumea aurită / 
Mie-mi pare tot urită" 
— „Inimă, inima mea! 
Rabdă-te, nu mă du
rea / Că-s în țară 
străinea / Cind oi fi in 
tara mea / Fă, inimă, 
cum ăi vrea !“ etc.

Născută din aseme
nea izvoare, muzica 
noastră cultă se înfăți
șează și ea ca un teri
toriu în care conștiin
ța istoriei naționale se 
vădește cu aceeași 
pregnantă. Cîntece ca 
„Deșteaptă-te române", 
„Hora Unirii". „Pe-al 
nostru steag", „Trico
lorul". „Cintăm liber
tatea". „Trompetele ră
sună". „Steagul roșu". 
„Pui de lei". „Voința 
neamului" par și ele 
desprinse din una și 
aceeași amplă cîntare 
începută acum două 
milenii. Rezonanța unor 
asemenea cîntece stră
bate cu aceeași vigoare

revoluționară și patos 
patriotic, pînă in zilele 
noastre, păstrindu-ne 
vii și poruncindu-ne 
să-i transmitem viito
rimii pe un Ciprian Po- 
rumbescu. Gavriil Mu- 
sicescu. D. Gh. Kiriac, 
I. Gh. Danielescu etc. 
Cit de impresionant ne 
apare faptul că George 
Enescu — părintele 
muzicii românești mo
derne — își începe o- 
pera cu o „Poemă ro
mână" și cu două 
„Rapsodii române", 
pentru ca. în amur
gul vieții, să și-o 
încheie cu emoționan
tele „Impresii din co
pilărie" și Suita a IlI-a 
„Sătească", ambele e- 
vocind cu o forță ine
galabilă mediul româ
nesc : casa părinteas
că. satul natal, patria 
de dorul căreia compo
zitorul mărturisise : 
„îmi iubesc pămîntul 
natal, nu pot sta ni
căieri. prin străini, mai 
mult de două luni, pa
șii mei pornesc singuri 
înapoi spre țara mea 
de care mi-e dor. mi-e 
dor..."

'5i. dacă avem răs
punderea unei aseme
nea impresionante 
moșteniri și ne stau 
pildă strămoși de o 
asemenea strălucire, 
cum am putea năzui să 
fim. noi, compozitorii 
României socialiste, 
altfel decît părinții 
noștri ? Cum ne-am 
putea desprinde din 
ființa veșnică a po
porului din' care ne-am 
ridicat și de care ne
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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în pregătirea Congresului educației politice și al culturii

Conștiința cetățenească înaintată
în comportarea cotidiană a medicului

comitetului de partid cu 
din unitățile medico-sanita- 
municipiului Bacău a si- 
centrul dezbaterilor comu- 

necesitatea afirmării cu con-

Plenara 
activul 
re ale 
tuat în 
niștilor 
secvență a unei înalte ținute profe
sionale și morale din partea celor 
chemați să vegheze la sănătatea oa
menilor. Evidențiind condițiile crea
te în ultima vreme prin dezvoltarea 
și modernizarea bazei, materiale sa
nitare — a fost dat în folosință un 
spital cu 700 de paturi ți policlinică, 
au fost înființate noi secții de psi
hiatrie, cardiologie, chirurgie infan
tilă. ortopedie, au sporit dotările 
multiplelor compartimente care con
tribuie la ocrotirea sănătății — atît 
informarea, cît și participanții la 
cuvînt au arătat că s-au obținut suc
cese importante în evoluția princi
palilor indicatori demografici și de 
morbiditate. Bacău, cunoscut altă
dată ca zonă cu serioase caren
țe In domeniul sanitar, se situ
ează astăzi in fruntea statisticilor 
efectuate la nivelul țării în ceea ce 
privește natalitatea și sporul natural 
la mia de locuitori, iar indicatorii de 
mortalitate infantilă și morbiditate 
generală sînt sub media generală. 
S-a îmbunătățit, de asemenea, asis
tenta sanitară de urgentă, activitatea 
de prevenire și combatere a unor boli 
infecto-contagjoase, sînt create con
diții mult mai bune în asistenta me
dicală acordată gravidelor etc.

Pornind de la aceste succese, dez
baterile plenarei au reliefat, totodată, 
marile rezerve existente încă în uni
tățile sanitare ale municipiului, posi
bilitățile de care dispun cadrele me
dicale pentru ridicarea în continuare 
a nivelului calitativ al ocrotirii să
nătății.

Referindu-se Ia complexitatea sar
cinilor ce revin medicilor și persona
lului sanitar, ca urmare a indicații
lor conducerii partidului date cu 
prilejul înființării Consiliului Sani-

tar Superior, medicul Petre Nicola 
arăta că a apăra sănătatea omului 
înseamnă — înainte de toate — a 
preveni îmbolnăvirea lui. Desigur, și 
în domeniul profilaxiei s-au înregis
trat o seamă de succese, dar ele pot 
fi încă mult mai bune. Mai apar atit 
boli profesionale, cit și infecto-con- 
tagioase. pentru depistarea și preve
nirea cărora mijlocul cel mai eficient. 
Si cel mai economic în același timp, 
este educarea sanitară a maselor. 
Unindu-și eforturile cu comitetele de

comportă fată 
litera Codului 
din domeniul

întregul personal se 
de el. In spiritul și 
etic, fiecare lucrător 
sănătății trebuie să dea dovadă de 
o inaltă conștiință profesională, com
petență, spirit creator. dăruire și 
pasiune în muncă, trebuie să mani- 

■ feste combativitate și intransigență 
față de manifestările de indiscipii- 
nă. superficialitate sau de incorecti
tudine. de preocupare pentru ciștiguri 
ilicite.

O calitate demnă de relevat a adu
nării a constat în faptul că opiniile

DEZBATERI ÎN PLENARELE COMITETELOR 
DE PARTID CU ACTIVUL

Cruce Roșie, cu organizațiile de 
masă și obștești, organele medicale 
ar avea posibilitatea să desfășoare 
o activitate mai concretă de educa
ție sanitară a populației.

Vorbind despre condițiile optime 
de muncă create în policlinicile și 
spitalele Bacăului, medicii Vasile Le- 
zeriuc, Maria Rusu, Alexandru Ior- 
dăchescu, Maria Damian au arătat 
că realizarea unor indici cantitativi 
și calitativi superiori celor obținuți 
pînă în prezent depinde. într-o foarte 
mare măsură, de munca de educație 
pe care organizațiile de partid tre
buie s-o desfășoare în scopul îmbu
nătățirii disciplinei personalului, pro
movării consecvente a exigenței și 
spiritului de răspundere la fiecare 
lucrător sanitar. Exigenta noastră 
comunistă, afirma dr. docent Gheor- 
ghe Popovici. nu trebuie să îngăduie 
nici cea mai mică abatere de la obli
gațiile profesionale și deontologice. 
Fiecare pacient îl apreciază pe me
dic dună munca pe care o depune la 
patul lui. dar și după felul în care

critice exprimate atît în informare, 
cit și în luările la cuvînt au fost, în 
majoritate, concrete, cu adresă pre
cisă. Vorbitorii au dat exemple de 
cazuri în care. în policlinici sau spi
tale, nu se acordă suficientă solici
tudine bolnavilor, oamenii sînt pur- 
tati de la o ușă la alta, cazuri în care 
personalul întirzie de la program. 
Astfel, unul dintre medici (Chirită 
Valentin) a fost criticat pentru faptul 
că absentează nemotivat de la ser
viciul de gardă, iar cîtiva lucrători 
sanitari de la spitalul de stomatolo
gie — pentru faptul că au dat dovadă 
de superficialitate în muncă, lăsînd 
să plece pe circuit instrumente neste
rilizate.

Valoarea educativă a dezbaterilor 
a fost asigurată prin aprecierea 
muncii oamenilor în halate albe in 
lumina principiilor și normelor mun
cii și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. Medicii Neculai 
Ciuhodaru. Emilia Popa, asistentele 
Rodica Galeru și Maria Nită s-au re
ferit. in cuvîntul lor. la datoria pe

care o are fiecare comunist de a ac
ționa cu fermitate pentru gospodă
rirea cit mai eficientă a mijloacelor 
și resurselor societății, de a lupta 
împotriva risipei de orice fel. a ne
glijentei în păstrarea și administra
rea bunurilor publice, a tuturor ma
nifestărilor de irosire a avutului 
obștesc. Avem în mîinile noastre o 
avere de mare preț — medicamen
tele. spunea doctorul A. Ionescu. 
Gospodărirea mai bună a lor este po
sibilă printr-o cunoaștere profundă a 
fiecărui pacient, prin prescrierea de 
medicalii diferențiate, individuali
zate. in funcție de starea bolnavului. 
La rîndul său. medicul Margareta 
Petrescu accentua asupra 
comuniștilor din policlinicile 
talele orașului de a cultiva 
volta spiritul de răspundere 
actul medical, de a imprima 
colectivelor fermitate în îndeplinirea 
obligațiilor profesionale și respecta
rea legalității. Provocarea unor în
treruperi ilegale de sarcină, ca și eli
berarea nejustificată a unor certifica
te medicale, arăta vorbitoarea, sînt 
fapte incompatibile atît cu normele 
deontologiei medicale, cît și cu prin
cipiile muncii și vieții unui comunist, 
și trebuie curmate cu desăvîrșire.

Dezbătînd într-un spirit de înaltă 
responsabilitate problemele majore 
ale muncii politico-ideologice și pro
fesionale. participantii la plenara co- 

. mitetului de partid din instituțiile 
sanitare din Bacău au adoptat un 
plan de măsuri menit să aducă îm
bunătățiri în toate compartimentele, 
să promoveze o conduită profesională 
și etică ireproșabilă, să asigure des
fășurarea unei activități vii in rin- 
durile colectivelor din toate unitățile 
sanitare. în vederea ridicării nive
lului de ocrotire a sănătății pe me
leagurile băcăuane.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii"

datoriei 
și spi- 
și dez- 
fafă de 
tuturor

noutăți de lare interes

Mihai IONESCU

Lucrări de regularizare a Tîrnavei Mari

rețelei de unități de 
specific turistic. prin
23 noi magazine de

Noi produse și servicii meșteșugărești 
la dispoziția turiștilor

în cadrul programului de dezvol
tare a turismului în țara noastră, 
cooperația meșteșugărească aduce o 
contribuție importantă prin satisfa
cerea cerințelor turiștilor cu o gamă 
largă de produse și articole de artă 
populară, precum și cu diverse pres
tări de servicii. Pentru acest an 
UCECOM a stabilit un program spe
cial de măsuri vizînd activitatea tu
ristică. program care cuprinde. între 
altele, citeva 
ce' îtenesc :

• lărgirea 
desfacere cu

a
produselor de artizanat, 

îndeosebi pe traseele tu- 
judetele Argeș. Botoșani, 
Gorj. Iași. Mureș. Sibiu 

. .. prin organizarea de noi 
chioșcuri și' tonete cu articole de ar
tizanat. cadouri și amintiri în toate 
județele cu aflux turistic ;

• asigurarea unui volum sporit de 
articole de artizanat, cadouri și a- 
mintiri turistice (cu peste 25 la sută

înființarea 
vinzare a 
amplasate 
ristice din 
Constanta, 
ș.a.. ca și

mai mult decît în 1975) și a unui 
sortiment larg diversificat. Se vor 
oferi turiștilor circa 23 000 articole 
de artizanat (din care peste 6 000 
noi). îndeosebi țesături cu alesături, 
confecții artizanale, ii brodate și țe
sute. precum și o gamă variată de 
produse din lemn, ceramică, sticlă ;

• organizarea unor puncte de des
facere a articolelor de artizanat chiar 
la locul de producție a lor. prin or
ganizarea de expoziții cu _ vînzare. 
Expoziții permanente cu vînzare a 
produselor de artizanat se vor orga
niza și în toate reședințele de ju
deț ;

• funcționarea unor unități^ de 
prestări de servicii de urgentă in 
toate județele. In mai multe județe 
se vor asigura ateliere mobile de in
tervenții auto, iar în citeva localități 
vor fi organizate dispecerate auto. 
Totodată, se va edita „Ghidul auto- 
service" cu unitățile de reparații de 
pe traseele turistice.

■ ■■

Conform planului de amenajare a 
bazinelor hidrografice în scopul pre
venirii inundațiilor, in aceste zile pe 
Tîrnava Mare. în dreptul municipiu
lui Mediaș și al orașului Dumbră
veni. se desfășoară un important vo
lum de lucrări de lărgire a albiei 
rîului. de supraînăltare a digurilor 
și de construire a unor noi ziduri de 
apărare. Pentru terminarea în tim
pul cel mai scurt a lucrărilor de 
bază prevăzute în acest an — prin
tre acestea, diguri și ziduri de apă
rare pe o distantă de 12 km. care 
reprezintă circa 9 000 mc betoane, 
30 000 tone lucrări în piatră și peste 
300 000 mc terasamente — în această 
zonă au fost concentrate numeroase 
forte umane și un mare număr de

utilaje grele : dragline, buldozere, 
autobasculante etc. Tot în acest scop, 
un important volum de lucrări — 
degajări ale albiei, finisări ș.a. — se 
efectuează cu contribuția întreprin
derilor. Iar pe măsură ce digurile 
ajung la cotele finale sporește parti
ciparea în muncă a cetățenilor la 
executarea de taluzări. polituri. în- 
sămîntări cu iarbă ș.a.

Tot în această perioadă în județul 
Sibiu se desfășoară importante lu
crări de combatere a eroziunii solu
lui. De pildă, pe valea Hîrtibaciului. 
zonă frecvent inundată, va fi scoasă 
de sub influenta apelor o suprafață 
de circa 5 000 hectare teren agricol.

Nicolae BRUJAN

comercială suceveana

Utilul și 
in magazinele

frumosul 
mehedințene

din Drobeta Tr. Se- 
pentru localnici ceea 
Lipscaniul pentru 

pentru a da o notă 
magazinele de aici

Calea Traian 
verin reprezintă 
ce reprezintă 
bucureșteni. Și. 
specifică zonei, 
sînt care de care mai frumoase, mai 
bine organizate : în spatii nu tocmai 
largi și fără a fi noi. comercianții 
au găsit soluții ingenioase de expu
nere si vînzare a mărfurilor, de a- 
decvată decorare a interioarelor și a 
vitrinelor. S-a reușit astfel o îmbi
nare fericită a utilului cu frumosul. 
Poate cel mai sugestiv exemplu — 
din multele care s-ar putea prezenta 
— îl dă magazinul „Cristalul", care, 
prin modul de prezentare a mărfu
rilor. poate concura cu succes la un 
concurs de... atractivitate pentru pu
blic.

— Mai buna organizare a unități
lor face parte dintr-o acțiune mai 
largă, care vizează 
condițiilor de servire a

îmbunătățirea 
publicului —

(Urmare din pag. I)

lectivității. Profesoara de 
limba română Ileana loan 
și profesorul de științe so
ciale (pe atunci învățător) 
Gheorghe Cristian s-au 
așezat alături de Stanciu și 
au început să discute în
tr-un fel în care se vedea 
că o făcuseră mereu, în se
rile lungi de iarnă.

— In primul rînd, aflați 
că majoritatea școlarilor 
noștri — spunea Gheorghe 
Cristian — nu s-au oprit la 
școala din sat. Cîtiva ne-au 
devenit, între timp, colegi.

— Dacă i-aș mai striga la 
catalog, aș avea de adăugat 
și cîte o profesie — rosteș
te cu un ușor ton roman
tic, Ileana loan : Turiac 
Stanciu, medic ; Nicu Do- 
brotă, inginer agronom ; 
Cîrlan Ivancea, inginer 
zootehnist ; Cireașă Marce
la. profesoară: Velescu Ma- 
rioara, cercetător; Arici

ne-a declarat .N. Vizdei, directorul 
Direcției comerciale din județul Me
hedinți. Pe baza sugestiilor primite 
de la cumpărători, a studiilor între
prinse de specialiști, am întocmit un 
plan de 
magazine.

modernizare a rețelei de 
__ „____ _ care are în vedere mai 
buna utilizare a actualelor spatii de 
desfacere, ca și scurtarea, timpului 
afectat de client! pentru efectuarea 
cumpărăturilor : in toate magazinele 
reprofilate și modernizate vînzările 
aproape că s-au dublat. Reprofilă
rile le-am făcut, desigur, cu forțe 
proprii, cu specialiștii noștri, cu fon
durile organizațiilor comerciale din 
județ, fără a apela la cheltuieli de 
investiții. In prezent, lucrăm la ame
najarea unui complex de unități din 
cartierul C E.T.-Nord, unde vom 
asigura extinderea 
desfacere cu circa 
țiunea continuă.

unde 
suprafeței de 

1 000 mp. Și ac-

I. M1HA1

„Mercur" — unul din noile complexe comerciale din orașul Zalâu 
Foto : Ionel David

S-au lămurit... 
nelămuririle

La 2 martie a.c., sub 
titlul „Mai multe aba
teri și tot atîtea nedu
meriri", redacția a pu
blicat la această ru
brică răspunsul Co
mitetului județean Să
laj al P.C.R. la o 
scrisoare privind gra
ve abateri săvîrșite de 
Petru Zegreanu. direc
torul întreprinderii 
mixte „Măgura" din 
Șimleul Șiivaniei. . A- 
rătam atunci că. deși 
în răspuns . se afirma 
că faptele sesizate în 
scrisoare s-au dovedit 
a fi adevărate. P. Z., 
făcîndu-se vinovat de 
grave încălcări ale le
gislației socialiste, ale 
moralei comuniste, 
„stă mai departe ne
păsător în scaunul lui 
de director și le 
rîde-n nas tuturor", 
în încheierea comen
tariului subliniam că 
măsurile luat’e nu co
respund spiritului și 
literei Codului etic, 
exprimîndu-ne con
vingerea că „biroul 
comitetului județean 
de partid va analiza 
faptele", iar redacția 
va reveni, „informînd 
cititorii asupra felului 
cum a fost soluționat 
acest caz". Un nou 
răspuns, sosit zilele 
trecute la redacție, de 
la Comitetul județean 
Sălaj al P.C.R. - al 
cărui text îl publicăm 
în întregime — ne 
informează : „Vă adu
cem la cunoștință că 
organul județean de 
partid a reanalizat si-, 
tuația. hoiărind schim
barea din funcție a 
directorului Petru Ze
greanu. măsură înfăp
tuită in ziua de 4 mar
tie a.c., precum și 
scoaterea sa din or
ganele 
care a 
odată, 
control 
stabili 
ce-i revin 
greanu Petru pentru 
daunele provocate prin 
nerespectarea legisla
ției".

precum 
din 

de partid în 
fost ales. Tot- 

organele de 
financiar vor 

răspunderile 
lui Ze-

I

| FAPTUL 
I DIVERS

Una din caracteristicile prin
cipale ale prefacerilor înnoitoare 
pe care le cunoaște viata social- 
economică a orașului Suceava 
este și creșterea în ritm susținut 
a zestrei comerciale. Din acest 
punct de vedere, deosebit de e- 
dificatoare sînt înfăptuirile din 
ultimul an. despre care ne-a 
vorbit tovarășul Sorin Rusu. 
contabil șef al întreprinderii co
merciale de stat mixte din loca
litate :

— Bucurîndu-ne de sprijinul 
permanent al primăriei orașului 
— ne spunea interlocutorul — 
am reușit să înființăm noi uni
tăți în toate sectoarele comer
ciale, amplasîndu-le în zonele 
mai dens populate. în noile car
tiere de locuințe si în preajma 
unităților industriale, ceea ce a- 
sigură o aprovizionare mai ope
rativă a cumpărătorilor. Intre al
tele, aș aminti aici de noul com
plex alimentar din zona stadio
nului. de amenajarea unui ma
gazin alimentar cu autoservire 
la fabrica de mobilă, de o nouă 
unitate de panificație amplasată 
în cvartalul Trandafirilor. In a- 
celași timp. în sectorul neali
mentar a fost înființată o uni
tate specializată în desfacerea 
cadourilor, iar în domeniul ali
mentației publice — două cofe
tării și un restaurant cu auto
servire. (Gh. Parascan).

Vizitatorii Timișoarei sînt întîm- 
pinați cu ospitalitate de gazde, 
în imagine: unul din locurile 
de popas apreciate de turiști 

— hotelul „Continental"

Scump poate 
fi prețul 

îngîmfârii

Dumitru Trușcă 
tine funcția . de 
ședințe al C.A.P.

de-
pre-
Me-

/

linești, județul Dolj, 
din anul 1968. împreu
nă cu organizația de 
bază și consiliul de 
conducere a initiat 
mai multe acțiuni pen
tru întărirea econo- 
mico-organizatorică a 
C.A.P.. fapt ce a făcut 
ca, an de an. aceasta 
să obțină producții 
bune la culturile de 
cîmp. Dar. după cum 
aflăm din răspunsul 
primit de la Comitetul 
județean Dolj al 
P.C.R., la mai multe 
scrisori sosite la re
dacție din 1974 în
coace. „în comportarea 
lui și-au făcut loc 
manifestări anarhice, 
cu tendințe de supra
apreciere.
perioadă a 
conflict cu cadrele de 
specialitate din unita
te, cu unii cooperatori, 
cu o parte din mem
brii comitetului comu
nal de partid, inclu
siv cu secretarul aces
tuia". EI a ajuns pînă 
acolo îneît să aducă 
injurii , cooperatorilor 
„cu care intra în con
tact", să nu 
cererile î._ 
ale acestora, creînd ne
mulțumiri. Toate aces
te fapte au fost discu
tate și Dumitru Trușcă 
a fost sancționat. în 
1974, cu vot de blam cu 
avertisment. In loc 
„să tragă învățămintele 
necesare de ne urma 
discuției si a sancțiu
nii primite, el a con-

în ' ultima 
intrat în

. j rezolve 
îndreptățite

Concis,

tinuat să lucreze în a- 
celași fel. atrăgîndu-și 
și mai 
barea

Cum 
aceste 
procedeze 
comitetului 
Toma Priporeanu ? Pe 
lingă faptul că s-a 
lăsat antrenat în 
dispute cu D. Trușcă 
— se subliniază în răs
puns — de la un timp 
a hotărît. cu de la sine 
putere, să nu se mai 
ocupe de activitatea 
economică a C.A.P.

In încheierea răs
punsului se arată că 
in urma cercetărilor 
întreprinse, la indica
ția biroului comitetu
lui județean de partid, 
a fost organizată. în 
luna februarie a.c.. o 
analiză cu activul de 
partid al comunei Me- 
linești. unde s-a ho- 
tărit scoaterea din 
funcția de secretar al 
organizației de partid 
și de primar al comu
nei a lui Toma Pripo- 
reahu si a lui Dumitru 
Trușcă din munca de 
președinte al C.A.P. 
Pentru biroul comite
tului județean de 
partid, se precizează în 
încheierea răspunsului, 
a rămas ca 
repartizeze 
care, timp 
lungat. să 
concret organizația de 
partid comunală în 
vederea îmbunătățirii 
activității sale.

mult dezapro- 
cooperatorilor". 
a înțeles, în 
condiții. să 

secretarul 
comunal,

la obiect

sarcină să 
un activist 
mai înde- 
ajute mai

al județului Olt : S-auInspectoratul școlar
luat măsurile de rigoare pentru ca procesul de 
învățămînt la Școala generală Leleasca-Mijlo- 
ciu să se desfășoare în condiții bune. S-a hotă- 
rit ca lunar inspectoratul școlar județean să or
ganizeze în această școală inspecții eficiente. 
Directorul școlii și alte cadre didactice au fost 
sancționate.

