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ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI Șl A ZILEI DE I MAI

UN LARG Șl IMPETUOS AVÎNT
ÎNTRECERII SOCIALISTE

pentru îndeplinirea și depășirea pianului,
pentru dezvoltarea multilaterală a patriei!

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Radioteleviziunii
După cum s-a anunțat, la 22 martie tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe Kostas Serezis și Kostas Velogiannls, 
trimiși speciali ai Radioteleviziunii elene, cărora le-a acordat un interviu 
pentru Radioteleviziunea elenă.

elene

Peste puțin timp, la 8 maî. clasa 
noastră muncitoare. întregul popor 
vor aniversa uri moment glorios din 
viata partidului si a țării — împli
nirea a 55 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. Conti
nuator al vechilor tradiții revoluțio
nare ale mișcării noastre muncito
rești. care și-a făurit primul partid 
politic în 1893. avînd adinei rădăcini 
în solul și istoria patriei. Partidul 
Comunist Român s-a dovedit sufle
tul și organizatorul uriașelor trans
formări revoluționare petrecute in a- 
ceste decenii în viața tării. Și este 
firească hotărîrea unanimă a oame
nilor muncii de a cinsti această a- 
niversare prin noi și însemnate fap
te de muncă, prin realizări remar
cabile în construcția socialistă.

Așa cum se știe, aniversarea parti
dului va fi precedată de . sărbătorirea 
zilei de 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc. în 
spiritul tradițiilor internaționaliste 
aie mișcării noastre muncitorești; ca
racteristice întregii istorii și activi
tăți a Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii sînt. de asemenea, 
dornici să cinstească această sărbă
toare prin realizări deosebite, con- 
Stienți de împletirea indisolubilă a 
îndatoririlor naționale si internațio
nale. convinși că prin succesele ob
ținute în edificarea socialistă a țării 
contribuie la sprijinirea luptei clasei 
muncitoare de pretutindeni, la întă
rirea forțelor și creșterea puterii de 
atracție a socialismului în lume.

Pentru a întimpina aniversarea 
partidului și ziua de 1 Mai 
zultate cît mai importante in 
tarea economico-socială a 
Comitetul Politic Executiv al
P.C.R. a stabilit ca în înlimpinarea

cu re- 
dezvol- 
patriei, 
C.C. al

puns la chemările entuziaste la în
trecere lansate încă în primele zile 
ale acestui an. oamenii muncii din 
toate sectoarele de activitate, hotăriți 
să transpună neabătut în viață pro
gramul elaborat de Congresul al

Creșterea productivității, moderniza
rea produselor, îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de export, economisirea re
surselor materiale, realizarea la termen 
a investițiilor, executarea lucrărilor a- 
gricole bine și Ia timpul optim - obiec
tive fundamentale ale întrecerii.

luni ale 
depășite, 
mindrim. 
vie ilils- 
a clasei

celor două evenimente să se orga
nizeze acțiuni politice și cultural-e
ducative menite să asigure o puter
nică mobilizare a oamenilor muncii 
la noi realizări în toate sferele con
strucției socialiste, să determine un 
nou și impetuos avint întrecerii so
cialiste pentru realizarea si depă
șirea planului din acest an — primul 
an al noului cincinal.

Există, fără îndoială, o bază trai
nică pentru materializarea acestor 
cerințe : rezultatele obținute pină â- 
cum în întrecerea socialistă. Ca răs-

XI-lea al partidului, să înfăptuiască 
sarcinile de plan pe 1976 și pe între
gul cincinal, și-au luat angaja
mente mobilizatoare In întrecere, ac- 
tionind cu toate forțele pentru în
deplinirea lor. Oamenii muncii din 
industria Capitalei au realizat ■ peste 
prevederile de plan din primele două 
luni ale anului însemnate cantități 
de produse ; de notat că aproape in 
intregupe sporurile suplimentare de 
producție s-au obținut.’utfe seama 
creșterii productivității muncii. Re
zultate la fel de rodnice au obținut

si oamenii muncii din județele Bra
sov. Hunedoara. Galați. Caraș-Seve- 
rin s.a. Se cuvine subliniat faptul că 
pe ansamblul industriei prevederile 
planului pe primele două 
anului au fost realizate și

Smt rezultate cu care ne 
realizări care constituie o 
trare a înaltei conștiințe
noastre muncitoare, a patriotismului 
fierbinte și atașamentului profund al 
tuturor celor ce muncesc — români, 
maghiari, germani si de alte națio
nalități — fată de politica partidului.