Consiliul popular al municipiului Mediaș : 
Conducerea E.G.C.L. a luat măsuri de înlăturare 
a deficientelor ivite la centrala termică nr. 4. Ca 
urmare, locatarji blocurilor din str. Dr. Petru 
Groza au asigurate apa caldă și încălzirea.

Consiliul popular al județului Gorj : Pe baza 
propunerilor făcute șî de alți cetățeni, biroul exe
cutiv al Consiliului popular al orașului Tg. Căr- 
bunești a convocat o adunare cetățenească în 
satul Floreșteni și, pe baza discuțiilor, s-a apro
bat organizarea pazei obștești cu plata în bani. 
Scrisoarea lui Nicolae C. Rusu a fost, așadar, 
soluționată favorabil, el luînd cunoștință de 
aceasta prin participarea la adunare.

Neculal ROȘCA

Abuzul în piele de cameleon
(Urmare din pag. I)

împreună cu președinta 
tribunalului județean și 
procurorul șef al județului, 
am cercetat dosarele pena
le și civile ale spetei : so
luția a fost pronunțată pe 
baza a numeroase probe 
legale, temeinice. între care 
amintim o expertiză și un 
supliment de expertiză con
tabilă. In lumina acestor 
fapte, apărea limpede că 
insinuările la adresa vala
bilității actului justițiar, 
precum și toată demonstra
ția „de forță" însoțită de 
citarea unor funcții și invo
carea faptului că „toată lu
mea știe" 
ar fi de acord cu 
sa) nu era 
de a-și 
abuz.

Firește, 
imaginat, 
„cunoșteau 
și 
tă“

(și. implicit, că 
poziția 

decît o încercare 
acoperi propriul

așa cum ne-am 
tovarășii care 
bine situația" 

„ordonaseră o anche- 
în legătură cu „dede-

subturile" 
cunoșteau 
acestea. Evaluînd asemenea 
fapte și atitudini la adevă
rata lor gravitate, biroul 
comitetului . județean de 
partid a hotărît, operativ, 
să înscrie pe ordinea sa de 
zi, ca punct distinct, cazul 
Ion Neguț. A fost o discu
ție vie. principială. în ca
drul căreia au fost eviden
țiate unele rezultate bune 
obținute de acesta, dar în 
același timp s-a subliniat 
faptul că un director nu e 
un simplu administrator de 
bunuri ci. în primul rînd. 
un conducător care trebuie 
să aibă o conduită exem
plară, în orice împrejurare. 
Or, din acest punct de ve
dere. discuțiile au scos în 
evidență carențe serioase în 
educația directorului din 
Topoloveni, asupra cărora i 
s-a mai atras și cu alte pri
lejuri atenția : aroganță, 
împăunare cu merite ima
ginare, ..plătire de polițe".

procesului, nu 
nimic din toate

ranchiună, dezinformare 
etc. Iată un exemplu de 
nesinceritate și consecințe
le sale, așa 
ele relevate 
biroului :

cum au fost 
în discuția 

la gîndul că, 
după noile criterii de orga
nizare a întreprinderilor, u- 
nitatea pe care o conduce 
o să se transforme în sec
ție a întreprinderii județe
ne — și deci, n-o să mai 
aibă „cartea de vizită" de 
director — Neguț n-a ezi
tat să mistifice realitatea și 
să „umfle" numărul scrip
tic al lucrătorilor, dezinfor- 
mînd astfel organele de 
partid și de stat. Au fost 
amintite și alte împrejurări 
cînd a încercat să se fereas
că de critică Ia adăpostul 
utilizării arbitrare a unor 
presupuse relații. Altmin
teri. în ședințe, știa să vor
bească frumos despre prin
cipii și necesitatea respec
tării lor... Depășind cazul 
în speță, discuțiile au con
stituit o dezbatere etică pro-

fundă. din care s-a des
prins necesitatea unor mă
suri ferme pentru combate
rea și prevenirea unor ma
nifestări de acest gen. de 
altfel izolate, contrare nor
melor noastre etice, și care 
n-au nimic comun cu prin
cipiile noastre de viață.

Iată de ce se impune în
totdeauna o ripostă hotărîtă 
unor astfel de practici, asu
pra cărora Codul eticii și 
echității socialiste averti
zează : „Comuniștii tre
buie să acționeze cu toată 
fermitatea pentru a preveni, 
și a combate orice manifes
tări de abuz de putere, orice 
trafic de influență, tendință 
de folosire în interes pro
priu și în dauna oamenilor 
muncii a unor funcții si 
munci de răspundere încre
dințate de societate". In ca
zul lui Ion Neguț : a fost 
schimbat din funcția 
director, iar pe linie 
partid a fost sancționat 
vot dă blam.

Nu știa
că-i păgubaș

In timp ce trebăluia prin o- 
I gradă, Constantin Dereșbiu, din 
I comuna Merișani, județul Ar

geș, s-a pomenit strigat de 
șeful postului de miliție, Gheor
ghe Vlădescu, care, după ce i-a 

Idat binețe, l-a întrebat :
— Ia spune-mi : nu-ți 

nimic ?
— Vreau să-l văd și 

cel care zice că nu-i 
absolut nimic-nimic...

— Clți bani ai — sau 
Ibine zis ai avut — azi în 

zunar?
Omul a virlt mina în buzunar 

Iși a constatat că nu mai avea 
banii, li furase cineva ? îl pier
duse ? Habar n-avea. Cînd i 
s-au dat banii, pînă la ultimul 

Ileu, nu-i venea să-și creadă 
ochilor și nu știa cum să mul
țumească...

I— Nu mie trebuie să-mi 
mulțumești — i-a spus miliția
nul — ci Anei lui Mihai.

IAna Mihai este elevă la 
școală profesională din 
de Argeș. Cînd a coborît 
tren, în halta Merișani, a găsit

I banii și, înainte de a ajunge 
acasă, a trecut pe la miliție. Așa 
se face că păgubașul nici n-a-

■ pucase să observe lipsa lor..,

' A rămas...
I tablou
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

lipsește

eu pe 
lipsește

mai 
bu-

o
Curtea 

din

Intrucît ocupația luî nu figu
rează în nici un nomenclator al 
profesiilor, și-a frământat singur 
mintea, pînă a inventat una și 
s-a autointitulat „achizitor spe
cial de măriri tablouri artis
tice". Mai exact, Alexandru Ma
rian, din Tg. Mureș, colinda din 
localitate în localitate, bătea la 
ușa oamenilor, le lua fotografii 
(pentru mărit), încasa un acon
to (cu cît oamenii dădeau mai 
mult, cu atît primeau mai multe 
asigurări de urgență și calitate), 
le nota telefoanele, dacă aveau, 
precum și adresele exacte unde 
să le trimită „tablourile 
tice" (dar nu le mai 
tea niciodată). Făcuse 
lecție impresionantă de 
fotografii, care trebuiau 
tablouri. Cînd a fost arestat de 
miliție, a rămas și el... tablou 
Intrucît se pare că numărul ce
lor înșelați de faimosul „achi
zitor special" este mult mai 
mare, șeful miliției județene 
Neamț, Vasile Ionici, cere pe 
această cale sprijinul păguba
șilor, pentru strîngerea tuturor 
probelor pentru dosar.

Colecționar
9

biciclete

artis- 
trimi- 
o co- 

sute de 
făcute

Viorica, inginer... și alții, și 
alții...

Și alții, și alții... Sute. Un 
exemplu concludent : în sat 
există acum peste o mie de 
angajați. Dintre ei. o parte 
lucrează la S.M.A. și I.A.S. 
ca tractoriști, combined, 
crescători de animale. Oa
meni destoinici, majorita
tea foarte tineri, foști elevi 
ai celor trei dascăli. Dar 
cea mai mare parte sînt 
muncitori la combinatele și 
marile întreprinderi indus
triale din Brăila (comuna 
se află la 20 de km de 
oraș). Școala din Gropeni a 
„furnizat" nenumărati uce
nici la școlile profesionale 
din Brăila. Și n-a avut nici 
un „rebut". Toți, fără ex
cepție, au învățat bine, 
și-au însușit cîte o meserie 
și sînt acum clasă munci
toare.

. — Eu aș merge mal de
parte — insistă Ileana loan 
și aș zice că ne reprezintă,

cu adevărat, tocmai des
tinul unora mai puțin în
zestrați, despre care puțini 
mai credeau că vor ajunge 
la liman. Dar care, totuși, 
au devenit oameni serioși și 
harnici, tocmai pentru că 
ne-am ocupat de ei...

— Vă aduceți arhinte de 
frații B... ?

— Mergea foarte greu cu 
Instrucția lor, zi de zi tre
buia să-i supraveghem...

— Și nu ne-am dat bă
tuți pînă n-au isprăvit 
școala. Și i-am trimis să 
învețe meserii. Acuma, 
amîndol sînt muncitori la 
combinat. Și-au făcut case 
și cînd ne văd ne salută de 
departe cu mare respect.

— Sau cazul Mocanu... A 
venit la mine și mi-a spus : 
„Eu nu pot să mai țin pa
sul, nu reușesc, nu mai în
țeleg lecțiile...". — Ba ai să 
poți, Mocanule. trebuie să 
muncești mai mult 1“ „Eu 
n-am să mai vin 1“ zicea.

„Ba, ai să vil, Mocanule, ai 
să vii și-ai să mai faci un 
efort, mult nu mai este... 
Pe urmă ai să înveți și tu 
o meserie și-ai să fii om în
treg !“... Ne-a ascultat. A 
făcut o școală de ucenici pe

zece/ ani de Integrare în 
viață satului, vorbește des
pre faptul că s-au realizat, 
că și-au onorat menirea. 
S-au realizat prin fiecare 
destin pe care l-au inriurit 
și l-au ajutat astfel să se

Afirmare
la Ploiești, de unde ne tot 
trimitea scrisori. Iși căuta 
sprijinul ca să meargă mai 
departe. Acum e electri
cian. A venit în sat îmbră
cat elegant și, înainte de a 
se duce acasă, a venit Ia 
școală 1

Tot ce li s-a intîmplat 
acestor oameni aici, în cei

împlinească. E, poate, un 
fel anonim de a te realiza. 
Dar adevărat, temeinic, 
profund. E o mulțumire 
care se așază în suflet și 
îți dă acel trainic sentiment 
de liniște și pace.

— Țineți minte cazul Mă- 
lureanu ?„. Toți ziceau că 
era „rău". Nu reușeam să

ajungem la sufletul Iui. 
Pînă cînd. într-o iarnă, pe 
viscol... Casa unei bătrîne 
din preajma școlii a fost li
teralmente acoperită de 
zăpadă și am ieșit cu toată 
clasa s-o ajutăm pe bătrînă 
să iasă... Mălureanu al 
nostru a făcut atuncea mi
nuni. A muncit cit zece. 
Arunca zăpada cu brațele, 
pe urmă s-a aruncat în 
troian și a înotat, pur și 
simplu, pînă la ușă. A 
ajuns tocmai la timp... Cc 
curaj, ce forță, ce suflet 
bun dovedise „răul" nostru! 
L-am lăudat, l-am mîn- 
gîiaț... Ei bine, asta l-a 
transformat. Căpătase în
credere în el. I-am stimu- 
lat-o apoi pe toate căile. 
Sînt convinsă că va ajunge 
un om de ispravă.

— Vedeți — revine Stan
ciu — cam ăsta ar fi răs
punsul pe care l-ati .cerut. 
Te afirmi numai ajutîn- 
du-ți, într-un fel concret,

semenii. Nu cred că există 
afirmare „în sine", în afara 
unui scop social înalt. Fără 
să folosească din plin co
lectivității, afirmarea nu se 
mai cheamă așa, ci indivi
dualism, vedetism, orgoliu 
steril.

Departe de a se fi „în
gropat", cei trei dascăli din 
Gropeni au ajuns la afir
marea autentică, recunos
cută. Oamenii satului i-au 
asimilat, le acordă încre
derea și cinstirea cuvenite. 
I-au ales deputați, îi im
plică în toate manifestările 
vieții economice și sociale 
ale satului, îi cheamă la 
micile sau marile lor săr
bători, la nunți, botezuri, 
aniversări...

— In legătură cu „în
gropatul" — rîde Stanciu — 
un prieten din Capitală mă 
întreba într-o zi cam de 
sus : „Cine te cunoaște pe 
tine la Gropeni ?“ I-am 
răspuns : „Pe mine din

de
Sînt pe lume fel de fel de co

lecționari. Printre ei a 
să fie și factorul poștal de 
Oficiul P.T.T. din 
Adrian Dragomir. De cite 
trecea prin fata 
gazin BIG 
vedea cite o bicicletă 
cată" la intrare, o Și înșfăca și 
pornea la plimbare, pedalînd cît 
îl țineau... picioarele. In mai 
puțin de două luni, poștașul a 
colecționat (citește furat) nu 
mai puțin de 17 biciclete. După 
cum am fost informați, pînă 
acum în țară nu s-a semnalat o 
asemenea pasiune... biciclistă 
consumată într-un timp atît de 
scurt. Cu alte cuvinte, asistăm 
la un record. Va fi. probabil; o- 
mologat, dar nu-l dorim

ținut 
la 

Cimpina. 
ori 

marelui ma- 
din localitate și 

„par-

Pescari
repetat.

pescuiți
Deși n-a sosit încă 

pescuitului, mai mulți 
de saramurică din 
Buhoci șl Traian, județul Bacău, 
și-au aruncat plasele în apele 
Șiretului, doar-doar va pica 
ceva. Și aceasta în miez de 
noapte, și cu ustensile interzise 
de lege. Nu știm cît pește au 
prins și dacă au prins. Știm tnsă 
precis că au fost prinși de mili
ție numiții braconieri Mihai 
Burcuță, Gheorghe Miclăuș, Du
mitru Budău, Apton Lăcusteanu 
și alți cîțiva. Saramurica a fost 
ardeiată tare : cîte o amendă de 
3 090 de Iei fiecare.

vremea 
amatori 

localitățile

Cinci tone

de 
de 
cu

Gropeni m-a văzut țara la 
televizor și m-a văzut și... 
Belgia că am fost acolo cu 
ansamblul nostru. Dar tu 
ce-ai realizat, pe tine cine 
te știe ?“

De unde se vede că noto
rietatea vine atunci cînd 
nu e căutată cu luminarea. 
Vine prin muncă sîrgu- 
incioasă și tenace. Loc de 
afirmare există pretutin
deni în țara noastră, pînă 
in cel mai îndepărtat sat. 
Procesul amplu de dezvol
tare a fiecărui județ, oraș, 
comună oferă posibilități 
multiple de afirmare pen
tru oricine înțelege că locul 
său în societate este stabilit 
numai printr-un riguros 
examen social al muncii. 
Cu cît va fi mai autentică 
și mai substanțială ținta 
socială pe care își propune 
s-o atingă, cu atît mai te
meinică va fi propria sa 
împlinire.

| pentru... trei 
| kilograme

Șeful miliției municipiului 
I Ploiești, locotenent-colonel Ser

giu Uță. ne scrie că. de la 
o vreme, atenția agenților de 

I circulație a fost atrasă de apa
riția, in centrul orașului, în fie
care zi și cam la aceeași oră, a 
unei autobasculante cu numărul 

Ide înmatriculare 31-PH-6370. Fi
rește, și-au pus întrebarea: ce tot 
transportă această autobasculan- 

Ită de 5 tone ? Deunăzi, un con
trol al miliției a dat răspunsul : 
autobasculanta cu pricina, pro- 

Iprietatea unei întreprinderi din 
localitate, transporta colete la 
poștă, și de la poștă.

— Azi cîte colete duceți ? —
Ia fost întrebat șoferul Ivan 

Dumitru.

tn locul șoferului a răspuns 
ID. Arghiropol. delegatul pentru 

manipularea cotețelor respec
tive :

— ■ Azi transportăm două co- 
Ilete.

— Ce greutate au ?
— Cam trei kilograme amin- 

Idouă.
• — Și cu cite vă întoarceți ?

— Cu trei. Cam de vreo 7 kg 
I toate trei.

Și aceasta — notați — în fie
care zi !

Rubrică redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"



SCINTEIA — marți 16 martie 1976 PAGINA 3

SĂ GRĂBIM PREGĂTIREA SOLARIILOR 
$1 RĂSADURILOR PENTRU LEGUMELE TIMPURII

IALOMIȚA
La Începutul lunii martie. în mai 

multe județe mari producătoare de 
legume s-a făcut un control în legă
tură cu modul în care se acțio
nează pentru producerea răsa
durilor, repararea și acoperirea sola- 
riilor, pregătirea terenului. între a- 
cestea a fost și județul Ialomița. S-a 
constatat că, în general, activitatea 
este bine organizată. Astfel, în cele 
22 de cooperative agricole controlate 
și la centrele I.L.F. Lehliu, Călărași, 
Reviga se însămînțaseră toate supra,- 
fețele necesare producerii răsadurilor. 
Totodată, s-au înregistrat și unele 
neajunsuri din care amintim :

• Atît în cooperativele agricole, cît 
și. in unitățile I.L.F. existau rămîneri 
în urmă în ce privește fertilizarea te- 
rețlului, consolidarea și acoperirea cu 
fobie de polietilenă a solariilor.

• La cooperativa agricolă Ceacu, 
toate cele 10 ha cu solarii nu erau 
arate.

• La centrul pentru producerea ră- 
sadurilor-Țăndărei nu erau arate 7 ha 
cu solarii. Tot aici exista un deficit 
dă 1,2 milioane fire tomate timpurii 
pentru cîmp.

După 10 zile de la efectuarea con
trolului amintit am întreprins un 
raid prin aceleași unități. Ce s-a făcut 
în acest interval?

La centrul pentru producerea răsa- 
durilor-Călărași, de exemplu, s-a 
terminat de plantat varza timpurie în 
solariile calde. La cooperativa a- 
gricolă Unirea au fost însămînțate 
in răsadnițe peste 5 000 mp de to
mate și ardei, asigurîndu-se răsa
durile necesare atît pentru fermă, 
cît și pentru gospodăriile popu
lației.

La cooperativa agricolă Ceacu, în 
intervalul amintit au fost arate toate 
cele 10 ha cu solarii, iar în cele din 
Roseți, Ciochina, Sărățeni. zeci de 
oameni au lucrat la consolidarea fi 
acoperirea solariilor.

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI 
presupune măsuri eficiente în direcțiile esențiale alyjocesuluyroductiv
Extinderea tehnologiilor modeme Folosirea intensivă a utlajelor

în întreprinderea noastră, organi
zarea științifică a producției și a 
muncii și-a propus ca principale 
obiective creșterea randamentului 
instalațiilor, valorificarea tuturor re
zervelor interne menite să asigure 
îndeplinirea ritmică și integrală a 
planului la producția fizică, obținerea 
unei înalte eficiente economice.

Iată și primele rezultate : în 
două luni din acest an, prevederile 
de plan la productia-marfă au fost 
depășite cu 9,3 milioane lei. iar la 
export cu aproape un milion lei- 
valută. între altele. In perioada a- 
mintită s-au realizat suplimentar 
peste 2 700 tone țevi din otel și 828 
tone laminate finite pline. Se cuvine 
menționat că întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii, iar co
menzile beneficiarilor interni și par
tenerilor noștri de peste hotare au 
fost onorate la termen, unele chiar in 
avans.

O latură principală a activității de 
organizare științifică, asupra, căreia 
acționăm cu o deosebită insistență, 
vizează perfectionarea tehnologiilor 
de fabricație. Este o acțiune amplă, 
inițiată de comitetul de partid din 
întreprindere, care se află în plină 
desfășurare. Ea și-a propus să fruc
tifice la maximum soluțiile și suges
tiile din acest domeniu formulate în 
adunările generale ale oamenilor 
muncii și ale grupelor sindicale, sau 
cu alte prilejuri, iar la valorificarea 
lor sint atrase toate cadrele tehnice 
din întreprindere. Efectele pozitive 
ale măsurilor aplicate în acest scop 
s-au concretizat în depășirile de plan 
de pînă acum. Dar eficiența unor a- 
tari preocupări este mult mai mare. 
De regulă, prin introducerea unor noi 
tehnologii, concomitent cu sporirea 
producției, crește substantial calita
tea țevilor, se‘ micșorează pierderile 
de metal. Tocmai de aceea, perfec
tionarea tehnologiilor existente și 
promovarea altora noi constituie. în 
continuare, o principală direcție de 
acțiune în întreprindere — fiind una 
din căile de bază prin care vom eco
nomisi 250 tone metal, așa cum 
ne-am angajat în acest an în între
cerea socialistă.

Continuăm să acționăm energic șl 
In ceea ce privește îmbunătățirea si 
modernizarea fluxurilor tehnologice. 
Mă refer la lucrările de mecanizare 
menite să ducă la perfecționarea flu

Sporirea
(Urmare din pag. I)
nai în fiecare compartiment. Dar ce 
constatăm ? Chiar în acest an, în 
unele întreprinderi s-a depășit nu
mărul personalului prevăzut prin 
plan fără a se asigura un spor co
respunzător de producție, ceea ce, 
evident, a afectat nivelul productivi
tății muncii. De regulă, asemenea 
depășiri se înregistrează acolo unde 
conducerile unităților nu se preocu
pă îndeajuns de asigurarea unui 
raport rațional, temeinic fundamen
tat, intre muncitorii de bază și cei 
auxiliari, sau între personalul direct 
șroductiv și cel funcționăresc. Or, 
șa cum s-a subliniat și la Con- 
resul consiliilor populare, unor ase- 
enea neajunsuri trebuie să li se 
mă urgent capăt. Cu cit va creste 
oporția celor care lucrează ncmij-

Nu același lucru se poate spune 
însă și despre modul cum au fost 
îndeplinite sarcinile ce reveneau con
ducerii centrului pentru producerea 
râsadurilor-Țăndărei. Aici, și în pre
zent mai este de însămînțat o su
prafață de pe care trebuia să se ob
țină 200 000 fire de tomate. De 
asemenea, starea de vegetație a ră
sadurilor de ardei și vinete este neco
respunzătoare. S-a realizat, intr-ade
văr, suprafața prevăzută a fi însă- 
mînțată, dar nu există garanția că se 
va obține numărul de fire de răsa
duri prevăzut pentru ardei și vinete. 
De altfel, se și preconizează să se ia 
20 000 fire de ardei gras de la cen
trul pentru producerea răsadurilor- 
Călărași. După 10 zile de la efectua
rea controlului, la Țăndărei mai erau 
de arat 1,5 ha în solarii. Timp de 

In solariile asociației din Simian, (udețul Mehedinți, plantatul verzei timpurii 
avanseazâ cu fiecare zi

xurilor tehnologice din sectorul de 
fabricație a materialului tubular pen
tru industria petrolieră, la lucrările 
de modernizare a utilajelor și de do
tare a spatiilor existențe cu noi ma
șini din cadrul secției trăgătorie la 
rece. în curs de execuție. Sînt lu
crări care vin să completeze alte ase
menea măsuri luate în întreprindere 
de la începutul anului. Eficiența lor ? 
Bunăoară, după terminarea lucrărilor 
de modernizare din secția trăgătorie 
Ia rece, producția acestei secții va 
crește cu 10 Ia sută, sporind produc
ția de țevi de precizie pentru cazane- 
le energetice cu parametrii ridicați. 
Trebuie spus însă că rezolvarea pro
blemelor privind perfecționarea teh
nologiilor de fabricație și moderniza
rea fluxurilor tehnologice urmărește 
și înfăptuirea unui alt obiectiv : asi
milarea unor produse noi și creșterea 
ponderii produselor care asigură va
lorificarea superioară a metalului. 
Este vorba de o serie de noi produse 
pentru prospecțiuni geologice și fora
jul cu sondeze, laminate de precizie 
și altele care se aduceau din import. 
Multe din aceste produse au fost asi
milate în fabricație, primele loturi 
fiind de acum pregătite pentrji li
vrare. Toate produsele asimilate sau 
care vor fi introduse în fabricația de 
serie in acest an sînt rodul gindirii 
și efortului creator al cadrelor de 
specialitate din întreprindere. Este 
un fapt cu atît mai meritoriu, cu cît 
trebuie precizat că noile produse se 
aliniază, din punctul de vedere ai 
parametrilor tehnici, la nivelul nor
melor internaționale, produselor si
milare oe se vînd astăzi pe piața 
internațională.

Folosirea integrală a timpului de 
lucru al oamenilor și instalațiilor, 
întărirea ordinii și disciplinei în pro
ducție, îmbunătățirea programării 
producției pe utilaje și locuri de 
muncă, pe zile, decade și luni, sînt 
alte cîteva direcții principale în care 
ăm acționat și cărora le acordăm, în 
continuare, maximă atenție. Faptul 
că și prima decadă a lunii februarie 
am incheiat-o cu bune rezultate în 
producție este un semn că sîntem pe 
drumul cel bun, că în lunile viitoare 
sucoesele de pînă acum vor fi conso
lidate cu noi fapte de muncă.

Ing. Ioan MOLDOVAN 
directorul întreprinderii de țevi 
„Republica" din București

randamentului muncii
locit în producție, a celor care reali
zează efectiv bunuri materiale, cu 
atit mai mult va spori avuția națio
nală, va crește venitul național și, 
implicit, bunăstarea întregului po
por.

întreaga societate, toți sintem pro
fund interesați în ridicarea continuă 
a randamentului muncii. Amploarea 
sarcinilor stabilite în acest domeniu 
cere, pentru înfăptuirea lor exem
plară, un efort conștient, solicită par
ticiparea activă a tuturor muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor la 
depistarea și valorificarea intensă a 
rezervelor interne de creștere a pro
ductivității muncii. Fie că este vorba 
de o direcție sau alta de acțiune, 
factorul decisiv al ridicării forței pro
ductive a muncii rămine mereu omul; 
omul de la planșetă, o'mul de la ma
șină, omul-conducător și organizator 

două zile- în solarii nu s-a tras nici 
o brazdă de plug. De ce ? „Am pri
mit un tractor de la secția de me
canizare Valea Ciorii, dar căruia i 
s-a defectat ambreiajul, ne-a spus 
tov. Ion Milea, șeful fermei. Tracto
ristul a plecat să execute reparația și 
nu s-a mai întors". Dar conducerea 
centrului pentru producerea răsadu
lui nu a dat nici cel puțin un telefon 
pentru a vedea de ce intirzie înapoie
rea tractorului. Deci, stilul de mun
că al specialiștilor de aici nu /s-a 
schimbat cu nimic. Controlul a- ve
nit. a stabilit o serie de măsuri, dar 
care au rămas numai pe hîrtie. Si
tuația este, intr-adevăr, o excepție. 
Dar tocmai de aceea, organele agri
cole județene trebuie să intervină 
neîntirziat pentru îndreptarea lucru
rilor. Realizarea suprafețelor prevă

întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb din Miercurea-Ciuc pro
duce „din plin" de numai doi ani. 
Este firesc, deci, ca anul 1976 să în
semne un mare pas pe calea matu
rizării colectivului, organizării mai 
judicioase a producției și a muncii. 
Scopul ? Fructificarea întregului po
tențial tehnic și uman pentru înde
plinirea sarcinilor economice ce ne 
revin în 1976. Nu exagerez cînd afirm 
că obiectivele pe care ni le-am pro
pus sînt mari. Comparativ cu anul 
trecut, în acest an urmează să rea
lizăm o producție globală și marfă 
cu 14 Ia sută mai mare. Aceasta în
seamnă de fapt depășirea producției 
prevăzute în proiect cu 30 Ia sută.

Numeroase sînt preocupările co
lectivului îndreptate spre acest im
portant țel. Am reorganizat liniile de 
fabricație, aplicînd principiul tehno
logiei în grup, am aplicat noi soluții 
de folosire cu randamente superioare 
a utilajelor, indicele de utilizare a 
acestora fiind in două luni din acest 
an de 86 la suită. Ca urmare a măsu
rilor luate. în lunile ianuarie și fe
bruarie am obținut. Ia toate cele trei 
grupe principale de produse, rezulta
te bune. Aceasta ne-a permis să 
devansăm termenele de livrare a uti
lajelor și pieselor de schimb. 85 la 
sută din contractele pentru primul 
trimestru fiind de aeum onorate.

Acționăm însă mai intens, mai 
stăruitor pentru organizarea științi
fică a producției și a muneii. De ce? 
întrucit. așa cum a reieșit din dezba
terile adunării generale a oamenilor 
muncii din cadrul Centralei de uti
laje și piese de schimb din Bucu
rești — care au avut loc la noi în 
întreprindere în îuna februarie — în
treprinderii noastre îi revine sarcina 
să asigure în continuare ramurii de 
exploatare și industrializare a lem
nului o parte însemnată de utilaje și 
piese de schimb. Dintre obligațiile pe 
care ni le-am asumat, multe se vor 
realiza încă în acest an. Va trebui ca. 
pe lingă cele 13—14 utilaje pe care le 
producem in prezent, să mai asimi
lăm încă șapte, cu un înalt nivel teh
nic și calitativ. Asimilarea acestor 
produse noi presupune măsuri nume
roase. în primul rînd, am mobilizat 
în jurul atelierului de proiectare în
treaga forță de concepție de care dis
punem ; am extins autodotarea cu 
elemente de automatizare și suban- 
samble necesare reducerii la mini
mum a rebuturilor, prin dezvoltarea 
atelierului de prototipuri și autodo- 

al procesului de producție. Mai bine 
pregătit profesional, omul reușește 
să muncească mai cu spor la mașina 
sau instalația la care lucrează ; mai 
bine pregătit politic, omul are posi
bilitatea să Înțeleagă mai profund 
necesitatea fructificării depline a 
timpului de lucru, de a folosi cu ran
damente maxime și a îngriji mai 
bine mașina, e determinat să fie mai 
combativ cînd se pierd minutele și 
orele, să-și ajute tovarășii de muncă 
pentru a-și face datoria. Iată de ce, 
concomitent cu măsurile de natură 
tehnică și organizatorică pe care tre
buie să le ia permanent conducerile 
de întreprinderi, organizațiile dc par
tid sînt chemate să desfășoare o in
tensă muncă politico-edncativă, con
cretă. pentru obținerea de rezultate 
cit mai bune în domeniul creșterii 
productivității muncii. 

zute a fi plantate cu legume este 
obligatorie în toate unitățile și nu 
poate fi acceptată nici o excepție.

Ion TEODOR

ILFOV
Suprafața de aproape 22 000 ha des

tinată sectorului legumicol în ogor 
propriu explică, în • bună parte, sar
cinile mari pe care județul Ilfov le 
are în aprovizionarea cu legume, în 
special a populației Capitalei. încă 
din toamnă au fost luate măsuri me
nite să asigure o producție de legume 
superioară anilor trecuți. Intre altele, 
amintim că toate suprafețele ce ur
mează a fi cultivate cu legume au 
fost arate, iar pînă la această dată 
s-au fertilizat peste 15 000 ha cu 
îngrășăminte chimice și organice. De 
altfel, în aceste zile, în toate unită
țile cultivatoare de legume se lucrea
ză intens la repicatul răsadurilor pen
tru culturile timpurii, se însămînțea- 
ză ultimele suprafețe de răsadnițe.

Semnalăm însă faptul că sînț ră
mase în urmă lucrările de pregătire 
a terenului. Din 7 000 ha ce urmează 
să fie însămînțate în prima epocă au 
fost pregătite doar circa 2 500 ha, mai 
ales în sudul județului, unde de altfel 
solul a permis executarea unor lu
crări de calitate. în această zonă au 
și fost însămînțate pînă acum 550 ha 
cu mazăre, 160 ha cu ceapă și 140 ha 
cu rădăcinoase. Printr-o organiza
re mai bună a muncii și lucrări
le de pregătire puteau fi executate 
pe suprafețe mari. în acest an, 
în. județ urmează să fie cultivate le
gume pe 181 ha în solarii reci. Pînă 
acum au fost reparate doar 130 ha. 
modernizate 170 ha, acoperite 25 ha și 
plantate 7 ha cu varză timpurie. Sim
pla enumerare a acestor date este su
ficientă pentru a sugera necesitatea 
intensificării lucrărilor în legumi
cultura.

Alexandru BRAD

tări și am organizat un. atelier de 
debitare că'fe ’"facilitează diminuarea 
consumurilor de metal. Alte măsuri 
inițiate vizează îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale a locu
rilor de muncă. Sîntem în mod deo
sebit preocupați, împreună cu orga
nizația de partid din întreprinderea 
noastră, de ridicarea gradului de pre
gătire profesională a muncitorilor 
noștri, de dezvoltarea conștiinței și 
întărirea răspunderii în muncă a în
tregului colectiv.

Ing. LUKACS loan 
directorul întreprinderii 
de utilaje și piese de schimb 
din Miercurea-Ciuc

REEXAMINAREA CRITICĂ, EXIGENTĂ
A ACTIVITĂȚII PE ȘANTIERE 

dezvăluie posibilități de scurtare a termenelor
Pe platforma industrială a orașu

lui Sfîntu-Gheorghe se află in con
strucție un important obiectiv indus
trial : o nouă și modernă fabrică din 
cadrul întreprinderii de scule din 
Rișnov.

De la bun început se cuvine pre
cizat faptul că în ‘ntrecerea socia
listă din acest an constructorul — 
Trustul de construcții industriale din 
Brașov, lotul Sfîntu-Gheorghe — s-a 
angajat să devanseze termenul de 
punere în funcțiune a acestui nou 
obiectiv industrial cu 45 de zile.

— Lucrările de investiții la acest 
obiectiv au fost din timp și temei
nic pregătite, ne spunea tehnicianul 
principal al lotului, Florin Ungu- 
reanu. Mă refer la asigurarea docu
mentației, la soluționarea probleme
lor privind buna desfășurare a 
lucrărilor de investiții. în ceea 
ce ne privește, din capul lo
cului, am pus accentul pe organiza
rea rațională a producției și a mun
cii. pe întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă, a răs
punderii fiecărui lucrător față de res
pectarea graficelor de execuție, de 
buna calitate a lucrărilor. Așa am 
reușit să imprimăm. încă din prime
le luni, un înalt ritm de lucru pe 
șantier.

— Totuși, pe ce bază a fost luată 
hotărîrea de a devansa termenul de 
punere în funcțiune a acestui obiec
tiv industrial ?

— Nu este nicidecum un angaja
ment asumat de formă. întregul co
lectiv cunoaște ce importantă are 
pentru economia națională punerea in 
funcțiune, înainte de termenul pla
nificat, a unui obiectiv industrial. Or. 
cu toate că noi am reușit din pri
mele luni de muncă să obținem o 
serie de rezultate bune în producție, 
totuși era limpede că rezervele in
terne menite să asigure creșterea

Pentru recolte mari de fructe, ieri la ferma Pipera, din cadrul I.A.S. Mogoșoaia, se lucra intens la administrarea 
îngrășămintelor chimice

A început

„SĂPTĂMÎNA 

POMICULTURII" 

Vești din județe
GORJ. „Săptămîna pomiculturii" a 

început în județul Gorj prin acțiuni 
la care participă un mare număr de 
oameni. în majoritatea plantațiilor 
— care ocupă 16 800 ha — s-au efec
tuat, duminică și luni, diverse lu
crări. La cooperativa agricolă Cir- 
bești, peste 100 de cooperatori și me
canizatori, constituiți în echipe mixte, 
au participat la efectuarea tăierilor 
de fructificare și la întreținerea so
lului. Peste 150 cooperatori din co
muna Lelești pregăteau terenul în 
plantația de 30 ha ce va fi înființată 
în această primăvară. Acțiuni simi
lare se desfășoară în livezile coope
rativelor agricole din Andreești, 
Curtișoara, Bălănești. Dănești, ale 
fermelor I.A.S. Bălești și Turcinești. 
Trebuie arătat însă că în unele uni
tăți agricole a întîrziat aplicarea tra
tamentelor de iarnă la pomi. Este 
momentul ca organele de specialitate 
să intervină pentru grăbirea acestor 
lucrări. (Dumitru Prună).

BACAU. în „Săptămîna pomicul
turii", în întreprinderile agricole de 
stat vor fi încheiate lucrările de tă
iere a pomilor, tratamentul al doilea 
pentru combaterea dăunătorilor si se 
vor transporta în livezi peste 15 000 
tone de gunoi de grajd. în coopera
tivele agricole vor fi executate tăieri 
la pomi pe 320 ha. vor fi arate și se 
vor executa săpături în jurul pomi
lor pe o suprafață de 360 ha. vor fi 
fertilizate cu gunoi de grajd 80 ha 
de livadă, iar cu îngrășăminte chi
mice — 350 ha cu pomi. Vor fi exe
cutate. de asemenea, lucrări pregăti
toare pentru modernizarea a 50 ha 
de livadă. Si în gospodăriile popu
lației vor fi. executate tăieri la pomi 
pe 110 ha. vor fi executate arături și 
săpături în jurul pomilor pe alte 
110 ha, iar pe 30 ha va fi trans
portat gunoiul de grajd. (Gh. Baltă).

ARAD. Pomicultorii din județul 
Arad au executat pînă la această 
dată stropitul al doilea la pomi pe 
întreaga suprafață planificată de 
2 935 hectare. Cit privește tăierile la 
pomi, ele s-au efectuat pe 3 315 hec
tare. Notăm faptul că „Săptămîna 
pomiculturii" a debutat cu ample 
acțiuni in localitățile Buteni. Che- 
sinț. Zăbreni, Sebiș. Neudorf și al
tele. unde în această săptămină vor 
continua de altfel și lucrările de mo
dernizare a plantațiilor, lucrări care 
pe ansamblul județului vor însemna 
o suprafață de 306 hectare. Din in
formațiile primite la I.L.F. Arad, re
ținem încă două aspecte : in această 
săptămînă se vor încheia lucrările de 
întreținere a solulpi pe întreaga su
prafață de 5 895 ha. iar în zona con
siliilor intercooperatiste Tîrnova. 
Sebis și Cernei vor începe lucră
rile de plantare a 30 ha cu căpșuni. 
(Const. Simion).

ritmului de lucru nu fuseseră fructi
ficate în totalitate. Tocmai de aceea, 
am reevaluat forțele de care dis
punem și numai la capătul unor 
analize aprofundate, în urma con
sultării largi a colectivului, am ajuns 
la concluzia că există posibilități 
certe de a devansa cu o lună și ju
mătate termenul de punere în func
țiune a noului obiectiv industrial. 
Totodată, au fost stabilite și măsu
rile tehnico-organizatorice capabile 
să asigure îndeplinirea întocmai a 

Din experiența șantierului unui important 
obiectiv industrial din Sfîntu-Gheorghe

angajamentului asumat. La rlndul 
său, beneficiarul, cu care am co
laborat și colaborăm bine, a făcut 
toate pregătirile și demersurile pen
tru asigurarea în devans a mașinilor 
și utilajelor necesare acestui obiec
tiv industrial.

Așadar, este vorba de o Investiție 
temeinic și din timp pregătită sub 
toate laturile sale, de o colaborare 
fructuoasă între constructor și bene
ficiar, de un colectiv de constructori 
animat de dorința de a se autode- 
păși permanent. Și, după cum se 
vede, o atare dorință se întemeiază 
pe înțelegerea deplină, în cunoștință 
de cauză, a unei cerințe economice 
majore, de maximă actualitate : res
pectarea riguroasă, chiar devansarea 
termenelor de punere în funcțiune a 
noilor capacități. în acest scop, pe 
șantier au fost aplicate numeroase 
măsuri tehnico-organizatorice. Ele 
privesc, deopotrivă, corelarea opti
mă a etapelor de execuție a diferi
telor lucrări de construcție și men
ținerea unui inalt ritm de lucru pe

PĂDUREA, 
podoaba munților, mai bine 

gospodărită
Seculara pădure din 

munții Buzăului și din 
celelalte localități ale 
județului Buzău cuprin
de o suprafață de 159 000 
ha, ceea ce reprezintă 
26 la sută din suprafața 
județului. Silvicultori, 
forestieri și gospodarii 
județului acordă o im
portanță deosebită aces
tei valoroase bogății, 
asigurînd o asistență 
tehnică tot mai califica
tă, o exploatare raționa
lă și din ce în ce mai 
eficientă. Cu fiecare an 
ce trece, munții și dea
lurile dobîndesc noi în
fățișări, primind ca po
doabe zeci de mii, mili
oane de arbori tineri 
din esențele cele mai 
valoroase, repede cres
cătoare. Cîteva cifre 
sint edificatoare. In ul
timii -8 ani au fost com
pletate golurile din 
munții și dealurile din 
raza județului Buzău pe 
o suprafață de aproape 
20 000 ha, iar numai in 
ultimul cincinal (1971 — 
1975) au fost efectuate 
lucrări de îngrijire a 
arboretului pe o suprafa
ță de 39 200 ha, s-au 
efectuat ample lucrări 
de combatere a dăună
torilor.

Inginerul Dumitru 
Drăgulescu. inspector- 
șef al Inspectoratului 
silvic județean Buzău, 
aprecia că rezultatele 
obținute sint încuraja
toare. dar nu sint - pe 
măsura posibilităților e- 
xistente și mai ales pe 
măsura nevoilor pădu
rii, care a avut mult de 
suferit mai ales in ul
timul război mondial, 
cind securea a făcut 
ravagii mari, ale căror 
urme se mai intilnesc și 
acum, cit și din cauza 
calamităților naturale, 
vîntul și apele revărsa
te care doboară fără 
milă copacii seculari de 
pe suprafețe întinse. în 
pădurile comunale a 
fost împădurită o su
prafață de circa 2 000 ha 
în ultimii 8 ani. ceea ce 
este foarte puțin față de 
suprafețele mari de pă
duri existente. în mul
te cazuri, împăduririle 
nu au fost conduse și 
îngrijite corespunzător, 
iar lucrările de întreți
nere nu au fost execu
tate la timp. Nu s-a reu
șit ca în toate pădurile 
să fie dirijată circulația 
publică, existînd încă 

drumuri și poteci inutile 
care nu servesc intere
selor silvo-gospodărești. 
ci, dimpotrivă, îngreu
nează munca de pază și 
ocrotirea fondului fo
restier. Nu s-au depus 
eforturile necesare pen
tru a cultiva în rîndul

cetățenilor dragostea și 
grija tată de această în
semnată bogăție a jude
țului și a întregii țări. 
Mai sînt indivizi certați 
cu ordinea și disciplina, 
care intră hoțește cu 
securea în pădure și do
boară fără milă arbori 
valoroși.

Programul de măsuri 
privind conservarea și 
dezvoltarea fondului fo
restier al județului Bu
zău pe perioada 1976— 
2010, elaborat de Un co
lectiv de specialiști, ac
tiviști de partid si d®

timpul friguros, asigurarea necesa
rului de forță de muncă și aprovi
zionarea ritmică a punctelor de 
lucru.

— Mai exact — ne relata ing. Ti- 
beriu Rusu, șeful lotului — au fost 
întocmite programe concrete de 
muncă menite să asigure respecta
rea întocmai a graficelor de execu
ție. Pe baza acestor programe s-au 
stabilit formațiile de lucru și au fost 
precizate lucrările pe echipe. In acest 
fel, am reușit să asigurăm reparti

zarea judicioasă, precisă a lucrărilor 
pe formații, meserii, zile, decade și 
luni. Fiecare membru al unei echi
pe are posibilitatea să cunoască din 
timp ce lucrări trebuie să execute 
în fiecare zi, pentru a-și organiza 
mai bine munca. Procedîndu-se așa, 
șefii de formații, organizația de 
partid și conducerea lotului dispun 
de un instrument practic de urmă
rire a stadiului fizic de execuție a 
lucrărilor de investiții, a modului de 
respectare a graficelor, intervenind 
operativ și sistematic pentru impul
sionarea ritmului de muncă.

— în' prezent stadiile fizice de 
execuție se încadrează în grafice ?

— Da. la toate lucrările. Și cum 
la elaborarea graficelor, s-a avut în 
vedere și angajamentul nostru pri
vind devansarea cu 45 de zile a ter
menului de punere în funcțiune, 
avem certitudinea că ne vom res
pecta întocmai cuvîntul dat.

în continuarea investigațiilor noas
tre trecem pe la cîteva puncte de 

stat, axat pe liniile di
rectoare ale programu
lui național, oferă un 
cadru tehnic, organiza
toric si economic ne 
baza căruia se va ac
ționa în vederea ridică
rii silviculturii la un ni
vel superior. Printre 
măsurile mai importante 
amintim continuarea cu 
mai multă operativitate 
a acțiunii de împăduri
re, creșterea substanțială 
a. aportului silviculturii 
la economia județului, 
sporirea eficientei pădu
rilor la protecția mediu
lui înconjurător, amelio
rarea structurii fondului 
forestier. valorificarea 
superioară a lemnului și 
produselor, accesorii ale 
pădurii, întărirea in
specției silvice și aplica
rea unitară a regimului 
silvic întregii vegetații 
forestiere, indiferent de 
natura proprietății.

O grijă deosebită a- 
cordă gospodării pădu
rilor din Buzău valori
ficării superioare și efi
ciente a materialului 
lemnos și a tuturor re
surselor din pădure. De 
reținut și faptul că din 
totalul de masă lem
noasă exploatată. 85" la 
sută este prelucrată în 
cherestea, mobilă, bina
le. semifabricate, par
chete etc. Valoarea lem
nului prelucrat a sporit 
în cincinalul trecut cu 
700 lei pe fiecare mc 
față de perioada 1965— 
1970.

De la Nicolae Costa- 
che, directorul I.E.F.T. 
Nehoi.u, am aflat că ac
tivitatea anului trecut 
s-a încheiat cu rezultate 
bune. Planul producției 
globale industriale a 
fost îndeplinit în pro
porție de 100,4 lă sută, 
iar cel al producției 
marfă, de 101 la sută. 
Sporul producției globa
le a fost de 966 mii lei, 
iar al producției marfă 
de 2 290 mii lei.

Am amintit doar cîte
va din preocupările fo
restierilor si silviculto
rilor de a menține tot 
mai aspectuoasă și mai 
plăcută podoaba munți
lor și a dealurilor, de a 
îngriji cu multă dăruire 
și pasiune falnicii ar
bori ai pădurii, ce con
stituie o adevărată bo
găție a tării, așa cum 
s-a desprins de fapt și 
din cifrele amintite.
Florea CEAUȘESCU

lucru. Care sînt argumentele prac
tice care îndreptățesc afirmația șe
fului de lot ? în primul rind, stadiul 
înaintat de execuție a lucrărilor, 
ritmul intens de muncă din aceste 
zile. Bunăoară, la hala principală 
de producție lucrările de închidere 
au fost terminate ; în prezent, se 
fac ultimele finisări, se toarnă par
doseala pe ultimele porțiuni, se exe
cută o serie de operații pentru care 
cuvîntul hotărîtor îl au vopsitorii, 
zugravii și mozaicarii. în curîrid, 
în hală va începe montajul mașini
lor și al utilajelor. Cu spor se mtin- 
cea pe șantier și în celelalte puncte 
de lucru.