Pornind de ia aceste realizări. în 
vederea obținerii -unor rezultate su
perioare în îndeplinirea planului din 
industrie, agricultură, investiții, pen
tru înfăptuirea sarcinilor cuprinse 
in Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul consiliilor 
populare. întreaga muncă politică și 
organizatorică trebuie să fie orientată 
spre rezolvarea sarcinilor si proble
melor majore ale activității producti
ve. Atenția comuniștilor, a colective
lor de oameni ai muncii trebuie să 
fie concentrată asupra factorilor ho- 
tărîtori pentru asigurarea bunei des
fășurări a întrecerii socialiste: stimu
larea inițiativei creatoare, dezvolta
rea spiritului de răspundere în mun
că, întărirea spiritului gospodăresc și 
a disciplinei, cultivarea atitudinii 
ina iritate față de muncă.

In acest sens, este necesar ca or- 
ganizatiile de partid - si sindicatele să

ÎNTREBARE : Cum apreciat!, 
domnule -președinte. evoluția 
relațiilor dintre România și 
Grecia și cum vedeți, in urma 
convorbirilor purtate la Bucu
rești cu domnul prim-ministru 
Karamanlis, perspectiva dez
voltării lor in viitor ?

RĂSPUNS : Trebuie să relev cu 
mulță satisfacție că relațiile, dintre 
România și Grecia .au cunoscut o pu
ternică . dezvoltare in ultimii ani. A- 
ceasta corespunde, de altfel, tradiți
ilor de colaborare intre poporul ro
mân și poporul grec. Aș putea să 
menționez faptul că numai în ultimii 
cinci ani colaborarea economică s-a 
materializat în creșterea de peste 
două ori și jumătate a schimburilor 
bilaterale, precum și în realizarea 
unor acțiuni, de cooperare în produc
ție, care deschid noi perspective de 
viitor. De asemenea, s-au extins re
lațiile de colaborare în domeniul 
științific și cultural, schimburile de 
persoane intre cetățenii celor două 
țări, precum și vizitele reciproce ale 
reprezentanților statelor noastre și 
ale personalităților vieții culturale, 
artistice și științifice.

Totodată, această colaborare s-a 
manifestat și in abordarea unor pro
bleme internaționale. într-o conlucra
re strînsă în lupta pentru pace și 
securitate.

Vizita primului ministru Karaman
lis în România, convorbirile pe care 
le-am avut, Declarația solemnă co
mună, precum și acordurile și înțele
gerile care s-au realizat cu acest pri
lej dau noi dimensiuni extinderii 
colaborării dintre țările noastre. Aș 
dori să menționez. în primul rînd, 
faptul că în documentele pe care 
le-am semnat la București se afirmă 
cu putere voința celor două state de 
â așeza la baza relațiilor lor princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respeetului independenței, suverani
tății. neamestecului în treburile in
terne, renunțări’ la torță și la ame
nințarea cu forța în soluționarea pro
blemelor dintre state Apreciez că a- 
ceste principii au însemnătate nu 
numai pentru România și Grecia — 
țări care nu au avut nici în trecut, 
nu’ au nici in prezent și nici în viitor 
motive să încalce aceste principii în 
relațiile reciproce. De aceea, ele au 
valabilitate internațională și capătă o

însemnătate deosebită tn contextul 
relațiilor și colaborării din Balcani.