— Dispunem de suficiente forțe și 
materiale, timpul s-a mai. încălzit, 
este tot mai bun de lucru, iar ritmul 
în care muncim este și el superior 
celui de pînă acum, ne spunea șeful 
de echipă Apetrei Ștefanei. Oame
nii caută să nu irosească nici un mi
nut, nici o oră de lucru.

Despre șeful de echipă Apetrei, 
șeful de lot ne spunea : „Este un om 
serios, disciplinat, bine pregătit pro
fesional, unul din lucrătorii care șe 
situează în permanență în rlndul 
fruntașilor". De aceleași bune apre
cieri se bucură și oamenii din echi
pa sa. dulgherii din echipa condusă 
de Domokoș Nemeș, fierarii beto- 
niști Eugen Grozea și Ion Dragnea, 
zidarul Ion Oprea și multi alți con
structori de pe acest șantier. Un a- 
semenea colectiv, cu siguranță, nu 
va precupeți nici un efort pentru 
a-și onora angajamentul asumat in 
întrecerea socialistă : punerea în 
funcțiune cu 45 de zile mai devre
me a noii fabrici.

, Ilie ȘTEFAN
TUMORI G€za
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ECHILIBRUL INTRE TEORIE 
Șl PRACTICĂ

asigură calitatea integrării invățămintului
cu producția și cercetarea

Devenită astăzi o preocupare con
stantă de prim ordin a factorilor de 
răspundere din întregul învătămînt. 
problema integrării școlii in activi
tatea economică și socială este con
cepută. în documentele partidului 
nostru, ca o racordare a procesului 
de formare de specialiști în diverse 
domenii la cerințele concrete ale vie
ții. ale societății socialiste pe care o 
edificăm, in așa fel incit fiecare fa
cultate să devină un puternic centru 
de Învătămînt și. în același timp, un 
laborator de cercetare și o uzină de 
producție. /

Acest proces implică transforma
rea fiecărei facultăți într-o unitate 
productivă, fără a pierde Insă din 
vedere că ea rămîne totuși o institu
ție de învătămînt superior. Vrem să 
spunem, cu alte cuvinte, că legarea 
invătămintului de producție se cuvine 
astfel realizată incit să nu însemne 
o scădere a nivelului teoretic în pro
cesul de pregătire a viitorului spe
cialist. Studentul, rhal ales din învă- 
tămîntul tehnic, trebuie ajutat să cu
noască bine munca practică a dome
niului în care se pregătește, să ob
țină o anumită calificare în acest 
sens, dar nu numai atît. Această pre
gătire se cere racordată organic 
cu cerințele prezente și de perspec
tivă ale producției, pentru a se pu
tea încadra cu ușurință, după termi
narea facultății. în activitatea pro
ductivă.

In aoeastă ordine de Idei, ne gîn- 
dim. în primul rînd. la modalitatea 
în care trebuie să se desfășoare acti
vitățile practice ale studenților. Ideea 
călăuzitoare în această direcție este 
antrenarea efectivă a tineretului stu
dios în procesul producerii de bunuri 
materiale. Numai pe această cale stu
denții pot fi formați în spiritul res
pectului pentru valorile materiale și 
al prețuirii muncii, dobindind în ace
lași timp și deprinderile practice fără 
de care nu Doate fi conceput profi
lul unui bun specialist. Considerăm 
însă că activitățile practice trebuie 
să cuprindă cu precădere asemenea 
operațiuni care dau posibilitatea stu
dentului să-si pună în valoare cu
noștințele teoretice, sau care îl pun

în situația de a înțelege în ce direc
ție urmează să-și perfecționeze pre
gătirea de specialitate. Adică să-l so
licite pe student pe linia gîndirii teh
nice și nu numai fizic. Aceasta pen
tru a-1 ajuta pe studentul aflat in 
producție să înțeleagă bine că se aș
teaptă de la ei. la locul care i-a fost 
incredințat. să acționeze cu o minte 
iscoditoare, o inteligentă tehnică, de 
la care producția va avea miine per
formante care să o propulseze la ni
veluri tot mai ridicate ale eficienței. 
Că nu va aduce fiecare student con
tribuții substanțiale în acest sens 
este cit se poate de firesc : problema 
este insă de a statornici o asemenea 
mentalitate pentru a valorifica cit

Puncte de vedere

mai deplin capacitatea creatoare a 
studenților. De asemenea, credem 
că trebuie procedat în așa fel incit 
fiecare student să poată desfășura 
activitate de cercetare de îndată ce 
este pregătit să o facă, moment pe 
care unii îl ating mai devreme, iar 
alții mai tîrziu. Este știut, de altfel, 
că numeroase realizări în știința și 
tehnica zilelor noastre au fost făcu
te la virste foarte timpurii. între 20 
și 25 de ani. Psihologii vorbesc chiar 
de o deschidere deosebită a gîndirii 
tînărului către noi descoperiri. Ceea 
ce ni se pare important însă este de 
a crea acele condiții. în contextul in
tegrării invătămintului cu producția, 
care să îngăduie afirmarea cit mai 
timpurie a potențialului de inteligen
tă creatoare de care dispune tinere
tul studios. La Institutul politehnic 
Iași, unde lucrez. începutul în acest 
sens poate fi considerat deja făcut. 
In anul trecut s-a înregistrat o creș
tere sensibilă a numărului de brevete 
pentru lucrări la care studenții și-au 
adus însemnate contribuții. în special 
la facultățile de chimie și inginerie 
chimică și mecanică. Aceasta însă ne
cesită. pe lingă o pregătire practică, 
și o gîndire creatoare a tineretului

i

Artiști de prestigiu 
la Ateneul Român

Consistenta unei vieți 
muzicale temeinic or
ganizate este con
ferită și de prezența 
oaspeților de peste 
hotare — muzicieni, 
soliști de renume In
ternațional. Prezența 
acestora îmbogățește 
în sensuri și străluci
re stagiunea de con
cert, deschizînd melo
manilor noi orizonturi 
de cunoaștere a do
meniului. în acest 
sens, este remarcabil 
efortul Filarmonicii 
bucureștene, al Agen
ției Române de Im
presariat Artistic, care 
se străduiesc să ofere 
publicului nostru u- 
tile tntîlniri cu arta 
unor oaspeți valoroși.

De pildă, în ultima 
vreme, ne-a fost oas
pete Andrăs Korody, 
din R. P. Ungară, un 
dirijor care se distin
ge prin conștiința va
lorii efective a gestu
lui, pe care-1 fructifi
că deplin. Actul său 
dirijoral — așa cum a 
apărut el, ordonînd 
spațiile sonore ale ce
lei eg>a V-a Simfonii 
de Ceaikovski — vi
zează direct, cu sim
plitate, esența însăși 
a evenimentelor mu-

zicale, decurgerea lo
gică a acestora.

O eficiență întrucit- 
va similară a atitudi
nii dirijorale a de
monstrat că urmăreș
te, cu manifestă tena
citate, și dirijorul bra
zilian Isaak Karabt- 
chewski. S-a- evidenți
at la acesta o scrupu- 
lozitate elegantă in

Expozițiile Gergely Istvân

studios In acest sens, o temeinică 
pregătire teoretică, ceea ce implică 
aceleași preocupări pentru moderni
zarea procesului de învățămînt în ca
drul cursurilor, seminariilor. lucrări
lor de laborator.

Una din cerințele principale ale a- 
cestei laturi a procesului de formare 
a viitorilor specialiști este ridicarea 
conținutului său teoretic. Si această 
cerință decurge tot din necesitatea 
pregătirii tineretului în strînsă legă
tură cu imperativele producției și 
practicii sociale. înțelegerea acestui 
sens al pregătirii științifice a studen
ților implică. înainte de toate, exclu
derea din cursuri și prelegeri, ca și 
din dezbaterile cu caracter de semi
narizare. a acelor teme și probleme 
care nu prezintă decît un interes is
toric limitat (sau uneori nici atît). 
care nu vor folosi în nici un fel con
fruntărilor pe care le va avea stu
dentul cu producția și care îi răpesc 
fără justificare un timp prețios. în 
schimb, locul acesta se cuvine acor
dat aspectelor concrete ale afirmării 
revoluției tehnico-științifice în viața 
economico-socială a zilelor noastre. 
Credem că este lipsită de temei re
ținerea unor cadre didactice de a co
munica studenților ultimele cuceriri 
din știința și tehnica contemporană, 
motivînd că acestora trebuie să li se 
predea numai lucruri intrate definitiv 
în arsenalul cunoașterii umane. Prac
tic. o asemenea optică înseamnă a 
limita de la bun început orizontul de 
cunoștințe ale studenților la un nivel 
deja depășit, ceea ce se răsfringe di
rect asupra activității lor crea
toare. Or, normal ni se pare ca 
studenților să Ii se aducă la cu
noștință permanent acele probleme 
deschise ale tehnicii și științei con
temporane, să fie, altfel spus, intro
duși în „zonele fierbinți" ale gîndirii 
epocii noastre, pentru că numai ast
fel putem oferi celor dotati șansa de 
a realiza performantele care să le. ex
prime în cel mai înalt grad adevă
ratul lor potențial creator. Totodată, 
conținutul cursurilor și seminariilor 
se cere deopotrivă legat de proble
mele cele mai acute ale practicii pro
ductive. astfel incit efortul creator 
al specialistului de mîine să se ori
enteze. începînd de pe băncile școlii, 
spre rezolvarea 
tiva celor mai 
plan mondial.

Iată cîteva 
cărora pledăm . ...
spectlvă în înțelegerea integrării in- 
vățămîntului superior cu producția si 
cercetarea, pentru o integrare ca pro
ces complex. în care diferitele ele
mente componente au fiecare un loc 
bine precizat. In cadrul lor. activita
tea productivă este cea care are ro
lul de a schimba optica asupra pre
gătirii teoretice, de a subordona a- 
ceastă pregătire cerințelor majore, de 
perspectivă mai ales, ale producției, 
fără a afecta însă cu nimic nivelul 
teoretic al procesului de învătămînt. 
ci. dimpotrivă, imprimîndu-i un sens 
mereu ascendent.

Prof. univ. dr.
Petre MALCOMETE 
Institutul politehnic lași

acestora din perspec- 
înaintate realizări ne

temeiuri. In virtutea 
pentru o largă per-

Noua Casa de culturâ a sindicatelor din Cîmpulung, județul Argeș

și Vasile Paulovics

Foto Agerpres

• Manifestare cultural-artistică 
de amploare, a IV-a ediție a „Mesa
jelor dimbovițene in timp" își în
scrie pe agendă un bogat și variat 
program. în prima zi, la Tîrgoviște 
au avut loc, la casa de cultură a sin
dicatelor, simpozionul „Direcții de 
valorificare a potențialului uman și 
material in județul Dîmbovița" și 
festivalul coral de cîntece patriotice 
și revoluționare. Timp de două săp- 
tămini vor mai fi organizate, printre 
altele, simpozioane, -mese rotunde 
și dezbateri pe teme de larg interes 
economic ți cetățenesc, al normelor 
eticii și echității socialiste, fazele de 
masă ale concursurilor artistice 
„înaintăm spre comunism" și „Să 
făurim o lume minunată", vernisa
jul expoziției „Tîrgoviștea contem
porană — sursă de inspirație pen
tru artiștii plastici", spectacolele 
dedicate fruntașilor în întrecerea 
socialistă. In încheierea actualei 
ediții a „Mesajelor dimbovițene în 
timp" se va sărbători, pentru prima 
dată, „Ziua activistului cultural ți 
a artistului amator", inițiativă loca
lă care își propure să aducă un 
meritat omagiu slujitorilor culturii 
și artei. • EXPOZIȚII. „Litografia 
franceză contemporană" — este 
tema unei expoziții deschise la 
Muzeul de artă din Craiova. Cele 
50 de lucrări expuse, de o deosebită 
valoare artistică, aparțin celor mai 
prestigioase muzee franceze. Bi
blioteca centrală universitară „Mi- 
hai Eminescu" din Iași găzduiește 
o interesantă expoziție ce cuprinde 
primul număr al revistei „Viața 
românească" din 1906—1907, manu
scrise și scrisori de la colaboratori) 
revistei, o serie de ediții princeps 
cu dedicații și adnotări de la dife
riți' colaboratori, precum și actul în 
original de constituire a societății 
„Viața românească". Expoziția s-a 
deschis cu prilejul sărbătoririi a 70 
de ani de la înființarea revistei 
„Viața românească". • Sub generi
cul „Cinstire patriei" se desfășoară 
in municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej o amplă manifestare cultural- 
artistică, la care-și dau concursul 
oameni de cultură, instituțiile de 
artă, școlile, întreprinderile indus
triale etc. Au loc întilniri ale tine
rilor cu activiști de partid și de stat, 
simpozioane, șezători literare, seri 
de poezie patriotică, programe ar
tistice susținute de formații de

amatorl din marile unități indus
triale de pe Valea Trotușului și ale 
căminelor culturale din comunele 
suburbane • în cadrul manifestări
lor pregătitoare ale Congresului 
educației politice și al culturii, la 
sediul Comitetului județean Dolj al 
P.C.R. a avut loc o interesantă 
dezbatere pe tema „Dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor — 
obiectiv primordial al Programului 
ideologic al partidului", organizată 
de secția de propagandă a comite
tului județean de partid și redacția 
revistei „Munca de partid". • Ca
sele de cultură, căminele culturale 
șt întreprinderile din județul Te
leorman găzduiesc în aceste zile o 
suită de acțiuni politico-educative 
și cultural-artistice. La Alexandria, 
sub titlul „Codul eticii și echității 
socialiste în viața noastră", a avut 
Ioc un nou dialog pe scenă. De data 
aceasta s-au lntilnit formațiile ar
tistice ale caselor de cultură din 
Alexandria și Roșiori de Vede. 
„Codul eticii și echității socialiste 
— codul demnității umane", „Creș
terea rolului conducător al partidu
lui in etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate", „Răs
pundem de soarta producției" — 
sint doar cîteva din temele dezba
terilor care au avut loc la Combi
natul de îngrășăminte chimice și 
Fabrica de conserve din Turnu-Mă- 
gureie, S.M.A. Purani, I.A.S. Ble- 
jești, întreprinderea de construcții- 
montaj Teleorman și alte unități 
economice. • In cadrul „Decadei 
cărții social-politice și tehnico-știin
țifice", Consiliul județean Maramu
reș al sindicatelor a organizat la 
E.M. Săsar și fabrica „Unitatea" din 
Sighetu Marmației simpozioanele ; 
„Rolul literaturii social-politice în 
educarea etică și materialist-știin- 
țifică a maselor" și „Omul con
temporan și cartea". însoțite de 
ștanduri cu cărți. La Librăria nr. 1 
din Baia Mare a fost lansată lu
crarea „Monumente alp naturii din 
Maramureș", elaborată de un colec
tiv de autori locali, în satele Ră
zoare și Baba, studenții băimăreni 
au susținut două simpozioane pe 
tema : „Centenarul Brâncuși" și 
„Probleme ale educației materia- 
list-științifice", ilustrate cu pro
iecții de diapozitive și filme docu
mentare.

Doi artiști — Gergely 
Istvân și Vasile Pau
lovics — membri ai fi
lialelor U.A.P. din 
Cluj-Napoca și Satu- 
Mare, își prezintă lu
crările, in aceste zile, 
publicului bucureștean. 
Expozițiile deschise la 
galeriile Galateea 
respectiv Eforie, 
poziții „de lucru", 
nite să prezinte 
zultate dintre cele 
noi ale activității 
tistice, supun atenției 
generale preocupări 
în domeniul artelor 
plastice, de natură 
facilita un rodnic 
necesar schimb 
experiență artistică.

Gergely Istvân 
apleacă 
meșteșug 
adinei în 
cela al 
populari 
atît de 
rol decorativ și func
țional. Expoziția sa a- 
creditează însă ideea 
că acest meșteșug poa
te deveni sculptură. 
Panourile în relief, de 
mici dimensiuni. își 
demonstrează pe de
plin, prin însuși modul 
de panotare. rolul 
corativ, stabilesc 
lății complexe cu 
prafața pe care o 
corează. Reluînd 
multe ori aceeași temă 
și studiind variatele 
posibilități decorative 
pe care o patină 
închisă sau mai 
chisă le poate

Si 
ex- 
me- 
re- 

mai 
ar-

asupra unui 
cu rădăcini 
tradiție — a- 

creatorilor 
de cahle. cu 
binecunoscut

„cahlele" lui Gergely 
Istvân se grupează in 
funcție de citeva arii 
tematice : „Timpul", 
„Sărbători" etc. Silue
te umane, ușor contu
rate, cadrane de ceas 
și simboluri ale trece
rii timpului, delicate 
cristalizări amorfe sau 
structuri celulare sînt 
în general motivele 
care animă aceste pa
nouri, decorativ. Ele 
încorporează artistic

de- 
re- 
su- 
de- 
de

grav. Nelimitatele po
sibilități ale tehnicii și 
tehnologiilor contem
porane. relațiile inter- 
umane și de familie 
par a fi preocupările 
de căpetenie ale pic
turii lui Paulovics. Ele 
pun în lumină dorința 
pictorului de a se in
tegra unor viziuni și 
modalități, de a trans
mite idei specific con
temporane, de a ajun
ge la crearea acelor 
simboluri, a acelor i- 
magini metaforice care, 
fiind înțelese de toți, 
să se impună cu ma
ximă autenticitate. O- 
biectele cele mai obiș
nuite ale mediului co
tidian devin, în 
context, 
semne 
umane 
mediul ________
(„Schimbul II") devi
ne un posibil loc de 
desfășurare a nenumă
rate acțiuni cu multi
ple semnificații. Foar
te actuală în cadrul 
acestei expoziții pare 
a fi problema realis
mului contemporan, 
definibil prin clarita
tea expunerii atitudi
nii față de realitatea 
condiției umane. A- 
ceeași viziune moder
nă, în sensul simpli
tății și conciziei, o 
aduc lucrările de gra
fică (ciclul pe tema 
curselor de cai) de o 
distirtsă acuratețe.

acest 
simboluri și 
ale prezentei 
(„Familia") ; 

industrial
ginduri perfect adap
tate materialului folo
sit. Sensibilitatea ar
tistului a știut să ur
mărească. de pildă, in 
cadrul aceluiași panou, 
alternante de luciu și 
mat sau să premedite
ze accente decorative 
fără nici o tendință de 
a fetișiza materialul. 
El a știut să soluțione
ze problema original- 
multiplu în sensul că. 
deși fiecare lucrare 
este în sine un unicat, 
în ansamblu ar putea 
oferi largi posibilități 
de multiplicare și de
corare a suprafețelor 
arhitectonice moderne.

Lucrările lui Vasi
le Paulovics atestă 
prezența unei picturi 
care prin aria tematică 
aduce un timbru

dirijor de mare pre
cizie a adresării, așa 
cum o demonstrase, 
zilele trecute, la pupi
trul Filarmonicii de 
stat din Ploiești). La 
Ateneul Român, Igor 
Bezrodnîi a prezentat 
un recital în cadrul 
căruia execuția celei 
de-a Il-a Sonate pen
tru vioară și pian de 
Prokofiev a constituit 
punctul de maxim in
teres. Efervescența 
spirituală, scăpărătoa
re a acesteia a fost 
ancorată în temeiuri
le unei gîndiri muzi
cale constructive, or
ganizatoare în mod 
exemplar, Bezrodnîi a 
demonstrat aci. 
gistral, ceea ce 
ie să însemne i 
tul fructuos 
spontaneitatea, 
pețimea, intr-un 
vînt, inspirația inter
pretului și aspectul 
constructiv, de edifi
care lucidă al demer
sului său artistic. Un 
muzician care cu fie
care apariție convinge 
mai mult, demonstrînd 
rigurozitatea, exigența 
artistului de mare ta
lent față de sine în
suși.

mai 
des- 

oferi. mai Marina PREUTU

Toto : S. Cristian

Dumitru 
AVAKIAN

din
electrotehnica

MUZICAL

Universitatea din Craiova. Instantaneu 
electrice al Facultâții ae

laboratorul de mașini

fotba-

conturarea, cu egală 
precizie, atît a mo
mentelor mari, cît și 
a celor episodice ale 
Simfoniei a IX-a de 
Dvorak. Discursul mu
zical a dobîndit ast
fel cursivitate, eloc
vență și precizie.

De un succes cu to
tul remarcabil s-a bu
curat în fața publicu
lui meloman cunoscu
tul violonist sovietic 
Igor Bezrodnîi, muzi
cian a cărui principa
lă calitate constă în 
abordarea globală a 
partiturii muzicale. 
(Să nu uităm că vio
lonistul Bezrodnîi este 
In egală măsură un

ma- 
trebu- 
rapor- 

intre 
pros- 

i cu-

Sărbătorirea unor personalități de seamă
ale culturii

în cadrul unei ședințe de lucru, 
orgânizată luni dimineață la Comi
tetul Național pentru Apărarea Păcii, 
la care au participat reprezentanți ai 
unor instituții culturale, științifice, 
organizații obștești și ai presei, au 
fost discutate măsurile privind sărbă
torirea în țara noastră a unor perso
nalități de seamă ale culturii și artei. 
Sint nume reprezentative, care figu
rează în calendarul de aniversări 
recomandate de Consiliul Mondial 
al Păcii, înscrise și pe agenda 
UNESCO din acest an, personali
tăți care, prin activitatea lor. au adus 
o contribuție importantă la îmbogă
țirea patrimoniului cultural al lumii, 
la apropierea și înțelegerea între po
poare.

Prin diverse manifestări — confe
rințe, simpozioane, seri literare, mu
zicale etc. — organizate în Capitală

universale \

și în alte centre culturale, vor fi 
marcate în țara noastră următoarele 
aniversări și comemorări : 100 de ani 
de la nașterea scriitorului american 
Jack London ; 150 de ani de la naș
terea scriitorului satiric rus Mihail 
Saltîkov-Scedrin ; 300 de ani de la 
nașterea lui Ferenc Rakoczi II. scrii
tor și revoluționar maghiar ; 100 de 
ani de la moartea poetului bulgsr 
Hristo Botev ; 400 de ani de ,1a moar
tea pictorului italian Tițian ; 100 de 
ani de la nașterea violoncelistului și 
dirijorului spaniol Pablo Casals.

(Agerpres)

care, 
altul 
ace- 
unui

Ca și riul 
curgind, e mereu 
și totuși mereu 
lași, în existenta 
teatru, PUBLICUL (de
ieri, de azi, de totdea
una) reprezintă, viu și 
practic, ceea ce în
deobște. poetic sau fi
lozofic, numim : PER
MANENTA. Nu se 
poate concepe o statuie 
ca fiind valoare cît 
timp doarme uitată în 
întunericul unei maga
zii ; o partitură muzi
cală neexecutată e o 
limplă potențialitate în 
așteptarea pianului și 
a melomanilor ; și tot 
la fel un spectacol de 
teatru desfășurat In 
fața unei săli total 
goale ni se pare o ab
surditate. La „vama" 
rampei are Ioc un 
transfer de forță spi
rituală, de gîndire și 
de efect care face ca 
o sală plină, atentă și 
sensibilă, să electrizeze 
Interpreții. pentru ca 
aceștia, la rîndul lor, 
prin talentul si dărui
rea astfel potentate, să 
transforme un reper 
statistic — „numărul 
ie spectatori prezenți" 
— într-un colectiv su
dat organic cu echipa 
de pe scenă, realizîn- 
du-se astfel actul ar- 
tistic-educativ major. 
Pentru teatru, publicul 
constituie una din cele 
mai prețioase sinteze 
colective între timp, 
valoare $1 conștiință, 
acoperirea în aur a 
cuvintelor ce se ros
tesc pe scenă, a ade
vărurilor ce se trans
mit, a lacrimilor și a 
risetelor stîrnite seară 
de seară, an de an, ge
nerație dună generație, 
în lumina reflectoare
lor Fără de public — 
același și mereu altul, 
anonim și totuși ct> o 
puternică personalita-

te — nu se poate scrie 
istoria nici unei miș
cări artistice, nici unul 
teatru.

Iată de ce, după pă
rerea mea, apare cel 
puțin curioasă, astăzi, 
disproporția dintre 
numărul de tratate 
scrise despre drama
turgie, arta spectaco
lului, actori, regie, 
scenografie, critică , — 
și cele care-și propun 
să analizeze factorul 
scop al oricărui spec
tacol : publicul. In lu
me — și, pe alocuri, 
chiar și Ia noi — este
ticienii consideră pu
blicul doar un dome
niu al sociologiei sau 
al pedagogiei sociaie, 
fără implicare hotărf- 
toare în estetic; psi
hologii îl împing fie 
spre axiologie, fie 
chiar spre „terapeuti
ca psihanalitică" — 
Iar istoricii și criticii 
îl ignoră pur și sim
plu (unii dintre cri
tici o fac spre a-și păs
tra „monopolul com
petenței", alții spre 
a se arăta „originali"; 
mă refer, desigur, la 
acea categorie de cro
nicari dramatici care 
își fac un titlu de vi
tejie din a fluiera, in 
articolele lor, ceea ce 
publicul cel mai se
rios a aprobat).

Desigur, în ultimii 
ani s-a întreprins la 
noi foarte mult In di
recția cunoașterii pu
blicului. Ca urmare a 
îndemnului către o 
fundamentare științifi
că a mișcării noastre 
artistice, mai cu sea
mă după Plenara C.C. 
al PC.R. din noiem
brie 1971. instituțiile 
artistice au întreprins 
sondaje In rîndul spec
tatorilor, s-au intîlmt 
cu aceștia, la teatru 
sau la locul de muo-

că; diverse unități 
specializate au realizat 
anchete de mai mare 
sau mai mică amploa
re, au făcut publice 
rezultatele. Și totuși, 
o anume privire em
pirică — cînd nu in
diferentă — mai per
sistă. Ca autor dra
matic care s-a lntîl- 
nit în ultimii ani cu 
bucuria a peste 20 de

da“. Cazuri care, din 
păcate, nu sînt simple 
butade... Dar eu pre
fer să-mi amintesc 
cele rotate, despre 
public, de către Vic
tor Ion Popa în jur
nalul său : „...ultimul 
gong. Apoi se 
luminile și se 
încet cortina... 
în întunericul 
viu ți vibrant.

sting 
ridică 
Acolo, 
acela 
acolo

valabile...
iată, In deceniu] al șa
selea al acestui secol, 
în lumea teatrului — și 
in teatrul lumii — s-a 
ivit un fel de război 
Intre realizatori și pu
blic. Curente, mani
feste, inovatori de 
scriitură sau de regie 
teatrală au 
să

încercat 
elimine principii 

fundamentale ale tea-

să nu se închidă atl- 
tea teatre cînd unii 
autori, regizori, actori 
și scenografi au făcut 
tot ce a fost posibil 
pentru ca publicul să 
se scîrbească de strip- 
teas-ul bietei Thalia".) 

Incit nu e de mirare 
că în actuala stagiu
ne în toate capitalele 
occidentale se înregis
trează o revenire „mi-

pentru * 
mul rînd, 
trebării: 
creăm — .
cine. Răspunsul ’ la a- 
ceastă întrebare poa
te constitui premisa 
definiției moderne a 
legăturii între artă și 
popor — definiție în 
care, în concepția o- 
rînduirii noastre, atri
butul educativ și cel

„Teatru de public

da, !n pri- 
răspuns în- 

cu ce scop 
și pentru

//

și „publicul de teatru
însemnări de I. D. SÎRBU

//

premiere proprii pe 
scene și în orașe di
ferite. ml s-a tntîm- 
plat să întîlnesc emo
ționante momente de 
trainică legătură a 
teatrului cu publicul, 
dar am colecționat și 
puncte de vedere des
pre spectatori nu din
tre cele mai avansa
te. De pildă, un con
tabil de teatru mi-a 
spus : „Pentru mine, 
publicul este doar o 
simplă cifră statistică 
pe care, dacă o în
mulțesc cu prețul bi
letelor. îmi realizez 
planul financiar". Iar 
un actor. dintre cei 
„geniali" mărturisea : 
„Pentru mine, publi
cul este totalitatea 
acelora care au șansa 
de a mă putea aplau-

bat cincisute de Inimi, 
cincisute de inteligen
te devin atente, cinci
sute de indivizi devin 
persoane. așteptînd 
cuvintul frumos al a- 
devărului bun ; acolo 
in acel tainic întune- 
rec sint judecat de re
prezentanții poporu
lui ; al poporului care 
mi-a împrumutat lim
ba și trecutul său..."

Este un punct de 
vedere plin de răs
pundere nu numai ar
tistică, ci și civică, și 
patriotică. O „atitudi
ne clasică" — mi se va 
spune. Dă. dar in sen
sul înalt al acestui 
termen. în ace) sens 
care nu înseamnă ..în
vechit". ci peren. și 
care exprimă adevă
ruri etern și pretutin-

trului ; în primul rînd 
pe acela al considera
ției față de public. 
Antiregie, antiacțiune, 
anțicuvînt, 
teme absurde, 
violență. Toate, 
cânte Ia început, 
tante mai apoi, 
terminat repede 
a se degrada, 
nind banalități 
de interes — și. deci, 
de public I Căci publi
cul — anonim. . 
confuz cum îl numesc 
unii „inovatori" — 
este totuși Înzestrat 
cu un inegalabil ins
tinct a) conservării 
bunului simț. Și, ast
fel, numai la Paris, de 
pildă, s-au închis anul 
trecut 22 de teatre. 
(Cauza 7 Iată cum o 
explică săptăminalul 
„L’Express" t „Cum

antiteatru. 
sexy, 

șo- 
lnci- 

au 
prin 

deve- 
li psi te

difuz.

raculoasă" pe scene a 
unor autori numiți : 
Shakespeare, Racine, 
Cehov, Ibsen, Clau
del etc. E semn că 
publicul a mai ciști- 
gat — în- numele bu
nului simț — o foarte 
importantă și semni
ficativă bătălie.

Bineînțeles, la noi 
— unde. în majorita
tea cazurilor. întîl- 
nești tonicul refren : 
„N-aveți un bilet in 
plus ?“ — problema
se pune altfel. La noi. 
alături de problema 
(de la Aristotel citire) 
a raportului dintre 
conținut și formă, se 
impune un comanda
ment democratic, pro
fund specific societă
ții socialiste : preo
cuparea permanentă

etic ocupă un loc la 
fel de important ca și 
cel estetic, 
societatea 
blicul nu 
tru gata 
„orice" î 
zenta. El 
limpede punct 
dere, cu o 
clar conturată, __
ța de ă se îmbogăți 
intelectual și 
de a-și forma 
litatea in așa 
să devină un 
vrednic component ai 
societății.

In lumina 
adevăr, după 
mea, apariția, 
a unor săli pe jumă
tate sau pe sfert pli
ne nu se explică doar 
prin concurenta Tele
viziunii, a filmului de 
aventuri, a muzicii

Căci, in 
noastră, pu- 
vine la tea- 
să accepte 
se va pre
vine cu un 

de ve- 
dorintă 
dorin-

moral, 
sensibi
lei incit 
cit mai

acestui 
părerea 
la noi.

ușoare sau
lului. Asemenea ca
zuri arată că încă nu 
s-a făcut îndeajuns 
(în profunzime, nu 
cantitativ) în direcția 
cunoașterii, prospec
tării, analizei psiholo
gice a acestui element 
numit nu o dată în 
programele de sală 
„Măria sa Publicul", 
dar, din păcate, nu 
totdeauna tratat cu 
atenția cuvenită unui 
asemenea titlu. A ține 
cont de public, a i te 
adresa în spiritul mi
siunii pe care societa
tea noastră o încre
dințează artei, înseam
nă a 
blicul 
și să 
exact 
nevoie ; să 
propriile-i 
propriile-i 
luminate, 
prin metafora drama- 
turgică și scenică.

Acest postulat, pe 
cit de nobil, pare și 
foarte simplu de rea
lizat. Și totuși, mai 
sînt instituții teatra
le unde se uită că — 
în pofida oricăror di
tirambi critici con- 
junctprali — numai 
și numai opinia pu
blică este cea care 
dă nota de trecere la 
examenul susținut cu 
fiecare premieră, cu 
fiecare spectacol. A- 
cestei colective, tacite 
dar categorice jude
căți de valoare — pe 
care, fără să o pro
nunțe, publicul o im
pune totuși, direct și 
spontan, prin prezen
ta sau absența din 
sala de spectacol — 
trebuie să i se acorde 
o mai mare atenție. 
Nu în sensul unor 
concesii de valoare. 
(De altfel, de mult se 
știe că publicul poate

înțelege că pu- 
trebuie să audă 
vadă pe scenă 

ceea ce are 
întîlnească 
probleme, 

frămintări, 
limpezite,

fi păcălit pentru o cli
pă — i se pot smulge 
chiar și aplauze, cu
care de ' .
zgîrcit — dar că
forul său intim el știe
foarte precis cit a 
pierdut și cît a cîști- 
gat în seara respecti
vă). Coborîrea ștache
tei spre facil sau spra 
vulgar, spre idilic sau 
spre simplist nu este 
rentabilă : după cîte- 
va săli pline, bume
rangul nonvalorii se 
întoarce spre cei care 
au calculat prea su
perficial.

Consider că, în noua 
perioadă, în care toa
te domeniile vieții 
noastre trebuie să-și 
propună optimizarea 
activității, inițierea, 
de către instituțiile 
cultural-artistice, de 
către foruri științifice 
competente, a unor 
cercetări, a unor son
daje In rîndul publi
cului, mai de adîncime 
decît cele de pînă a- 
cum, este absolut ne
cesară. Publicul tre
buie cunoscut în amă
nunt și slujit — după 
o clasică și frumoasă 
formulă teatrală — 
pe măsura nevoilor 
lui spirituale reale. 
Cincinalul afirmării 
revoluției tehnico-ști- 
ințifice impune și în 
domeniul artei rigoa
rea unei asemenea 
titulaturi. Cînd va — 
și pe alocuri o ase
menea concepție se 
mai păstrează — un 
„teatru de public" 
(teatru cu succes la 
spectatori) era apre
ciat 
orice 
trală 
pună 
de Public. Minunatul 
Public de Teatru pe 
care-1 avem o merită 
din plin.

obicei nu e
In

peiorativ. Azi 
instituție tea- 

trebuie să-și pro- 
a deveni Teatru

leagă o infinitate de fibre, vitale 
pentru însăși existența noastră indi- 
vidual-artistică 7

Mărturii ale acestui crez stau, • 
pentru compozitori, numeroasele 
creații muzicale de toate genurile 
apărute în anii socialismului, crea
ții pătrunse de spirit patriotic și mi
litant și din care istoria va selecțio
na valorile cu adevărat perene, apte 
să se adauge tezaurului cultural- 
muzical al națiunii noastre socialiste.

Dar, fără a subestima succesele 
obținute, trebuie să avem totuși con
știința _ că mai avem încă mari în
datorări față de eroicul nostru po
por. Grandoarea și incandescența 
epocii în care trăim, prezente în 
preocupările creatorilor, trebuie să 
germineze valori pe măsura acestor 
ani. Ideea realizării, pînă în 1980, a 
unei „Epopei naționale", care înflă
cărează inimile și stimulează fante
ziile creatoare, trebuie înțeleasă și 
ca o mare răspundere pentru crea
torii noștri. In această perspectivă, 
orice tentativă de eludare a realită
ților noastre istorice, politice, socia
le, orice vremelnică rătăcire iscată 
de mirajul unei muzici „pure", „eli
berate" de emoționalitate, de „sen
timentalism" și situată în afara 
marii spiritualități a poporului nos
tru înseamnă risipire a valorilor 
națiunii noastre socialiste. Căci fio
rul creator, lipsit de „apa vie" a 
izvoarelor spiritualității-matcă se 
atrofiază și piere. De aceea, pe bună 
dreptate se arată în Programul 
partidului că „Literatura și arta nu 
sînt creația unor aleși aflați deasu
pra vieții, trăind și gîndind în afara 
relațiilor sociale ; ele exprimă trans
formările care au loc neîncetat in 
societate, cuceririle forțelor revolu
ționare, progresiste; gîndirea înain
tată a fiecărei epoci". Conștiința 
istoriei — de fapt apartenența, de
clarată și activă, la cultura propriei* 
națiuni, la efortul eroicului nostru 
popor, pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
se impune și în procesul de creație 
muzicală ca factor legic, fundamen 
tal și determinant. Căci „istorie" n 
înseamnă doar trecutul ; ea este a 
tualitate și perspectivă, poporul î 
suși fiind chemat să-și făurească 
mod conștient destinul. Iar creaț 
noastre trebuie să devină cu adf 
rat „ochiul și urechea" acestor 
nunate vremuri pe care le tx7

/
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Sosirea ministrului poștelor
și telecomunicațiilor

Luni dimineața a sosit în Capita
lă, la invitația Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, Ni
kolai Talîzin, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor din Uniunea So
vietică.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, de membri ai condu-

cerli ministerului și Direcției gene
rale a poștelor și telecomunicațiilor, 
precum și de N. V. Maslenikov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București.

în cursul aceleiași zile au început 
convorbirile între cei doi miniștri. 
Oaspetele sovietic a vizitat apoi u- 
nele obiective de telecomunicații din 
Capitală. (Agerpres)

Cronica zilei
viceprîm-Tovarășul Ion Pățan, 

ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și . ' "
economice internaționale, a primit, 
în cursul după-amiezii de luni, pe 
președintele Institutului dunărean 
european, președintele băncii „Kre- 
dit Anstalt Verein Bank" din Viena, 
Fritz Bock, care se află într-o vi
zită In țana noastră.

în aceeași zi, oaspetele a avut în
trevederi 
ședințele 
dus trie, 
ședințele 
Exterior.

Au fost abordate, cu acest prilej, 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor economice bilaterale.

La întrevederi a fost de față Franz 
WunderbaJdinger, ambasadorul Aus
triei la București.

cooperării

cu Roman Moldovan, pre- 
Camerei de Comerț și In
și Vasile Voloșeniuc, pre- 
Băncii Române de Comerț

„Cluj ana" 
pe piața

Și în acest an, o mare parte 
din producția combinatului de 
pielărie și încălțăminte „Cluja- 
na“ este destinată exportului în 
numeroase țări ale lumii. Reali
zarea ritmică a prevederilor la 
export a devenit o preocupare 
statornică a colectivelor de mun
că ale combinatului. Prevederile 
la export pe primele două luni 
au fost îndeplinite în proporție 
de 106,5 la sută. Conducerea 
combinatului a luat o seamă de 
măsuri de organizare și urmări
re mai bună a producției pe zile 
și decade, pe modele și sorti
mente. Un număr însemnat de

PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT:

VRANCEA. în cadrul acțiunilor 
care vizează gospodărirea mai chib
zuită a fiecărei palme de pămînt se 
înscrie în aceste zile și activitatea de 
construire a Solarii lor de tip gospodă
resc pentru producerea legumelor 
timpurii. în comunele județului, prin 
amenajarea unor terenuri din incinta 
gospodăriilor cetățenilor si a unor 
locuri insuficient folosite pină acum 
vor. fi amenajate solarii 
suprafață de aproape 
(Dan Drăgulescu).

însumi nd o
50 hectare.

mei. realizează circa 30 tipuri de 
coșuri pentru cele mai diverse sco
puri. Produsele secției sînt foarte 
solicitate și la export, în opt țări. 
Pentru aprovizionarea cu materie pri
mă. locuitorii de aici și-au făcut și o 
răchitărie proprie de 30 hectare. Si 
încă un amănunt : localitatea va de
veni în acest cincinal centru urban, 
începutul de Industrie amintit prefa- 
țind acest viitor apropiat.

★
în comuna Pechea

cadrul căruia îți desfășoară activi ta
rea nouă secții de producție și un 
magazin de desfacere a produselor 
proprii. Asemenea complexe au fost 
date în folosință in ultima vreme și 
în cartierele Cornișa Bistriței, Cre
menea. Aviatori și C.F.R. din Bacău, 
precum și în orașele Buhuși și Tg. 
Ocna. (Gh. Baltă).

în-

Conferințele regionale
ale P. C. din Cehoslovacia

ceho-
au încheiat 

etapă, deoae-

colecti- 
Hradec 
face un

Luni, 15 martie a.c., a sosit la 
București Luke Salisu Momodu O- 
sobase, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Fede
rale Nigeria în țara noastră.

★

Luni a sosit la București 
vul Teatrului de păpuși din 
Kralove (Cehoslovacia), care
turneu în țara noastră în perioada 
15—26 martie. Artiștii oaspeți vor 
prezenta, pină Ia 21 martie, în sala 
teatrului „Țăndărică" din Calea Vic
toriei, iar in zilele de 23 și 24 mar
tie la Constanța și Mangalia, spec
tacolele pentru copii „Cenușăreasa" 
și „Cum se cintă... la orice", precum 
și spectacolele pentru adulți „Eulen- 
spiegel" și „Cum s-a însurat Pe- 
trușka".

(Agerpres)

o marcă de prestigiu 
externă

cadre tehnice din serviciile ad
ministrative au fost detașate în 
atelierele productive în sprijinul 
acestei activități.

— Realizarea planului la ex
port — ne spune tovarășul Vio
rel Țepușe, șeful serviciului de 
export al combinatului — consti
tuie obiect de analiză zilnică la 
nivelul conducerii operative a 
combinatului. Putem spune că în 
prezent dispunem de cadru! de 
organizare optim pentru a ne 
onora în continuare, în cele mai 
bune condiții, sarcinile la export. 
(Al. Mureșan).

Preocupări pentru pregătirea 
meșteșugarilor

Cooperația meșteșugărească 
din iudetul Alba dispune de o 
modernă rețea prestatoare de 
servicii, formată din 345 unități, 
dintre care o treime au fost con
struite în cincinalul trecut. Oda
tă cu’ extinderea bazei tehnico- 
materiale s-au impus ca o cerință 
firească pregătirea si specializa
rea meșteșugarilor. Si în acest 
an. prin ucenicie la locul de 
muncă se califică un număr în
semnat de tineri pentru a de
veni tîmplari. strungari, lăcătuși, 
marochineri. blănari. electricieni.

în județul Alba 
zidari, zugravi, cizmari etc. Mulți 
dintre cei care termină perioada 
de pregătire vor lucra în cele 28 
de unități noi care se vor des
chide în acest an în orașele ju
dețului. în același timb. alți ti
neri urmează cursuri postii- 
ceale. O atenție deosebită se a- 
cordă de către U.J.C.M. Alba și 
calificării de muncitori pentru 
secțiile de producție proprie. în
deosebi cele care execută prin 
colaborare diverse produse pen
tru întreprinderile industriale 
republicane. (Stefan Dinică).

cadrul Con- 
Brașov care

BRAȘOV. Comisia din 
siliului popular județean 
se ocupă de urmărirea și îndrumarea 
întrecerii patriotice între localitățile 
județului a analizat rezultatele obți
nute anul trecut în gospodărirea și 
înfrumusețarea localităților. Pe pri
mele locuri s-au situat comuna Prej- 
mer. cu lucrări executate de cetățeni 
prin muncă patriotică în valoare de 
peste 6 milioane lei. comuna Moeciu 
cu peste 4.5 milioane lei și comuna 
Homorod cu peste două milioane lei. 
(Nicolae Mocanu).

BUZĂU. Celor mai mici cetățeni ai 
orașului Rîmnicu-Sărat li se acordă o 
atenție deosebită din partea edililor. 
Astfel, sporirea numărului de locuri 
în creșe și grădinițe, precum si grija 
pentru dotarea acestora constituie un 
amplu program de lucru al primăriei 
orașului. în curînd va fi dată în fo
losință o nouă grădiniță, in timp ce la 
alte două creșe-grădinite. cu cite 340 
locuri fiecare, constructorii lucrează 
de zor în vederea scurtării termenu
lui de finalizare a edificiilor. (Mihai 
Bâzu).

CLUJ. De la începutul anului șl 
pină acum. Trustul județean de con
strucții Cluj a dat în folosință peste 
500 apartamente, amplasate îndeosebi 
în cartierul Mănăștur din Cluj-Na- 
poca. precum și în orașele Turda, 
Cîmpia Turzii, Gherla. De asemenea, 
a fost terminată construcția unui in
ternat la Liceul economic din Cluj- 
Napoca. (Al. Mureșan).

GALAȚI. în comuna Liești, județul 
Galati, există o secție de împletituri 
din răchită aparținînd de întreprin
derea județeană de industrie locală. 
Lucrătorii de aici, în majoritate fe-

ff

vremea
Timpul probabil pentru. 17, 18 și 19 

martie. In țară : Vremea continuă să 
se încălzească ușor, mal ales la înce
putul intervalului. Cerul va fi tempo
rar noros. Pe alocuri, în vestul și su
dul tării, vor cădea precipitații mai 
ales sub formă de ploaie. vtntul va su
fla potrivit, cu intensificări locale la 
începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 3 
și 7 grade, iar maximele intre 5 și 15 
grade, local mai ridicate. In București : 
Vremea continuă să se încălzească ușor, 
mai ales la începutul Intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. favorabil 
ploii slabe. Vînt potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată la începutul interva
lului.

Prevederea este — 
și pentru 

automobiliști — 
mama înțelepciunii...

Nu constituie un secret pentru 
nimeni faptul că pe măsură ce 
traficul rutier se intensifică, are 
loc o creștere și a pericolului 
producerii de accidente, unele 
dintre ele soldîndu-se cu con
secințe dintre cele mai grave. 
Răspunzind cerințelor deținăto
rilor de autovehicule interesați 
în a dispune de mijloace supli
mentare de prevedere în con
dițiile intensificării circulației 
rutiere, alături de alte forme 
de asigurare specifice. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat a 
introdus asigurarea facultativă 
de accidente a conducătorilor de 
autoturisme fi a altor persoane 
aflate in autoturisme. Această 
asigurare poate fi încheiată de 
către persoanele fizice dețină
toare de autoturisme înmatri
culate în țara noastră și care 
acoperă cazurile de accidente 
produse în timpul în care con
ducătorul auto sau alte persoa
ne nenominalizate se află în 
autoturism, inclusiv în remorca 
trasă de acesta. De asemenea, 
această asigurare poate fi în
cheiată si de către șoferi amatori 
care conduc autoturismele altor 
persoane.