In ce privește domeniul economic, 
s-au convenit măsuri de extindere' a 
colaborării, de realizare a unor socie
tăți mixte în România și în Grecia, 
precum și pe terțe piețe, ceea ce dă 
posibilitatea să anremem că în urmă
torii 4—5 ani cooperarea economică 
și schimburile b laterale se vor mări 
de cîteva ori Aștept cu mult interes 
apropiată vizită in Grecia și sper că 
convorbirile ce le vo1 avea cu pre
ședintele și cu primul ministru vor 
duce la identificarea de noi posibili
tăți cu privire la extinderea colaboră
rii viitoare dintre țările noastre. De 
aceea sînt optimist și prevăd o dez
voltare puternică a colaborării multi
laterale dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Cum apreciau 
rezultatele primei reuniuni pri
vi nd 
intre statele 
sint, 
voastră, problemele practice că
rora ar trebui să li se dea 
prioritate ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
România s-a pronunțat întotdeauna 
pentru o largă colaborare intre țările 
balcanice, pentru diferite forme de 
contacte în domeniile cultural, știin
țific.. economic, care să ducă treptat 
la realizarea unei zone a păcii și 
colaborării. In acest context, apreciez 
că reuniunea care a avut loc recent 
lă Atena cu privire la cooperarea 
economică între statele zonei noastre 
— deși cu scopuri limitate — a avut 
o însemnătate deosebită, fiind prima 
reuniune de acest fel după cel de-al 
doilea război mondial, demonstrînd 
astfel că țările balcanice au multe 
probleme pc care pot și trebuie să Ie 
soluționeze în comun în vederea dez
voltării lor economico-sociale. Printre 
acestea consider că transporturile, 
energia, mediul înconjurător sînt do
menii prioritare, dar ele nu pot epu
iza problemele largi ale cooperării 
economice. c?re deschide perspective 
noi dt progres tuturor țărilor din 
Balcani. Deși nu s-a încheiat cu re
zultate spectaculoase, noi apreciem 
că această reuniune a marcat pași 
importanți în direcția colaborării și 
am dori — și în ce ne privește sîn- 
tem hotăriți să acționăm — să se 
obțină rezultate 'cît mai bune In 
viitor.

cooperarea multilaterală 
balcanice si care 

după părerea diimnea-

ÎNTREBARE : Ce opinie aveți 
despre aprecierile comentatori
lor care susțin ci. după Con
ferința de la Helsinki, ar fi in
tervenit o dare înapoi un des
tinderea internațională . și ce 
măsuri considerați că ar trebui 
întreprinse pentru transpune
rea in viață a prevederilor din 
Actul final 7

RĂSPUNS : România a fost printre 
țările care au militat activ pentru 
succesul Conferinței de la Helsinki. 
Apreciem că prin rezultatele ei 
această conferință constituie un eve
niment istoric pentru toate popoare
le europene. Desigur, la Helsinki 
s-au adoptat în comun o serie de do
cumente și principii cu privire la co
laborarea pe continentul nostru. Așa 
cum am menționat insg, chiar la con
ferință, noi apreciem că s-a încheiat 
numai o fază a luptei pentru securi
tate, că. de fapt, odată cu semnarea 
acestor documente, incepe faza hotă- 
ritoare — aceea a înfăptuirii reale a 
securității ș‘i colaborării în Europa. 
Se cere să se treacă hotărît la reali
zarea în viață a celor consemnate și, 
mai cu seamă, la măsuri pe plan 
militar, de dezangajare militară, pen
tru a face ca securitatea pe conti
nentul nostru să devină efectivă.

Nu aș putea spune că se constată 
o dare înapoi. Cel mult s-ar putea 
spune că nu se acționează cu destulă 
fermitate și intensitate pentru înfăp
tuirea in viață a dobumențelor adop
tate. De aceea. România se pronunță 
pentru intensificarea activității tu
turor statelor europene în vederea 
înfăptuirii prevederilor acestor docu
mente. Avetn in vedere — finind sea
ma că reuniunea următoare, de la 
Belgrad, este programată pentru 1977 
— să se întreprindă unele acțiuni 
încă pină la această conferință. în
deosebi, considerăm că sînt perspec
tive bune în domeniul economic, al 
colaborării culturale și tehnico-știin- 
țifice.