Este important de reținut că 
această asigurare de accidente 
a conducătorilor de autoturisme 
și a altor persoane aflate în au
toturisme se încheie, de regulă, 
pe o perioadă de un an. La ce
rerea asiguratului, se poate în
cheia și pe o perioadă mai mică, 
dar cel puțin de 6 luni, fiind 
valabilă atît pentru accidentele 
produse pe teritoriul tării noas
tre, cit si in străinătate, inclusiv 
in timpul in care autoturismele 
sînt utilizate la concursuri, în
treceri sau antrenamente pen
tru acestea.

în caz de producere a unor 
nedorite evenimente care sînt 
cuprinse în această asigurare, 
sumele asigurate se plătesc per
soanelor care au devenit inva
lide, iar în caz de deces, moște
nitorilor legali ai persoanelor 
decedate, independent de des
păgubirile ce se acordă in baza 
asigurării prin efectul legii de 
răspundere civilă auto sau a 
altor asigurări facultative.

Asigurarea poate fi încheiată 
prin organele împuternicite de 
ADAS, inclusiv prin filialele 
A.C.R. în încheiere, încă un a- 
vantaj al acestei asigurări : 
prima anuală de asigurare, care 
este foarte convenabilă, poate 
fi plătită si in rate.

. a
ceput, de curînd. construcția unui 
nou bloc de locuințe, al doilea din 
această localitate. La Corod s-a dat 
în folosință un bloc modern, în vre
me ce in comunele Nicorești. Fru- 
mușița, Măstăcani, Munteni, Oancea 
și altele se află în diferite faze de 
execuție construcția altor clădiri a- 
semănătoare cu parter și două etaje, 
în curînd, în numeroase alte comune 
din județul Galați va începe înăl
țarea altor blocuri, materializîndu-se 
astfel prevederile schițelor de siste
matizare. (Dan Plăeșu).

Sălaj. După discutarea

SĂLAJ. Din inițiativa Casei agro
nomului din orașul Zalău a fost or
ganizat un schimb de experiență cu 
participarea unor cercetători și spe
cialiști din orașele Cluj-Napoca șl 
Zalău, a brigadierilor pomicoli din 
județul
unor probleme legate de dezvoltarea 
pomiculturii locale, participant» s-au 
deplasat în livada cooperativei agri
cole de producție din Agrij, unde au 
fost făcute aplicații practice de că
tre specialiști, fermieri și brigadieri 
pomicoli. (Gh. Rusu).

TULCEA. Hotelurile turistice din 
Tulcea, Maliuc și Crișan, campingu 
rile de la Murighiol și Portita s-au 
dovedit a fi neîncăpătoare pentru 
numărul tot mai mare al turiștilor 
din țară și de peste hotare care vin 
să vizitele mirifica Deltă a Dunării. 
Iată și motivul pentru care Ia Tul
cea, in zona centrală a municipiului, 
a început construcția unui hotel tu
ristic cu 9 niveluri. (Vasile Nicolae).

BACĂU. în centrul municipiului 
Bacău a fost construit și dat în fo
losință un modern complex de servi
re al cooperației meșteșugărești, în

Reînnoiți-vă abonamentele la revista

ERA SOCIALISTĂ"
revistă teoretică

al
și social-politică a Comitetului Central 
Partidului Comunist Român

Prețul unul abonament este de 36 de lei semestrial și 72 de lei 
anual.

Abonamentele se fac la oficiile șl agențiile P.T.T.R., factorii poștali 
*1 prin difuzorli de presâ din întreprinderi, Instituții șl de la sate.

IAȘI. Constructorii de locuințe din 
Iași, folosind din plin perioadele 
bune de lucru ale iernii, au reușit să 
dea în folosință, de la 1 ianuarie 
pină in prezent. 80 de apartamente 
peste plan, construite în Iași, Hîrlău 
și comuna Lespezi. Tot ei au pus la 
dispoziția nefamiliștilor de la com
binatul de fibre sintetice, cu două 
luni înainte de termen, un cămin cu 
460 locuri. în avans față de grafice 
se află două grădinițe de copii în 
Iași și un cămin pentru nefamiliștii 
de Ia 
(Manole

întreprinderea „Tehnoton". 
Corcaci)

GORJ. în atelierul școlar al Li
ceului industrial din localitatea 
Bumbești-Jiu. județul Gorj. a intrat 
în producția de serie un instrument 
de largă utilitate în activitatea di
dactică — trusa stereometrică. Utili
zată îndeosebi în predarea lecțiilor 
de geometrie și desen tehnic, trusa 
se bucură de o bună primire din 
partea profesorilor și a elevilor. Pen
tru acest an au fost contractate 1 000 
de astfel de truse stereometrice. (Du
mitru Prună).

Comuniștii 
slovaci 
ultima

• bit de importantă, a 
pregătirilor in vede
rea celui de-al XV-lea 
Congres al P.C. din 
Cehoslovacia. Sîmbă- 
tă și duminică s-au 
desfășurat lucrările 
conferințelor organi
zațiilor regionale,
precum și ale organi
zațiilor orașelor Praga 
și Bratislava ale 
partidului. Delegații 
au făcut bilanțul re
zultatelor obținute de 
organizațiile locale 
ale partidului în înde
plinirea hotărîrilor e- 
laborate de cel de-al 
XÎV-lea Congres pen
tru dezvoltarea eco
nomică și social-cul- 
tunală a țării, pentru

numerică ți 
a rin durilor 
și au dez- 

spirit critic,

creșterea 
calitativă 
partidului 
văluit, în 
diferite neajunsuri e- 
xistente, făcînd, în 
același timp, nume
roase propuneri pen
tru îmbunătățirea mai 
departe a 
în toate 
construcției socialiste, 

în rezoluțiile adop
tate la încheierea lu
crărilor, delegații au 
subliniat angajamen
tul organizațiilor pe 
care le-au reprezen
tat de a îndeplini în 
condiții cit mai bune 
sarcinile ce rezultă 
din proiectul de Di
rective cu privire la 
dezvoltarea econo
mică și socială a R. S.

activității 
sectoarele

Cehoslovace in peri
oada 1976—1980 — do
cument ce urmează a 
fi dezbătui și aprobat 
de apropiatul congres 
al partidului.

Conferințele au ales 
noile organe conducă
toare ale organizații
lor regionale și ale 
orașelor Praga și Bra
tislava ale P.C.C., 
precum și delegații la 
cel de-al 
Congres al

în cadrul 
conferinței 
ției Praga a P.C.C. a 
luat cuvintul secreta
rul general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, 
tovarășul Gustav Hu- 
sak.

XV-lea
partidului, 
lucrărilor 
organiza-

C. PRISACARU
♦

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Teleobiectiv.
10,20 Muzică ușoară.
10,30 ..Proprietarii" — 

cinema-
♦

Tîrgul de primăvară
de la Leipzig

12,00
16, oo
16,30
17,00
17.05

Film artistic : 
producție a studiourilor 
tograflce București.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba franceză.
Telex.
Sub flamuri de partid — cîntece 
închinate tării și
Teleglob.

partidului.
17,25
17,45 Lecții TV pentru 

grlcultură.
10,15 „Trofeul carpați"

lucrătorii din a-

___ ________ ______ la handbal mas
culin : România — Republica De
mocrată Germană. Transmisiune 
directă de la Baia Mare.

19,3.0 Telejurnal.
20.00 Anchetă socială : „Călduț, rece, 

fierbinte".
20,40 Teatru liric TV. Imagini din lupta 

antifascistă, pentru libertate și de
mocrație, oglindite in noua creație 
de balet a compozitorilor noștri.
Varietăți internaționale.
24 de ore.

21.50
22,10

20.00
20,45
21,15
21,20

11,40

PROGRAMUL II
Drumuri pe cinci continente.
Portativ '76.
Telex.
Spectacolul lumii (VIII) : „Prizo
nierul dac din Agora".
Ce știm și ce nu știm despre...

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT @ SPORT • SPORT ® SPORT

HANDBAL.- Azi, la Baia Mare ÎN CÎTEVA RÎNDURI

România R. D. Germană,
derbiul „Trofeului Carpați"

Si aseară, tribunele Sălii sporturilor 
din Baia Mare au fost arhipline. Iar 
meciurile — ca de obicei — au satis
făcut în mare parte exigențele publi
cului spectator. în primul meci al zi
lei, echipa secundă a României a în
trecut cu 19—13 (11—6) echipa Bul
gariei. în continuarea programului 
zilei, echipa R. D. Germane a întil- 
nit reprezentativa Iugoslaviei. Scor 
23—21 (12—12) pentru Iugoslavia.

Meciul dintre reprezentativele 
României și Ungariei — așa cum, de 
altfel, anticipau aici numeroși spe
cialiști — avea să fie extrem de dis
putat. Cele două formații au condus 
pe rînd cîte o repriză, însă atît Ia

pauză, cit și la final, tabela de marcaj 
a consemnat egalitate: 19—19 (10—10). 
Handbaliștii noștri ar fi putut cîștiga 
la limită, căci cu numai cîteva secun
de înainte de încheierea jocului au 
beneficiat de o lovitură de Ia 7 m. 
Dar...

Astăzi au loc ultimele partide. Mai 
întii, de la ora 15,30, Iugoslavia — 
Bulgaria și apoi Ungaria — Româ
nia B. De Ia ora 18,15, derbiul com
petiției : România — R. D. Germană, 
reeditare a finalelor ultimelor două 
campionate mondiale care, după cuni 
se știe, au revenit de fiecare dată 
handbaliștilor noștri. (Gh. Susa, 
corespondentul „Scînteli").

SCHI
Campionatele balcanice de schi 

s-au încheiat la Mavrovo (Iugo
slavia) cu disputarea probelor alpine, 
în concursul seniorilor, schiorul ro
mân Alexandru Manta s-a clasat pe 
locul trei la slalom special și pe lo
cul 5 la slalom uriaș. La slalom spe
cial juniori. Portik Csaba (România) 
a ocupat locul 3. iar la slalom uriaș 
junioare. Aurelia Nițu s-a situat pe 
locul 4. în ansamblu. balcaniada 
schiorilor a fost dominată de spor
tivii bulgari, care au cîștigat 8 titluri 
de campioni. Echipa română a obți
nut o medalie de argint și 5 de 
bronz.

ȘAH
în turneul feminin de șah de la 

Belgrad, după 8 runde conduc Nona 
Gaprindașvili și Suzana Veroczi cu

cîte 7 puncte. Margareta Mureșan se 
puncte și oaflă pe locul 7 cu 3,5 

partidă întreruptă.
TENIS

Turneul internațional 
la Hampton (Virginia) 
cu victoria lui Jimmy Connors, care 
l-a întrecut in finală cu 6—2. 6—2,
6— 2 pe Ilie Năstase.

★
Tenismanul indian Vijay AmTitraj 

a terminat învingător in turneul de 
la Memphis. în finala căruia l-a în
trecut cu 6—2, 0—6. 6—2 pe ameri
canul 
Stan Smith-Bjorn Borg 7—6, 
Vijay
7— 6.

de tenis dc 
s-a încheiat

Stan Smith. în semifinale :
6— 3 ;
7— 5,Amritraj-Bob Lutz 2—6,

CAMPIONATE, COMPETIȚII,
• GIMNASTICĂ de înaltă clasă, 

veritabil spectacol sportiv la sfîrșitul 
săptăminii trecute în sala Flqreasca 
din Capitală. Tribune arhipline, a- 
plauze la „scenă deschisă" cu ocazia 
meciurilor România — Olanda (fe
minin) și România — Italia (mascu
lin). Formațiile noastre au cîștigat 
ambele întâlniri : România 390,20 p.
— Olanda 380.55 p. ; România 570,30 
p. — Italia 566.65 p. Victorii româ
nești și la individual compus : Nadia 
Comăneci 79.80 p. (punctaj fără pre
cedent în gimnastica mondială ; Na
dia a obtinut. de asemenea, de cinci 
ori nota 10 !), urmată de Teodora 
Ung mean u (78,95 p.), Georgeta Ga
bor (77,60), Anca Grigoraș (77,45), 
respectiv Dan Grecu cu 114,50 p. 
Cele mai bune punctaje ale oaspe
ților : Janette van Ravenstijn (76,95
— locul 5) și Maurizio Mi-lanetto 
(114,30 — locul 2).

• FOTBAL. DIVIZIA A. rezultatele 
etapei a XlX-a : Steaua— Rapid 3—0, 
Dinamo — Sportul studențesc 0—0., 
F.C. Bihor — Politehnica Iași 1—0, 
S.C. Bacău — U.T.A. 1—0. F.C.M. 
Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 3—2, Uni
versitatea Craiova — Universitatea 
Cluj-Napoca 1—0. F.C. Argeș — F.C. 
Constanta 4—1, C.F.R. — Politehnica 
Timișoara 1—1.' Jiul — F.C. Olimpia 
1—0.

în urma acestor rezultate, CLASA-
MENTUL arată astfel:
Steaua 19 12 4 3 44-17 28
Dinamo 19 12 2 5 43-21 26
F.C. Bihor 19 9 3 7 24-21 21
S.C. Bacău 19 in 1 8 22-23 21
„Poli" Iași 19 8 4 7 28-27 20
„Poli" Timișoara 19 8 4 7 29-29 ?0
F.C.M. Reșița 19 9 2 8 22-27 20
Jiul 19 8 3 8 30-30 19
F.C. Argeș 19 7 5 7 21-26 19
Univ. Craiova 19 7 4 8 24-18 18
F.C. Constanta 19 8 2 9 24-22 ts
A.S.A. 19 8 2 9 26-2S 18
Sp. studențesc 19 8 2 9 22-28 18
Rapid 19 7 3 9 19-25 17
U.T.A. 19 7 2 10 22-31 16
F.C. Olimpia 19 6 4 9 18-32 16
C.F.R. 19 4 6 9 15-27 11
„U“ Cluj-Napoca 19 5 3 11 23-21 13

vaEtapa viitoare 
miercuri 17 martie, 
program : în Capitală : 
dențesc — F.C. Bihor 
Universitatea Craiova.

loc miine. 
următorul

avea 
după

Sportul stu- 
și Rapid — 

iar în țară : 
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo. Poli
tehnica Timișoara — Politehnica Iași, 
F.C.M. Reșița — Jiul. Universitatea 
Cluj-Napoca — F.C. Argeș. F.C. 
Constanța — Steaua, F.C. Olimpia —

S.C. Bacău și U.T.A. — C.F.R. Toate 
meciurile vor începe la ora 16.

Biroul federal a stabilit ca. după 
această etapă, lotul reprezentativ 
(cuprinzînd 17 jucători) să se întru
nească joi, 18 martie, 
continuării 
cu Franța 
din cadrul 
olimpic.

ÎN DIVIZIA B. rezultatele etapei a 
XlX-a sînt : 
Unirea 2—0,
4—1, Ceahlăul — C.S.M. Suceava 1—0, 
Viitorul Vaslui — F.C.M. Galați 2—0, 
C.S. Botoșani — F.C. Petrolul 2—2, 
S.C. Tulcea — C.F.R. Pașcani 0—0, 
C.S.U. Galați — Gloria 1—0. Metalul 
Plopeni — C.S.M. Borzești 1—2. F.C. 
Brăila — Victoria Tecuci 3—1.

Clasament : 1. F.C.M. Galați 27 p 
(golaveraj 37—13) ; 2. F.C. Brăila 25 
p (31—14) ; 3.-4. F.C. Petrolul 23 p 
(33—22) și Prahova 23 p (21—10) ; 5. 
C.S.M. Borzești 23 p (21—14) ; 6.
C.S.U. Galați 23 p (19—15) ; 7. C.F.R. 
Pașcani 22 p (33—17) ; 8. Gloria Bu
zău 18 p (23—23) ; 9. Ceahlăul 18 p 
(14—22) : 10. Celuloza 18 p (23—36) ; 
11. C.S.M. Suceava 17 p (17—20) ; ț2. 
Victoria 17 p (12—18) ; 13. C.S. Botoșani 17 —..................  . . .
peni 16 
(19—31) 
(15—25) 
18. S.C.

Seria
Automatica Alexandria 3—1.
monia — Steagul roșu 1—2. Dinamo 
Slatina — Progresul 4—0. Metalul 
București — Electroputere 2—1. Trac
torul — Metalul Mija 3—2. Chimia 
Tr. Măgurele — Voința 1—1. F.C.M. 
Giurgiu — S.N. Oltenița 1—0, Auto
buzul — Chimia Rm. Vilcea 1—2, Mi
nerul — Metrom 1—0.

Clasament : 1. C.S. Tirgoviște 26 p 
(37—20) ; 2. Dinamo Slatina 25
(35—14) ; 3. Progresul București 25 p 
(35—19) ; 4. Steagul roșu 25 p (27— 
17) : 5. Electroputere 23 p (35—23) ; 
8. Chimia Rm. Vilcea 21 p (31—26) ;
7. Metalul București 20 p (22—22) ;
8. S.N. Oltenița 19 p (23—27) ; 9. Chi
mia Tr. Măgurele 19 p (21—26) : 10. 
Automatica 18 p (13—14) ; 11. Nitra- 
monia 17 p (49—25) ; 12. Tractorul
17 p (17—26) ; 13. F.C.M. Giurgiu 17 p 
(17—31) ; 14. Metalul Mija 16 p (23— 
30) ; 15. Voința 15 p (22—28) : 16. Me
trom 14 p (18—19) ; 17. Autobuzul 13 
p (14—29) ; 18. Minerul Motru 12 p 
(14—27).

Seria a III-a ; 
F. C. Corvinul

în vederea 
pregătirilor pentru meciul 
(24 martie, la București), 
preliminariilor turneului

seria I : Prahova — 
Cimentul — Celuloza

p (12—23) ; 14. Metalul Plo- 
p (22—22); 15. Cimentul 15 p 
; 16. Unirea Focșani 14 p
; 17. Viitorul 14 p (18—30) ; 
Tulcea 12 p (13—28).
a II-a : C. S. Tîrgoviște — 

Nitra-

p

Mureșul Deva — 
Hunedoara 2—3,

CLASAMENTE

intil-
volei

VOLEI
La Tokio s-a disputat a doua 

nire internațională masculină de 
dintre echipele Japoniei și U.R.S.S.
De data aceasta victoria a revenit cu 
3—1 (7—15, 15—9, 15—9, 15-11) volei
baliștilor japonezi. în primul meci, 
echipa sovietică terminase învingă
toare cu 3—2.

de junior) a 
frumos succes

Gloria — Minerul Moldova Nouă 7—0, 
Dacia — C.F.R. Tim. 1—0, Unirea — 
Victoria Cărei 2—1, Rapid — Meta
lurgistul 0—0. Sticla — F.C. Șoimii 
0—0, C.I.L. Sighet — Victoria Călan
2— 0, U.M. Tim. — Industria sîrmei 
5—2. F.C. Baia Mare — Gaz metan 
2—0.

Clasament : 1 F.C. Corvinul 29 p 
(32—14) ; 2. F.C. Baia Mare 25 p 
(28—14) ; 3. F.C. Șoimii 24 p (25—14); 
4. Gloria Bistrița 23 p (34—16) ; 5. 
Minerul Moldova Nouă 20 p (32—31); 
6. Victoria Călan 20 p (20—24) ; 7. 
C.F.R. Timișoara 19 p (27—26) ; 8.
U.M. Timișoara 19 p (23—23) ; 9. Me
talurgistul Cugir 191 p (21—26) ; 10.

. Industria sîrmei 18 p (27—27) ; 11. 
Sticla 18 p (17—20) ; 12. C.I.L. Sighet 
18 p (25—28) ; 13. Gaz metan 17 p 
(32—24) ; 14. Dacia Orăștie 17 p (18— 
22) ; 15. Rapid 17 p (17—30) ; 16. Mu
reșul 16 p (27—31) ; 17. Victoria Că
rei 12 p (15—32) ; 18. Unirea Tom
natic 11 p (15—33).

• HOCHEI. Echipa 
României a realizat un
în întrecerile grupei B a campiona
tului european, disputate, după cum 
se știe, săptămina trecută în tara 
noastră. Ciștigind finala competiției 
(6—2 cu Iugoslavia), tinerii hocheiști 
români au ocupat locul întii în clasa
ment, urmînd ca în 1977 să joace în 
prima grupă valorică a campionatu-' 
lui continental.

• RUGBI. în campionatul natio
nal. un rezultat-surpriză : Sportul 
studențesc — Farul 9—6. în acest fel, 
cele două formații 
tate de puncte (24) 
mentului seriei I. 
esaveraj superior, 
conduce Dinamo (24 p), urmată de 
Universitatea Timișoara (23 p). Iată 
rezultatele celorlalte meciuri ale e- 
tapei a IX-a : Rulmentul — Steaua 
9—17. Gloria — C.S.M. Sibiu 4—4, 
Minerul Gara Humorului — T.C.I. 
Constanță 7—0, Dinamo — Vulcan 
28—3. Știința Petroșani — Politehni
ca Iași 23—10. Universitatea — Gri- 
vita roșie 16—6. Olimpia — Agrono
mia 13—13.

• VOLEI. După primele turnee fi
nale ale campionatelor naționale. în 
clasamente conduc formațiile clubului 
Dinamo București. De semnalat însă 
că în timp ce echipa feminină a în
cheiat ultimele partide de laiași cu 
victorii
3— 1 cu 
suferit, 
frîngere 
cu Steaua.

se află Ia egali- 
în fruntea clasa- 
Farul avind insă 
în seria a II-a

ușoare (3—0 cu I.E.F.S. și 
Rapid), echipa masculină a 

Ia Timișoara, cea dinții în- 
din acest campionat : 1—3

Desfășurindu-se sub 
deviza „Pentru comerț 
mondial neîngrădit și 
pentru progres teh
nic", ediția de primă
vară din acest an a 
Tirgului de la Leipzig, 
care are loc între 14 și 
21 martie, este menită 
să adauge o nouă con
firmare renumelui a- 
cestui tîrg ca loc 
de desfășurare a unor 
tranzacții comerciale 
internaționale și cen
tru de informare teh- 
nico-știintifică. Parti
ciparea a peste 9 000 
de reprezentanți ai 
unor firme de export 
din aproximativ 60 de 
state, standurile res
pective ocupînd o su
prafață de expunere de 
340 000 metri pătrați, 
precum și a numeroși 
reprezentanți ai unor 
firme importatoare 
din aproape 100 de țări 
recomandă noua ediție 
a tîrgului drept o ma
nifestare economică in
ternațională de prim 
rang

Tîrgul din acest an 
are loc cu puține săp- 
tămini înaintea ce
lui de-al IX-lea Con
gres al Partidului So
cialist Unit din Ger
mania. în aceste con
diții. cele aproxima
tiv 4 200 de întreprin
deri de comerț exterior 
și industriale din R.D. 
Germană prezente la 
tirg oglindesc, prin ex
ponatele lor. impre
sionantele rezultate 
obținute de R.D.G. in 
cincinalul recent în
cheiat. Pe baza suc
ceselor dobindite, do
cumentele ce 
supuse celui
IX-lea Congres 
P.S.U.G. stabilesc, 
tru următorii 5 
obiective noi, 
înalte Astlel, pină în
1980, venitul național 
urmează să crească cu 
27—30 la sută, pro
ducția de mărfuri in
dustriale cu 34—36 la 
sută, iar productivita
tea muncii cu 30—32 
Ia sută tată de 1975 
Sarcinile de plan pri
vind consumul de bu
nuri stabilesc o creș
tere de 21—23 la sută, 
în timp ce veniturile 
bănești ale populației, 
în condițiile menține
rii unor preturi stabi
le Ia bunurile de con
sum. urmează a spori 
cu 20—22 la sută. O- 
biectivul central al în
tregii activități econo
mice rămîne, în conti
nuare. ridicarea nive
lului de trai material

va 
la

ra
re-

Pentru planul cinci
nal 1976-1980 s-a 
convenit asupra unui 
volum al schimburilor 
de mărfuri de circa 3 
miliarde ruble (la 
prețurile C.A.E.R. din 
1974). Prin realizarea 
acordului comercial de 
lungă durată și a pro
tocolului anual, co
merțul exterior al ce
lor două țări va con
tribui în mare măsură 
la sporirea capacității 
și eficienței ambelor 
economii naționale, în
tărind și mai mult 
colaborarea între ele 
Aceasta corespunde 
Intru totul Progra
mului complex al in- • 
tegrării economice so
cialiste.