Consider că înfăptuirea securității 
europene constituie una din sarcinile 
vitale ale tuturor popoarelor. Reali
zarea acestui deziderat este determi
nată de intensificarea luptei popoare
lor; a maselor largi populare din toa
te țările, care pînă la urmă au rolul 
hotăritor și am convingerea că vor 
înfăptui securitatea în Europa.

★
Aș dori să folosesc acest prilej, 

pină la realizarea apropiatei vizite in 
frumoasa dumneavoastră țară, să 
transmit poporului prieten grec cel» 
mai sincere urări de prosperitate și 
bunăstare.

IMPERATIVE UE PROGRAMULUI IDEOLOGIC U PARTIDULUI
••

(Continuare in pag. a IlI-a)

întreprinderii mecanice de mașini și utilaj minier din Baia MareIn secția montaj a Foto : E. Dichiseanu

Șapte întrebări
I S-a întîmplat tn timpul plenarei comitetului de 

partid de la întreprinderea de radiatoare, echipamente 
metalice, obiecte și armături sanitare din București, 
adunare consacrată activității ideologico-educative. La 
citeva minute după ce inginerul Ștefan Cerchez și-a 
spus cuvintul despre rolul exemplului personal al 
comuniștilor in activitatea educativă, secretarul comi
tetului de partid a primit vestea că in secția de echi
pamente metalice era nevoie de un specialist pentru 
„o problemă urgentă de producție". Aici intrase in 
probe tehnologice un nou agregat, conceput și reali
zat prin autodotare, care, prin automatizarea mai 
multor operații, putea să realizeze o productivitate 
de circa patru ori mai mare.

Fără să mai stea pe ginduri, inginerul Cerchez s-a

oferit să dea o mină de ajutor. Cu permisiunea oa
menilor care-l ascultaseră mai inainte, a pornit spre 
secție, a văzut despre ce era vorba și, ca unul care 
cunoștea toate tainele mașinii, deoarece participase și 
el la execuția ei, a repus-o imediat in funcțiune. O 
intervenție obișnuită — ne spunea el la sfîrșitul 
plenarei — pe care puteau s-o efectueze și alți spe
cialiști din secție.

— Și totuși — am insistat — de ce v-ați 
tocmai dumneavoastră 1

— Știu eu 1 Poate pentru 
ceva, m-am obișnuit să stau 
insumi.

— ? !
— In urma unei idei pe care 

intrarea in uzină s-a afișat_nu de mult un 
care grupează, sub titlul

oferii

că, înainte de a face 
de vorbă cu mine

o găsesc excelentă, la 
__ ___ _______ ” 1 panou 
care grupează, sub titlul „De vorbă cu tine însuți", 
vreo șapte întrebări: „Cum ai îndeplinit astăzi sarcina 
de plan ?“, „La ce acțiuni obștești ți-ai adus con
tribuția ?“, „Cum ți-ai ajutat colegii de muncă ?", 
„Cum te-ai comportat față de ei ?“, „Cum te comporți 
în familie și societate „Ce carte citești, la ce 
film sau piesă de teatru te vei duce in timpul 
liber ?“, „In ce măsură participi la munca patriotică 
pentru înfrumusețarea uzinei și orașului ?“ E un mic 
îndrumar care se adresează direct fiecărui om, ori 
de cite ori incepe o nouă zi de muncă. Te obligă la 
un răspuns concret, prin fapte.

— Cu alte cuvinte, te obligă la exemplu personal 
— a adăugat tovarășul Cristian losivoni, secretarul 
comitetului de partid, care asistase la discuție. Mono
logul acesta zilnic ar deveni insă și mai eficient dacă 
l-am transforma, din cînd in cind, și într-un dialog 
public — in secții și ateliere. S-ar vedea astfel, pe 
viu, felul in care crește răspunderea personală a 
fiecăruia. D. TÎRCOB

Dezvoltarea esteticii românești
In mesajul adresat tn 1972 celui 

de-al VII-lea Congres internațional 
de estetică organizat, ca o recunoaș
tere a realizărilor și perspectivelor 
esteticii românești, la București, to
varășul Nicolae Ceaușescu preconiza 
desfășurarea unui larg și generes 
schimb de păreri, „pentru a putea 
deschide noi orizonturi dezvoltării 
teoriei estetice, pentru a contribui la 
creșterea rolului ei in societate, atit 
în direcția stimulării înfloririi ■ arte
lor progresiste ce se consacră înnobi
lării omului, cit și în direcția creării 
unei ambianțe armonioase a vieții 
colectivității care să răspundă cerin
țelor de progres ale epocii contempo
rane". însemnătatea socială acordată 
esteticii și indicarea priorităților prin 
care să se obțină accentuarea acestei 
prezențe ne-au călăuzit în toți acești 
arii. în, care estetica marxist-leni- 
nistă, ca și celelalte științe sociale, 
a i beneficiat de tezele diriguitoare 
afe documentelor ideologice de partid 
din 1971 și ale Programului adoptat 
la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Filozofică prin concepția despre 
lume pe care o, promovează, estetica 
marxistă se recunoaște orgahic îm- 
plîntată in diverse domenii ale artei, 
in variate activități, prin care se 
instituie noi valori materiale și spi-

rituale. Nu este vorba de o dublă 
apartenență, ci de laturile indisolu
bile ale aceleiași funcționalități. Fără 
o metodologie filozofică, estetica s-ar 
pulveriza printre numeroasele ei 
obiecte, fără o constantă atenție pen
tru aceste anume obiecte în continuă 
diversificare, ar fi in pericol să 
eșueze într-un desuet speculativism.

Printre învățămintele hotărîtoare 
pe care ni le oferă. tradițiile esteticii 
românești, Maiorescu sau Gherea, 
Blaga sau Ralea, Călinescu sau 
Vianu, se . numără și această situare

însemnări de prof. univ. dr.
Ion IANOȘI

DIN O MIE DE BĂIEȚI
O MIE DE BARBA ȚI

Replica ce urmează a fost 
rostită intr-o plenară a orga
nizației. U.T.C. dintr-o. mare 
întreprindere :

— A fost criticat aici fap
tul că unii muncitori tineri 
nu sînt destul de exigenți 
față de ucenici. Este adevă
rat. Dar eu v-aș ruga să nu 
uitați că in majoritatea ca
zurilor muncitorii sînt de a- 
ceeași virstă cu ucenicii, că 
sînt chiar 
școală și 
consăteni 
alaltăieri, 
pe același 
meni ca disciplină și exigen
ță erau necunoscuți. In func
ție de acest lucru să jude
căm ce trebuie să facem 
pentru ca și unii și ceilalți...

Nici n-ar fi fost nevoie de 
mai mult ca să ne dăm sea
ma că lucrurile se petrec in- 
tr-una din (acele zone geo
grafice supuse, prin indus
trializare, unor adinei și re
pezi transformări economico- 
sociale. In cazul de față ne 
aflăm la Zalău. Platforma 
industrială a orașului — sînt 
aici cîteva întreprinderi noi 
și chiar 
abia se 
ivit in 
ani și a polarizat atenția și 
pașii locuitorilor pe o rază 
de zeci de kilometri.

Și încă din prima zi, 
chiar înainte de existența 
fizică (pe cînd se aflau 
construcție), aceste noi 
treprinderi aveau să pună 
muniștilor — care, alcătuiau 
acele prime nuclee numite 
un timp „beneficiarul" — 
problema foarte grea a pre
gătirii cadrelor. Sute și mii 
de. muncitori trebuiau să se 
ivească literalmente peste

noapte. Cum s-a întîmplat In 
toate cazurile de acest fel 
(atîtea alte orașe și zone ale 
tării au trecut și trec prin 
același proces : Bistrița, Sla
tina, Focșani. Botoșani. Tul- 
cea ș.a.), au 
întoarcă 
plecați 
învețe 
locuri. Ii aștepta

început să se 
acasă acei sălăjeni 

mai de 
meserii.