O nouă 
la dezvoltarea 
țiilor economice 
tre țările

e-

contribuție 
rela- 
din- 

noastre o 
constituie participarea 

la actuala

vor fi 
de-al 

a) 
pen
am, 
mai

și spiritual al popu
lației. Un rol im
portant în dezvolta
rea economiei naționa
le a R.D.G. 11 va de
ține, și în viitor, co
merțul exterior. Sem
nificativ în această di
recție este faptul că 
in perioada anilor 1976 
—1980 exportul R.D.G. 
în țările socialiste 
spori cu circa 150 
sută.

In cadrul tuturor 
murilor importante
prezentate la actuala 
ediție de primăvară a 
Tîrgului de la Leipzig 
se va putea remarca 
colaborarea fructuoasă 
a țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. O 
imagine edificatoare a 
rezultatelor obținute 
în cadrul uniunii e- 
conomice a C.A.E.R. 
—INTERELECTRO - 
o constituie expozi
ția in domeniul
chipamentelor electro- 
energetice. In care par
ticipă R. 
nă. 
tică. 
R.
R. P. Ungară, Repu
blica Socialistă Româ
nia și R. P. Bulgaria.
Expozanții din R.D.G. 

prezintă — in toate 
domeniile industriei 
grele și producției bu
nurilor de consum — 
— produse de înaltă 
calitate, o serie întrea
gă de realizări noi. 
Este vorba in mod 
special de produse și 
echipament metalur
gic, instalații pentru 
exploatări miniere la 
zi, instalații de trans
port și ridicat, mașini- 
unelte și scule, mașini 
agricole, electrotehnică 
și electronică. Aseme
nea produse se bucu
ră de o inaltă aprecie
re în cadrul comerțu
lui internațional și 
dețin o pondere însem
nată și în schimbul^ de 
mărfuri dintre 
și România.

O deosebită 
nătate pentru 
rea colaborare 
rală între aceste două 
țări și. implicit, pen
tru desfășurarea tran
zacțiilor la ediția de 
primăvară a Tirgului 
de la Leipzig o are 
Acordul comercial pri
vind schimburile de 
mărfuri pe perioada 
1976-1980 între R.D.G. 
și România, semnat 
la 10 ianuarie 1976, 
precum și protocolul 
privind schimburile de 
mărfuri pe anul 1976.

D.
Uniunea 
R. P.

S. Cehoslovacă,

Germa-
Sovie- 

Polonă,

R.D.G.

însem- 
viitoa- 
bilate-

României 
ediție de primăvară a 
Tîrgului de la Leipzig. 
Pe o suprafață totală 
de aproape 1 500 mp 
sînt expuse produsele 
a zece ramuri ale in
dustriei românești 
Ponderea principală a 
participării la tirg 
revine ramurilor teh
nice. Sînt expuse 
mașini de prelucrare 
a metalului, mașini 
pentru industria ali
mentară, noi tipuri de 
strunguri. tractoare 
etc. Deosebit de di
versificată este gama 
de oferte in domenii
le electrotehnicii, teh
nicii de automatizare 
și telecomunicațiilor.

Prezenta ediție a 
Tirgului de la Leipzig 
oferă reprezentanților 
comerțului exterior și 
industriei din ambele 
țări posibilități favo
rabile de a accelera 
mfăptuirea prevederi 
lor acordului comer
cial de lungă durată 
pe anii 1976—1980 și 
ale protocolului De 
1976.

Urăm tuturor parti- 
cipanților din România 
la -această ediție a 
tîrgului — reprezen
tanți ai comerțului, in
gineri și tehnicieni — 
mult succes, un util 
schimb de experiență 
și ședere plăcută in 
R.D.G.

Karl-Heinz 
ZIHPEL
consilier comercial 
al
R.
la

Ambasadei 
D Germane 
București

SPUTNIK

în ultimele două decenii, 
aplicațiile frigului in bio
logie și în medicină s-au 
extins considerabil. „Crio- 
chirurgia" (de la cuvintul 
grecesc „kryos", frig) s-a 
născut în urmă cu ceva 

■ mai mult de zece ani, o- 
dată cu crearea instrumen
telor de extirpare, cu aju
torul frigului, a celulelor 
bolnave din profunzimea 
țesuturilor. Prima inter
venție criochirurgicală pe 
creier a fost realizată în 
1962.

în ultimii ani și-a făcut 
apariția în chirurgie așa- 
numita metodă stereotaxi- 
că, metodă care permite 
chirurgilor să introducă in
strumentele medicale de 
mare finețe în profunzimea 
creierului sau în măduva 
spinării.

...în urmă cu cițiva am, 
o tinără a observat că i se 
umflă mîinile și picioarele. 
Inelul pe care-1 purta ră
măsese prea mic pentru 
degetul ăi. Au intervenit 
interminabile migrene. Di
agnosticul ? O tumoare a 
hipofizei.

Chirurgii știu de mai 
mult timp cum să trateze 
o asemenea maladie — care 
necesită o trepanație pe 
craniu, extrem de delicată. 
Iată însă că recent bisturiul 
a cedat locul frigului și me
todei stereotaxice.

...Camerele de teleradio
scopie permit localizarea 
tumorii. Cu ajutorul apa
ratului stereotaxic, prin- 
tr-una din nări este intro
dus un tub extrem de fin. 
Ecranul permite să se ur
mărească deplasarea sa

foarte lentă spre tumoare, 
în acest timp se fac ultime
le pregătiri pentru punerea 
in funcțiune a aparatului de 
congelare locală a tumorii, 
care va lăsa absolut intacte 
țesuturile înconjurătoare. 
Prin tub este injectat, in 
punctul precis delimitat al 
creierului, azot lichid la 
temperatura de minus 196 
de grade Celsius. După 
prima administrare de azot 
lichid se face o pauză de 
șapte minute, in scopul de
congelării, 
medicul 
ține cu 
stare de 
zie sau. 
nestezie 
necesară pentru acest 
de operații, deoarece, pe de 
o parte, permite desensibi
lizarea la dureri a pacien-

iar / pe de alta, dă
anestezistului

„DIE WELT"

în acest timp, 
se poate și între- 
pacientul, aflat în 
neurolcptoanalge- 

cu alte cuvinte, a- 
controlată. Ea este 

gen

tului, __z
posibilitatea 
ca, avind •ontact cu pacien
tul, conversind cu el, să 
controleze anumite func
țiuni vitale pentru a pre
veni eventuale complicații.

După terminarea pauzei, 
bolnava readoarme. Se in
troduce o nouă cantitate de 
azot lichid. în 30 de secun
de, chirurgul are în fața o- 
chilor imaginea radiosco- 
pică. Operația este contro
lată în 
teleradioscopie. 
decurs normal...

Extraordinara 
ție chirurgicală 
la Institutul de 
al Academiei

permanentă prin
Totul a

interven- 
a avut, loc 
neurologie 

de medicină 
a U.R.S.S. Pacienta a pără
sit de mult clinica, iar ve
chiul inel i se potrivește 
din nou pe deget...

Defrișările masive pot provoca modificarea climei terestre
„Defrișările masive în 

regiunile tropicale ale 
Terrei ar putea să deter
mine o schimbare radicală 
a climei Pămîntului — a- 
firmă un grup de cercetă
tori de la Universitatea din 
California. Dacă pădurile 
virgine vor dispărea trep
tat. aceasta ar putea face 
ca temperatura medic de pe 
întregul glob 
aproximativ 
grad Celsius.

Oricît de 
ar putea părea, la prima 
vedere, această răcire, ea 
poate avea urmări grave. 
Este suficient să amintim

să scadă cu 
o treime de

neînsemnată

câ reducerea. în Islanda, a 
temperaturilor cu mai pu
țin de 1,5 grade Celsius, 
în urmă cu 300 de ani, a 
determinat in Europa așa- 
n urnita 
ciară". 
atenția . 
astăzi, 
dii ale 
doar cu 7—10 grade Celsius 
mai mari decît cele de a- 
cum 5 000 de ani. cind ul
tima perioadă glaciară de 
lungă durată a acoperit 
emisfera nordică cu un 
scut de gheată.

Se știe că pădurile vir
gine din zona Ecuatorului

„mică epocă gla- 
Experții au atras 
asupra faptului că, 
temperaturile me- 

> Pămîntului sînt

acumulează radiațiile calo
rice ale Soarelui și contri
buie la asigurarea umidi
tății atmosferei terestre, 
în cazul cind aceste păduri 
ar dispărea, 
retine 
solară, 
le de 
minus 
temperată 
pe metrul 
pice chiar

Unul din membrii grupu
lui de cercetători califor- 
nieni, meteorologul Hugh 
Elsăsser, arată că scăderea 
temperaturii atmosferei te-

Pămîntul ar 
mai putină căldură 
iar cantitățile anua- 
precipitații s-ar di- 
in zonele cu climă 

cu peste 10 litri 
pătrat, iar la tro- 
cu 200 litri.

restre, ca urmare a defri
șării pădurilor virgine, va 
determina extinderea ca
lotelor de gheață polare, 
ceea ce ar putea inaugura 
o nouă epocă glaciară. în 
sprijinul acestei concluzii 
vin modificările care s-au 
și putut constata in clima 
terestră. Astfel, dacă între 
anii 1890—1940 in emisfera 
nordică temperaturile me
dii au crescut cu peste un 
grad Celsius, din 1940 și 
pină astăzi 
din nou cu 
trei pătrimi 
tendința de 
nuă“.

ele au scăzut 
aproximativ 

de grad, iar 
răcire conti-
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Evoluția evenimentelor3

din Liban
• Ultimatum adresat președintelui Suleiman 
Frangieh • O coloană de blindate în apropierea 

palatului prezidențial • Declarațiile unor 
partide politice

BEIRUT 15 (Agerpres). — Luni, un 
grup de 30 de ofițeri dintr-un regi
ment de comando al armatei libaneze 
au adresat președintelui Suleiman 
Frangieh un ultimatum cerîndu-i să 
demisionezi pînă la ora 12.00 G.M.T.,

După expirarea acestui termen, co
lonelul Rauf Abdel Samad. șeful a- 
cestui grup, a fost chemat la palatul 
prezidențial aflat în localitatea Baab- 
da, la 11 km de Beirut. In același 
timp, agențiile de presă semnalau că 
o coloană de blindate care se îndrep
ta spre capitală din direcția sud-est 
a staționat la cîțiva kilometri de pa
latul prezidențial.

Un comunicat difuzat de postul 
radio controlat de generalul Aziz 
Ahdab, care s-a proclamat „guver
nator militar provizoriu al Libanului", 
precizează că cele două mișcări mili
tare care se opun președintelui Fran- 
gieh au hotărît să formeze o „miș
care unică".

Pe de altă parte. Biroul Politic al 
Partidului Falangelor Libaneze a dat 
publicității o declarație în care își 
exprimă sprijinul față de președin
tele Frangieh și se opune ideii înlă
turării prin forță sau a demiterii a- 
cestuia. Aceeași poziție a fost adop
tată și de Partidul Național Liberal.

NAȚIUNILE UNITE

Sprijin luptei împotriva apartheidului
si opresiunii rasiale

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului a lansat tuturor 
țărilor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite un apel de a acor
da sprijin material și moral multi
lateral victimelor politicii de apar
theid și de opresiune rasială din Re
publica Sud-Africană. In legătură 
cu sărbătorirea, la 21 martie, a Zilei 
internaționale de luptă pentru lichi
darea discriminării rasiale, comitetul 
a chemat la intensificarea solidari
tății cu luptătorii împotriva sistemu-

V-

de 
Al

lui de apartheid în Africa australă,și 
la intensificarea luptei pentru elibe
rarea tuturor deținuților politici din 
închisorile rasiste. Apelul se pro
nunță, de asemenea, pentru încetarea 
represiunilor 
participanților 
tice de luptă 
lui și pentru 
siste represive din Republica Sud- 
Africană, Rhodesia și Namibia, ocu
pată ilegal de 
african.

polițienești împotriva 
la mișcările patrio- 

împotriva apartheidu- 
abrogarea legilor ra-

către regimul sud-

Raportul anual al Comisiei economice O.N.U. pentru Europa 
privind situația economiei țărilor occidentale în 1975

GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge
neva a............................
anual 
O.N.U.
O.N.U.) 
nomiei . 
1975. Experții comisiei desprind 
principală concluzie faptul că în ță
rile Europei occidentale, în S.U.A. și 
Canada economia a funcționat cu 10 
la sută sub capacitatea ei, iar în 
stadiul actual nu se poate întrevede 
momentul unei folosiri a întregii ei 
capacități. In zona menționată — se 
arată în raport — „recesiunea 
agravat în asemenea măsură 
chiar cu ritmuri de creștere 
rioare tendințelor actuale, va 
voie de mult timp pentru a 
dresa activitatea economică și pen
tru folosirea forței de muncă la un 
nivel normal".

Pentru anul acesta, creșterea eco
nomică a țărilor vest-europene nu 
se așteaptă să fie mai mare de 3 la 
sută — față de 5 Ia sută, în medie, 
în deceniul al 7-lea. Producția 
dustrială în principalele țări 
dentale industrializate, care a 
în 1975, cu 15 pînă la 17 la sută sub 
nivelul mediei anilor precedenți. va 
atinge în 1976 cu greu nivelul anu
lui 1973.

C.E.E./O.N.U. apreciază că „riscu
rile unei noi recesiuni care ar pu
tea să urmeze unei scurte perioade 
de redresare sau posibilitatea 
stagnări prelungite trebuie să 
ocupe guvernele respective, ca 
riscurile unei inflații persistente".

In raport se precizează că rata 
medie a inflației în țările capitaliste 
ale Europei a fost, anul trecut, de 
13 la sută, dar ea s-a ridicat pînă 
la 28 la sută în Marea Britanie și 
Irlanda și pină la 25 la sută in Ita
lia.

fost dat publicității raportul 
al Comisiei Economice a 

pentru Europa (C.E.E./ 
cu privire la situația eco- 

țărilor lumii occidentale în 
ca

Relevînd faptul că, în general, 
majul a atins niveluri record în 
rile Europei occidentale, raportul 

prima dată problema 
șomajului", înțelegin- 

in

șo- 
tă- 
ri-

s-a 
incit, 
supe- 

fi ne- 
se re

in- 
occi- 
fost,

unei 
pre-

Și

dică pentru 
„exportului 
du-se, prin aceasta, trimiterea 
țara de origine a muncitorilor imi
granți. Astfel, R.F.G. a 
în decurs 
500 000 de 
— 144 000,,

Reacția 
internaționale la recesiunea din lu
mea occidentală a fost puternic re
simțită, volumul acestor schimburi 
scăzînd, anul trecut, cu 9 la sută — 
prima descreștere substanțială înre
gistrată in acest domeniu din anul 
1945.

Totodată, raportul menționează că 
situația economiei țărilor în curs de 
dezvoltare s-a înrăutățit în 1975. 
Datoriile țărilor în curs de dezvol
tare se acumulează, iar puterea de 
cumpărare a veniturilor realizate de 
ele din export se depreciază. ceea 
ce limitează capacitatea lor de im
port și posibilitățile lor de a investi 
pentru dezvoltare.

★

de finanțe ai țărilor 
Pieței comune au a- 
modalitățile privind a-

„exportat", 
de doi ani, aproximativ 
muncitori străini. Elveția 
iar Austria — 58 000.
schimburilor comerciale

Miniștrii 
membre ale 
probat, luni, 
cordarea unui împrumut în valoare 
de un miliard de dolari Italiei și u- 
nui împrumut de 300 milioane de do
gari Irlandei. Pe de altă parte, mi
niștrii de finanțe ai „celor nouă" au 
căzut de acord, în calitate de gu
vernatori ai Băncii Europene de In
vestiții. asupra plafonului de îm
prumuturi al acestei bănci, fixat la 
800 milioane unități de cont (1 uni
tate de cont este egală cu 1,20 do
lari).

La al doilea tur al alegerilor cantonale din Franța

0 puternică reconfirmare
0 succesului forțelor stîngii

„Stingă are acum un 
număr de consilieri 
generali egai, dacă nu 
chiar superior celui al 
majorității" — subli
niază ziarul „Le Fi
garo", comentînd rezul
tatele alegerilor canto
nate din Franța. Con
form datelor anunțate 
de Ministerul Afaceri
lor Interne, 
consilierii 
nou aleși 879 aparțin 
majorității, iar 841 — 
Uniunii stîngii. Tot
odată. 95 de consilieri 
reprezentind alte for
mații politice de stin
gă își vor preciza op
țiunile miercuri, oda
tă cu alegerea pre
ședinților consiliilor 
departamentale. După 
cutn se remarcă aici, 
este evident faptul că 
al doilea tur de scru
tin confirmă și conso
lidează pozițiile stin- 
gii, care obține majori
tatea atit prin numărul 
celor aleși, cit și prin 
procentajul sufragiilor 
exprimate.

De. altfel, cifrele ofi
ciale comunicate luni 
la amiază arată că 
partidele Uniunii stîn
gii ău obținut la al 
doilea tur de scrutin 
50,9 la sută din cele 
6 296 989 sufragii ex
primate. Iată și repar
tizarea voturilor : Par
tidul Socialist 30.9 la 
sută (1 949 902 voturi); 
Partidul Comunist 17,4 
la sută 
Mișcarea 
de Stingă 
(169 928). 
vorabile

dintre 
generali

se

(1 097 611) ;
Radicalilor 

2.6 la sută 
Forțele fa- 

majorității

J
guvernamentale au 
obținut 49,1 la sută.

O statistică înglo- 
bind rezultatele celor 
două tururi de scrutin 
în 1 854 cantoane (din 
1 863) arată că Parti
dul Socialist a obținut 
519 posturi de consi
lieri generali. Partidul 
Comunist 249, Repu
blicanii Independenți 
186, U.D.R. 181. Creș
terea masivă a numă
rului de consilieri ge
nerali aparținind stîn- 
gii a determinat răs
turnarea majorității în 
cel puțin 10 consilii 
generale ale unor de
partamente ca Allier, 
Corsica de sud, Gi
ronde, Tărn sau, în 
împrejurimile Parisu- 

ca 
E-

lui, în localități 
Val-de-Marne și 
ssonne.

Apreciind aceste 
zultate ca „al doilea 
avertisment dat majo
rității", cotidianul „Les 
Echos" scrie: „Pentru 
prima oară în anii ce
lei de-a V-a republici, 
stingă a obținut glo
bal majoritatea sufra- 
giiloi cu prilejul unor 
alegeri. De data aceas
ta nu mai este vorba 
de un sondaj, ci de un 
rezultat incontestabil. 
Guvernul trebuie să-și 
pună acum o serie de 
întrebări atît la nivel 
local, cit si 
național".
..France Presse" subli
niază că „participarea 
— 68 la sută din
corpul electoral, un 
procentaj record în a-

re-

la nivel
Agenția

legerile locale — indi
că înaltul nivel al ca
racterului politic im
primat acestor alegeri".

încă din primele ore, 
partidele Uniunii de 
stingă și-au făcut cu
noscute aprecierile 
cu privire la rezulta
tele înregistrate. In 
acest sens, arătînd că 
partidul socialist a în
registrat circa 180 de 
noi locuri în consiliile 
departamentale, secre
tariatul partidului de
clara: „Acest succes
al stîngii a fost posi
bil datorită, îndeosebi, 
disciplinei de care au 
dat dovadă cele trei 
partide semnatare ale 
Programului comun".

Remarcînd faptul că 
partidul comunist cîș- 
tigă 72 de 
consiliile 
„L’Humanite' 
declarația lui Georges 
Marchais, secretar ge
neral al “ 
apreciază: 
cantonate 
un progres incontesta
bil al mișcării demo
cratice. Dar acest pro
gres trebuie apreciat 
fără a manifesta o ati
tudine festivistă, ci, 
dimpotrivă, măsurind 
bine tot ce rămîne de 
făcut pentru a cîștiga 
o solidă majoritate a 
poporului 
favoarea ideii schim
bărilor 
necesare".

locuri in 
generale, 

publică

P.C.F., care
„Alegerile 
marchează

nnstru în

demoeratice

Paul
D1ACONESCU

Paris

Campania electorală din Polonia
ÎNTÎLNIRI ALE CANDIDAȚILOR CU ALEGĂTORII

VARȘOVIA 15. — Corespondentul 
Agerpres transmite : In calendarul 
campaniei ce se desfășoară în Polo
nia pentru pregătirea alegerilor ge
nerale, programate la 21 martie, care 
vor desemna viitoarea componență a 
Seimului i ’ "
voievodale, 
caracterizat 
te politică, 
candidaților 
etapă importantă a campaniei electo
rale a fost inaugurată de întîlnirea 
de la Sosnowiec a primului secretar 
al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek. 
Și alți membri ai conducerii su
perioare de partid și de stat, înscriși 
pe listele comune ale Frontului Uni
tății Poporului pentru alegerile de 
deputați în Seim, au avut întîlniri 
cu alegătorii, stabilind un dialog 
direct cu aceștia, pentru examina
rea — intr-o atmosferă de lucru — 
a celor mai eficiente forme de tra
ducere în viață-, a platformei elec-

și Consiliilor populare 
săptămîna aceasta s-a 

printr-o intensă activita- 
prilejuită de întîlnirile 
cu alegătorii. Această

torale a Frontului care are la bază 
programul adoptat de cel de-al 
VlI-lea-Congres al P.M.U.P.

în amplele dezbateri, ocazionate de 
aceste întîlniri, oamenii muncii ra
portează marile succese obținute pe 
frontul construcției socialiste. Mine
rii din bazinul carbonifer Silezia, de 
pildă, au făcut cunoscut că au reali
zat în cinstea alegerilor o producție 
suplimentară de 896 milioane zloți. 
La rindul lor, marile colective in
dustriale ale Varșoviei au obținut 
o producție suplimentară ce se ci
frează la 414 milioane zloți. Ase
menea realizări au fost prezentate și 
în alte voievodate în timpul întîlniri- 
lor cu candidații, constituind o dova
dă a hotărîrii clasei muncitoare po
loneze, a întregului popor de a în- 
tîmpina cu noi izbînzi pe frontul 
muncii evenimentul de seamă din 
viața întregii țări pe care îl consti
tuie alegerile din 21 martie.