mult ca să 
prin alte 

aici o grea

năr și el și cu priviri senine, 
cu un zimbet perpetuu, cu
rat și contagios. Pare fratele 
mai mare al celor care-1 în
conjoară continuu, asaltîn- 
du-l cu întrebări, Vin cu cite 
o pigsă în mină, cu o schiță 
său cu mîinile goale, stingă- ■ 
ce (parcă rușinate de impas) 
și-l intreabă. El le răspunde 
cu răbdare, cu nespus de

care 
fost

foștii lor colegi de 
nu de puține ori 
si. pină mai iert
au mers cu vaca 
imas. Acolo, ter*

foarte noi, unele 
conturează — s-a 

urmă cu cinci-șase

ba 
lor 
în 

în
ec

misiune. Pentru fiecare mun
citor’ coiirumst reveneau cite 
cinci, zece și chiar douăzeci 
de tineri Meniți de la țară cu 
dorul de a învăța o meserie.

Dar numai „dorul" nu-i 
totdeauna de-ajuns...

Sintem la întreprinderea 
de armături industriale din 
fontă și oțel. La comitetul 
de partid ni se vorbise des
pre maistrul Ion Silaghi ca 
despre un comunist trecut 
prin încercări serioase în ul
timii ani. Care puteau fi a- 
cele încercări ? E multă miș
care in atelierul uzinal de 
sculărie. care seamănă mai 
curind, prin tinerețea celot 
de pe lîngă mașini, cu o 
școală de ucenici. Maistrul 
Ion Silaghi nu-i așa cum ni-1, 
închipuisem, un bărbat cu 
chipul brăzdat și sever. E ti-

multă și de omenească răb
dare.

— Nu, nu le-aș numi în
cercări — pare el să se ape
re. modest, de termenul fo
losit in legătură cu activita
tea lui din ultimii ani. încer
carea presupune și o oareca
re nesiguranță că vei reuși. 

, Or, eu am știut că trebuie 
să reușesc. Altminteri, cc 
făceam ? Cînd a luat ființă 
atelierul, am intrat aici in 
hală cu optsprezece băiețan- 
dri, care abia absolviseră 
cite o școală profesională, 
strungari și lăcătuși. Dar mai 
aveau multă meserie ,de în
vățat... „Am să-i învăț 1“ — 
mi-am zis.. Eu am lucrat la 
„Unio“ Satu-Mare. Acolo am 
învățat meserie,. acolo am 
devenit maistru. Dar lucrul

cel mai important pe 
l-am dobîndit acolo a 
convingerea că un comunist 
are in primul rind datoria să 
transmită și altora însușirile 
sale, .experiența sa, felul co
munist de a gindi și de a fi.

Atunci, la început, mais
trul Silaghi a căutat și a gă
sit doi muncitori mai expe
rimentați care să-l ajute la 
treburile producției, dar rfiai 
cu seamă la pregătirea tine
rilor. Cei doi. buni meseriaș’, 
își vedeau insă doar de pro
ducția lor. Cînd li se cerea 
să-i. ajute pe cei mai tineri, 
se arătau fie teribil de gră
biți, fie grozav de osteniți.

— N-avem noi tinip. mais- 
tore. Noi. dăm producție.

— Și nici răbdare n-avem...
Comunistul Silaghi. care 

trebuia să aibă răbdare pen
tru, toți și pentru orice, 
luat și pe ei 
vorbit cu 
bun :

— Dar voi 
vățat meseria ? V-ăți i 
strungari și lăcătuși ? 
V-a învățat cineva, 
cineva și răbdare și timp ca 
să vă învețe. Și-acum sîntep 
nerecunoscători... Da, nere
cunoscători. pentru că cei care 
și-au cheltuit răbdarea și 
timpul cu voi au făcut-o și 
cu gîndul că. la rîndul vos
tru, o să predați mai departe 
meseria. Că meseria nu-i 
„proprietate privată", iubiți 
tovarăși, așa să știți. E o a- 
vere a societății. Vi s-a dat 
ca

a esteticii în punctul de confluență a 
sintezei și analizei, a viziunii cuprin
zătoare și a atentelor evaluări de 
detaliu. Nici noi nu putem altfel dez
volta astăzi știința esteticii, benefi
ciara atît a unei metodologii filozofi
ce permanent reverificate și a unor 
instrumentații științifice particulare, 
a unor metode de cercetare interfe
rate. cit și a unor sedimentări deci
sive. în plan practic, civilizatoric și 
cultural.