P. C. Portughez se pronunță pentru acțiuni 
comune ale forțelor democratice

Cuvintarea tovarășului Alvaro Cunhal 
la Conferința națională a partidului

«Mi

DE PRETUTINDENI

PEKIN

Vizita unei delegații
de partid și guvernamentale 

a R. D. P. Laos
PEKIN 15 Corespondentul Ager

pres transmite : La invitația C.C. 
al P.C. Chinez și a guvernului 
R.P. Chineze, luni a sosit la Pekin, 
într-o vizită oficială de' priete
nie, o delegație de partid și gu
vernamentală laoțiană, condusă de 
Kaysone Phomvihane, secretar ge
neral al Partidului Popular Revolu
ționar din Laos, primul ministru al 
Republicii Democrate Populare Laos.

In aceeași zi, Ciu De, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C., președin
tele Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, a avut o 
întrevedere cu membrii delegației 
laoțiene. Tot luni, Hua Kuo-fen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., premier, interimar al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, și 
Iao Uen-iuan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.C.. au avut 
convorbiri cu Kaysone Phomvihane 
și cu Phoun Sipaseuth, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.L., 
vicepremier și ministru de externe 
al Laosului.

FRANȚA

Măsuri de protecție 

a monedei naționale
PARIS 15 (Agerpres). — Franța a 

anunțat oficial duminică ieșirea 
francului din sistemul vest-european 
al . flotării concertate a monedelor în 
raport cu dolarul, 
doua oară cind 
moneda din acest ___  ... __
la 21 aprilie 1972, la Basel. în pre
zent, în „șarpele 
cum mai este denumit sistemul — 
au mai rămas doar monedele R.F.G., 
Belgiei, Olandei. Luxemburgului, Da
nemarcei (țări membre ale C.E.E.), 
Suediei și Norvegiei.

Franța a abandonat sistemul pen
tru prima oară în iulie 1974, ca ur
mare a crizei petroliere. Explicînd 
părăsirea din nou a sistemului de 
către franc, ministrul economiei și 
finanțelor al Franței. Jean Pierre 
Fourcade, a declarat duminică sea
ra că hotărirea în acest sens a gu
vernului său are drept scop de a-și 
proteja rezervele de schimb. El a 
menționat că începînd de la 4 mar
tie — dată la care mișcările specu
lative la bursă au luat o amploare 
deosebită — Franța a cheltuit devi
ze în valoare de 8 miliarde de franci 
pentru susținerea cursului monedei 
sale.

Noua ieșire a francului din siste
mul monetar de flotare concertată 
riscă să declanșeze o nouă criză în 
Europa „celor nouă" — se apreciază 
în cercurile C.E.E. de la Bruxelles.

Este pentru a 
Franța își retrage 
sistem, instituit

vest-european“

WASHINGTON

CONSILIUL DE STAT AL 
R. P. POLONE A RATIFICAT 
ACORDURILE CU R. F. GER

MANIA
VARȘOVIA 15 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 15 martie a 
avut loc o ședință a Consiliului de , 
Stat al R.P. Polone, în cadrul căreia 
au fost examinate și ratificate acor
durile polono—vest-germane. Aceste 
acorduri convenite de Edward Gie- 
rek și Helmut Schmidt la Helsinki 
și semnate la Varșovia, la 9 octom
brie anul trecut, cu prilejul vizitei 
vicecancelarului și ministrului de 
externe. Hans Dietrich-Genscher, re
prezintă o completare a Tratatului 
din decembrie 1970 dintre Polonia și 
R.F.G.

LISABONA 15 (Agerpres). — La 
Lisabona a luat sfîrșit Conferința na
țională a Partidului Comunist Por
tughez. In cursul lucrărilor a luat 
cuvîntul secretarul general al parti
dului. Alvaro Cunhal, care a arătat 
că, în preajma alegerilor pentru 
adunarea legislativă (programate 
pentru 25 aprilie), situația internă a. 
Portugaliei se caracterizează prin 
două tendințe : pe de o parte, forțele 
reacționare încearcă să-și restabi
lească dominația economică și poli
tică ; pe de alta, forțele democratice, 
întregul popor își intensifică acțiu
nile pentru apărarea cuceririlor revo
luționare. Alvaro Cunhal a apreciat 
că, în prezent, procesul destrămării 
forțelor 
este tot 
parte — 
grupare 
populare. Se creează un larg front al 
forțelor politice, militare și obștești, 
capabil să asigure continuarea proce
sului democratic.

Abordînd problema unității parti
delor politice cu Mișcarea Forțelor

de dreapta, al izolării lor 
mai pregnant. Pe de altă 
a spus el — are loc o re- 
a forțelor antifasciste și

Armate și a dezvoltării relațiilor din
tre partide. Alvaro Cunhal a subli
niat că semnarea la 26 februarie a 
acordului constituțional reprezintă un 
eveniment de deosebită importanță. 
A fost confirmat astfel — a spus el — 
rolul forțelor armate în apărarea 
mocrației în Portugalia. Partidul 
munist — a continuat secretarul 
neral — consideră excepțional 
importante realizarea înțelegerii 
ciproce și stabilirea unor acțiuni 
mune ale forțelor democratice. în
deosebi ale comuniștilor și socialiști
lor. Alvaro Cunhal a relevat că este 
necesară pregătirea unei platforme în 
vederea formării unui guvern demo
cratic, la care să participe și repre
zentanți ai forțelor armate.

Delegații la conferință au adoptat 
în unanimitate programul electoral 
al P.C. Portughez, care lansează un 
apel în direcția înfringerii forțelor 
reacționare și de dreapta la consul
tarea de la 25 aprilie, a dobîndirii 
majorității de către forțele de stingă, 
majoritate menită să asigure for
marea unui guvern de stînga, cu 
participarea P.C. Portughez.

de- 
co- 
ge- 
de 

re- 
co-

Apelul P. C. din Austria în apărarea 
intereselor oamenilor muncii

NIGER

VIENA 15 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc Conferința Partidului Co
munist din Austria, consacrată pro
blemelor politicii economice. In ra
portul prezentat, președintele parti
dului, Franz Muhri, a lansat un apel 
la activizarea acțiunilor pentru asi
gurarea ocupării forței de mun
că, în apărarea drepturilor oameni
lor muncii, pentru ridicarea nivelului

de viață. La înfăptuirea acestor de
ziderate, a subliniat Franz Muhri, ar 
contribui în măsură substanțială 
lărgirea în continuare a legăturilor 
economice ale Austriei cu țările so
cialiste, legături grație cărora încă 
de pe acum a fost garantată menți
nerea locurilor de muncă pentru 
100 000 de salariați austrieci.

Dejucarea unei tentative 
de lovitură de stat

NIAMEY 15 (Agerpres). — în noap
tea de duminică spre luni, in Niger 
a fost dejucată o tentativă de lovi
tură de stat care viza răsturnarea gu
vernului, a anunțat șeful statului, 
Seyni Kountche, într-un comunicat 
difuzat de postul de radio Niamey, 
preluat de agențiile internaționale de 
presă. Tentativa a fost condusă de 
maiorul Bayere Moussa, fost minis
tru în guvernul remaniat luna tre
cută. După intervenția promptă a 
forțelor armate, conducătorul tenta
tivei și persoanele implicate au fost 
arestate, iar situația restabilită. Seyni 
Kountche a adresat populației un apel 
prin care cere păstrarea calmului și 
respectarea cu strictețe a instrucțiu- 
nilot stabilite de guvern.

NOI DEZVĂLUIRI PRIVIND MASACRUL 
DINTR-UN SAT RHODESIAN

LONDRA 15. — Corespondentul 
nostru transmite : într-un interviu 
acordat postului de radio BBC, Tom 
McCharthy, fost militar în trupele 
regimului rasist de la Salisbury, a 
făcut mărturisiri complete în legătu
ră cu un masacru săvîrșit la 20 oc
tombrie anul trecut de trupele rhode- 
siene împotriva populației africane. 
Atunci, 
pătruns 
eliberare 
bombardament cu rachete, dublat de 
un tir intens al mitralierelor. Potrivit 
declarației lui Tom McCharthy, „totul 
a fost distrus". Au fost uciși peste 60 
de oameni : femei, tineri, copii, bă- . 
trîni. în timpul masacrului, Tom

• FIBRE DIN BAZALT.
O întreprindere din. apropierea 
Moscovei a început să producă 
fibre fabricate din... piatră, mai 
precis din roci de bazalt, a că
ror rezistență este de cîteva ori 
mai mare decît aceea a fibrelor 
din sticlă. Fibrele din piatră re
prezintă o excelentă armătură 
pentru pereții despărțitori sub
țiri. precum șl pentru plăcile 
termo și fonoizolante. Pe de 
altă parte, hîrtia, cartonul și alte 
produse fabricate din asemenea 
fibre au suportat, în cursul ex
perimentelor, temperaturi la 
care alte multe materiale își 
pierd unele proprietăți impor
tante. De asemenea, noul mate
rial poate fi utilizat cu succes 
la confecționarea îmbrăcăminții 
speciale destinate sudorilor, o- 
țelarilor și turnătorilor. Cît pri
vește rezervele de materie pri
mă pentru producerea fibrelor 
din piatră acestea sînt. bineîn
țeles, inepuizabile...

• LASERUL PROPUL- 
SOR AL NAVELOR COS
MICE ? Un specialist american 
în domeniul laserului, Arthur 
Kantrowitz, a avansat ideea 
utilizării laserului la propulsa
rea unor nave spațiale. Modul 
de funcționare : razele laser 
transformă în vapori, într-un 
timp extrem de scurt, apa din
tr-un compartiment special al 
rachetei propulsoare ; acești va
pori, la rîndul lor, expulzați cu 
putere, asigură deplasarea în 1 
sens contrar a vehiculului cos
mic. Soluționarea cîtorva aspec
te tehnice — cum ar fi realiza
rea unei emisii în ritm constant
a razelor laser, care îndeobște 
acționează în „jeturi" de scurtă 
durată — ar putea face ca acest 
nou mijloc pentru propulsia 
spațială, deosebit de ieftin, să 
fie utilizat la proiectele de 
creare a unor colonii spațiale.

sub motiv că în sat ar fi 
.•.teroriști" din mișcarea de 

a negrilor, a început-un

McCarthy a primit ordin de la un ofi
țer „să lichideze un tînăr rănit". „Am 
privit la acest copil. Nu avea mai 
mult de 15—16 ani. Nu zicea nimic, 
nu plîngea, nu implora Și-a acoperit 
cu mîinile fața, cum ar face cineva 
care încearcă să se apere inutil. La 
primul foc de armă nu l-am atins, 
deoarece întorsesem capul să nu-1 
văd. Ofițerul însă m-a forțat să trag 
din nou". Tom McCharthy l-a între
bat pe comandantul asasin, după 
lichidarea tînărului african, de ce 
trebuiau să fie uciși atîția oameni 
nevinovați. „Nu sînt buni de nimic 
pentru noi" — a spus cinic ofițerul 
care și-a pătat mîinile și conștiința 
cu sînge nevinovat.

• STRUNG CU... MI
CROSCOP. O premieră în 
tehnologia mondială de prelu
crare, cu înaltă precizie, a unor 
piese metalice mici a realizat 
întreprinderea de aparate opti
ce din Varșovia. Specialiștii 
institutului au construit un 
strung de proporții reduse dotat 
cu microscop industrial. care 
permite efectuarea unor așchieri 
cu precizia unei miimi de mili
metru. în prezent, se lucrează 
la perfecționarea instalației, ast
fel ca. ea să funcționeze la indi
cațiile unui minicomputer. Pro
ducția de serie a microstrungu- 
lui este prevăzută 
viitor.

pentru anul

agențiile de presă transmit:
Convorbiri româno-bul- 

garO. k® Sofia au avut loc, luni, 
convorbiri între delegația Ministeru
lui Educației și Invătămintului din 
România, condusă de Radu Bog
dan. adjunct al ministrului, și dele
gația Comitetului de stat pentru 
știință, progres tehnic și învățămînt 
superior din Bulgaria. condusă de 
Marin Petrov, secretar general al 
comitetului, privind dezvoltarea in 
continuare a legăturilor de colabo
rare în domeniul învățămîntului din
tre România și Bulgaria.

0 delegație economică 
română, con^usa de Marin Trăi- 
staru, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, a început la Lisabona 
convorbiri în vederea încheierii unor 
contracte Si înțelegeri economice în 
domenii de interes reciproc. în con
formitate cu protocolul Comisiei 
mixte guvernamentale româno-por- 
tugheze pentru comerț și cooperare, 
semnat la București în decembrie 
1975.

Acord româno-beninez.
La Cotonou a fost semnat acordul de 
cooperare culturală și științifică din
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Benin.

DE APĂ. 
ce s-a abă- 
Mexic, afec- 
mai mult a-

Italia și R.P. Angola 
încheiat un 
legăturilor 
țări — s-a

au
acord privind asigurarea 
aeriene între cele două 
anunțat la Roma. Acor

dul a fost semnat cu prilejul vizitei 
in Angola a ministrului italian al 
transporturilor. Mario Marinelli.

La Belgrad 3 sosit-!ntr o vi- 
zită de prietenie, primul ministru al 
Republicii Sri Lanka, Sirimavo Ban- 
daranaike.

Marile monopoluri
consumator

Standul românesc consacrat 
industriei constructoare de 
șini-unelte din cadrul 
international de primăvară 
la Leipzig a fost vizitat, luni, de 
Gerhard Weiss, 
al Consiliului
R.D.G. El a elogiat exponatele 
românești si a subliniat posibili
tățile reale de adincire si diver
sificare a cooperării si speciali
zării intre R.D.G. si România în 
domeniul construcției de masini- 
unelte.

via- 
Tîrgului 

de

vicepreședinte 
de Miniștri al

dată 
după 

efecte 
ale

Pentru prima 
în perioada de 
război, unele 
sociale nefaste
atotputerniciei marelui 
business figurează 
printre problemele 
importante ale cam
paniei electorale. Ma
joritatea pretendenți- 
lor la învestitura în 
vederea alegerilor pre
zidențiale, precum și 
candidații în alegerile 
pentru Congres, sesi- 
zînd pulsul opiniei 
publice, avansează 
propuneri vizînd limi
tarea sferei de acțiu
ne a anumitor mo
nopoluri, sporirea im
pozitelor percepute a- 
supra profiturilor 
trusturilor, abolirea 
avantajelor fiscale ale 
companiilor transna
ționale etc.

S-a arătat că pier
derile provocate con
sumatorilor americani 
de marile trusturi și 
monopoluri, prin scum
pirea artificială a 
prețurilor produselor, 
se ridică la fabuloasa 
sumă de 87 de miliar
de dolari anual. Sta
tisticile oficiale dove
desc, de altfel, că pre
țurile produselor ace
lor ramuri 
le unde 
marilor 
este mai
sint cu 10—20 la sută

industria- 
dominația 

monopoluri 
accentuată

„umflate", fiind fixa
te în mod arbitrar, 
prin înțelegeri între 
aceste monopoluri. La 
această concluzie 
ajuns economistul^ 
merican John 
care, urmărind 
ția prețurilor a 
duse în. timpul 
perioade de recesiune 
din trecut (nemarcate 
și de inflație, cum este 
recesiunea în curs), a 
constatat că la 13 din
tre aceste produse 
prețurile au continuat 
să crească în pofida 
scăderii drastice a ce
rerii. De fapt, marile 
monopoluri au prefe
rat să-și reducă apre
ciabil producția, decît 
să micșoreze prețuri
le. Senatorul Philip 
Hart, președintele sub
comitetului senatorial 
pentru probleme anti
trust și ale monopolu
rilor, a conchis, după 
o investigație de 10 
ani, că supertrusturi- 
le, puțind fixa pre
turi după bunul plac, 
acționează ca un ca
talizator cronic al in
flației.

Potrivit statistici
lor, consumatorul 
merican plătește cu 15 
pînă la 20 la sută mai 
scump alimentele mi
cului său dejun, pen
tru că acestea sint 
produse îndeobște de 
numai trei firme :

a 
a- 

Blair, 
evolu- 
16 pro- 

unor

„General 
„General 

altă 
pă- 
ra- 
nu 
a-

a-

„Kellogg", 
Mills" și 
Foods". Nici o 
firmă nu poate 
trunde în această 
mură, pentru că 
poate concura cu 
cești coloși ai indus
triei alimentare.

După cum arată cer
cetătorul Willard Mue
ller, de la Universi
tatea Wisconsin, 200 
de supercorporații 
mericane controlează 
în prezent două tre
imi din mijloacele de 
producție ale țării.

Apreciind că actua
lele legi antitrust, 
vechi din 1890, au e- 
șuat în încercarea de 
a limita sfera de ac
țiune a marilor mono
poluri, senatorul Phi
llip Hart, avînd spri
jinul citorva colegi ai 
săi, a introdus în Ca
mera superioară a 
Congresului un pro
iect de lege denumit 
„Actul de reorganiza
re . industrială" care 
vizează, în perspecti
vă, desființarea mo
nopolurilor și naționa
lizarea unor ramuri 
economice. Totuși, da
torită atotputerniciei 
monopolurilor, șansele 
acestui proiect de a 
trece prin Congres 
sint aprșeiate a fi 
foarte reduse.

în baza unei hotărîri a 
Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, alegerile pentru Adu
narea Populară a R. P. Bulgaria, 
consiliile populare județene, orășe
nești, raionale și sătești vor avea 
loc la 30 mai 1976.

Comunicat comun japo- 
no-iordanian. Re§ele Hussein ai 
Iordaniei și primul 
poniei. Takeo Miki. _  _______ .....
portanta promovării cooperării bila
terală — se arată 
comun publicat la Tokio, la încheie
rea vizitei suveranului hașemit. Co
municatul relevă necesitatea stabilirii 
unei păci drepte și de durată în 
Orientul Apropiat, necesitatea retra
gerii forțelor israeliene din toate te
ritoriile ocupate, precum și respec
tarea drepturilor poporului palesti- 
nean.

La Palatul Națiunilor din 
Geneva 3 avut loc cea de-a 115-a 
sesiune a Comitetului Executiv al 
Federației Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.). 
Participanții au analizat stadiul și 
perspectivele activității federației și 
au adoptat o serie de hotărîri în pro
bleme organizatorice. In funcția de 
președinte al F.M.A.N.U. a fost ales 
Mihaly Simon (R.P. Ungară).

La Florența S_3U încheiat 'uni 
lucrările celui de-al XVII-lea Con
gres al Partidului Socialist Demo
cratic Italian.

• PENURIE
Seceta prelungi.ată 
tut, anul acesta, în 
tează din ce în ce 
provizionarea cu apă a capitalei 
tării. După cum transmite agen
ția France Presse, Ciudad de 
Mexico și suburbiile sale, tota- 
lizind 12 milioane de locuitori, 
nu mai beneficiază decît de 42 
din cei 50 de mc de apă necesari 
pe secundă. Autoritățile munici
pale au lansat cetățenilor apelul 
de a limita consumul casnic ; la 
rindul lor. întreprinderile in
dustriale sînt îndemnate să gă
sească modalități adecvate pen
tru reutilizarea apelor reziduale.

a

C.ALEXANDROAIE

ministru al Ja- 
au subliniat im-

în comunicatul

• TOXICITATEA NOI
LOR SUBSTANȚE. labo
ratoarele de chimie din întrea
ga lume sint realizate, anual, 
40 000 de noi substanțe, dintre 
care intră in producția indus
trială cîteva sute. Dar cite din
tre ele — se întreabă dr. Walter 
Davis, conducătorul Institutului 
internațional de oncologie din 
Lyon — sint cercetate sub as
pectul eventualelor lor proprie
tăți cancerigene ? întrebare fi
rească. deoarece, după părerea 
oamenilor de știință, cazurile de 
cancer se datorase. în proporție 
de patru cincimi, substanțelor 
toxice din mediul înconjurător. 
Or. verificarea amănunțită a 
gradului de toxicitate a noilor 
substanțe chimice durează multă 
vreme. Iată de ce. în prezent, 
se depun pe plan mondial efor
turi pentru elaborarea unui sis
tem-standard de verificare ra
pidă a unui număr mai mare de 
produse chimice, pentru a se de
termina dacă sint sau nu cance
rigene.

Relații între Pakistan și 
C.E.E. La Islamabad au loc con
vorbiri între C.hristopher Soames, 
vicepreședintele Comisiei C.E.E., în
sărcinat cu relații externe, și Aziz 
Ahmed, ministru de stat pentru pro
blemele apărării și afacerile exter
ne. A fost 
nării unui 
Pakistan și

discutată problema sem- 
acord de cooperare între 
C.E.E.

Guvernul israelian » h°- 
tărît, duminică, majorarea în medie 
cu 25 la sută a prețurilor la unele 
alimente, la combustibili și 
portul în comun. Totodată, cabinetul 
a decis devalorizarea lirei israeliene 
cu 2 la sută — cea de-a opta măsu
ră de acest gen luată începînd din 
iunie 1975. Potrivit agenției United 
Press International, creșterile de pre
turi anunțate adaugă noi sarcini 
fiscale locuitorilor acestei țări, care 
au de plătit cele mai mari impozite 
din întreaga lume.

tranș

Patru sateliți “ destinație 
militară, dintre care doi de teleco
municații dotați cu generatoare nu
cleare, au fost lansați, duminică 
noaptea, de la Cape Canaveral, cu 
ajutorul unei rachete „Titan 3-B".

Vînturi puternice care au 
antrenat tone de praf s-au abătut 
asupra capitalei mexicane, pertur- 
bind trafțcul și provocind întreru
perea curentului electric. In unele 
puncte din centrul capitalei circu
lația a fost complet blocată, iar aero
portul internațional din Ciudad de 
Mexico a fost, de asemenea, închis 
temporar.

• ÎMPOTRIVA „PO
LUĂRII LINGVISTICE". 
Parlamentul francez a adoptat, 
după cum s-a mai anunțat, o 
lege unică în felul ei. Cei ce se 
fac vinovați de utilizarea în a- 
nunțuri, contracte și texte ofi
ciale a unor cuvinte împrumu
tate din alte limbi — prevede 
legea — vor fi amendați cu o 
sumă variind între 80 și 160 de 
franci. Dacă persoana recidivea
ză chiar și numai o singură 
dată într-un interval de trei ani, 
ea va fi sancționată cu amendă 
care poate să se ridice pină la 
5 000 de franci ! Este una din 
măsurile cerute cu insistență de 
cercuri largi ale intelectualității, 
de opinia publică. în vederea 
menținerii purității limbii fran
ceze, puternic asaltată de cu
vinte de origine anglo-saxonă, 
care au dat naștere ' jargonului 
..franglais", un veritabil poluant 
lingvistic.

Peste 70 000 de 
recent la Roma

femei, venite din toate regiunile Italiei, au demonstrat 
împotriva șomajului și pentru egalitatea în drepturi 

cu bărbații

• PENTRU SALVAREA 
PUILOR DE FOCĂ. Anul 
aoeșta, sezonul de vînătoare a 
focilor in Canada debutează ' 
într-o atmosferă „încărcată". 
Numeroși iubitori ai animalelor, 
avertizînd asupra pericolului de 
exterminare a pașnicelor foce 
— foarte căutate pentru blana 
lor scumpă -— se opun cu ve
hemență în special vinarii pui
lor de focă. Ei își propuseseră, 
inițial, să facă uz de o anume 
vopsea, imposibil de înlăturat, 
cu care să stropească puii pen
tru ca blana acestora să nu mai 
prezinte nici un interes pentru 
vînători. Renunțîndu-se la aceas
tă idee, au fost alcătuite gru
puri, care se vor deplasa la 
fata locului, pentru a Împiedica, 
pe cit posibil, eventualele ex
cese ale vînătorilor.
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