Practica social-istorică reprezintă 
în cele din urmă mobilul și rostul ac
tivității esteticianului, urmărind for
marea viitorului absolvent al invătă- 
mîntului filozofic, filologic și artistic, 
sau elaborarea unor contribuții știin
țifice individuale și colective. împre
jurarea se cuvine cu atît mai tăios 
reamintită cu cit practica secolului 
nostru, și mai cu seamă a edificării 
societății socialiste. îmbogățește în 
mod substanțial, adesea prin rapide 
mutații de planuri, valorile estetic- 
artistice. In aceste condiții, o „retra
gere" in teritoriile de mult, știute, 
experimentate și cercetate, ar echi- 

cu abandonarea acestor . palpi-

tâttte zone contemporane. Observația 
nu vizează, se înțelege, procesul de 
valorificare a moștenirii artistice și 
estetice, acțiune indispensabilă și ho
tărîtoare anume pentru configurarea 
prezentului și a ziditorului său, con
știent de sine și de antecedentele 
sale. Ultimii ani ne-au îmbogățit 
printr-o creștere cu adevărat geome
trică — la care au contribuit, in
discutabil, și esteticienii — a asimi
lării valorilor trecutului dintr-o per
spectivă contemporană și de dragul 
înnoirilor contemporane. Remarca 
anterioară nu poate privi, așadar, 
decit cel mult o anume disproporțio- 
nalitate în defavoarea problematicii 
„de ultimă oră" și mai cu seamij ca
zurile de conservatorism, de repetare 
a lucrurilor cunoscute, care in fond 
se pot manifesta și în raport cu 
valorificarea trecutului, dar și în ra
port cu aprecierea prezentului.

Decisivă rămîne. oricum, Întoar
cerea cu fața spre experiența artisti
că românească din actuala etapă a 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate. * „
strinsă și reciproc fertilizatoare 
criticul, istoricul și teoreticianul di
verselor ramuri de artă, esteticianul 
trebuie să ia ca atare parte activă la 
evaluarea responsabilă a proceselor 
și produselor de artă concrete. Prin 
specificul domeniului său, el este apt 
pentru generalizări cuprinzătoare, 
care insă ar putea să și întîrzie dato-

. rită dificultăților lor deosebite. In 
acest sens, nu putem să nu recu
noaștem datoriile pe care estetica le 
mai are față de literatura și arta 
contemporană românească. Sintetiza
rea experienței estetice românești, 
prin prisma materialismului dialectic 
și istoric, rămîne și în continuare 
principala noastră obligație.

Dar această experiență nu mal 
poate fi redusă Ia domenii binecu
noscute și pe mai departe esențiale,

Intr-o legătură
cu

deoparte 
același

de unde

i-a 
și le-a 
zimbet

ați în
născut 

Nu. 
A avut

s-o dați mai departe.

Mihai CARANFTL 
Gheorghe RUSU

(Continuare in pag. a Il-a)

(Continuare in pag. a IV-a)
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CERCETAREA ISTORICĂ
mai ferm și mai activ angajata 

in opera de formare a conștiinței socialiste
Recent, In organizațiile de partid 

de la Facultatea de istorie a Uni
versității București și în secția 
de istorie și arheologie a Acade
miei de științe sociale și politice 
au avut loc dezbateri consacrate 
analizării activității politico-ideolo- 
gice. Numitorul comun al discuții
lor — la care au participat acad. 
Emil Condurachi, acad. Constantin
C. Giurescu, acad. Ștefan Pascu, 
prof. univ. Mihail Berza, prof. univ.
D. M. Pippidi, prof. univ. Ștefan 
Ștefănescu, prof. univ. Dumitru Ber- 
ciu, prof. univ. Aron Petric, Gheor- 
ghe Zaharia, conf. univ. Ion Arde- 
leanu, conf. univ.' Radu Manoles- 
cu, Dan Berindei, Eugen Bantea și 
alții — l-a constituit preocuparea ca, 
pe temeiul realizărilor din ultimii 
cinci ani ale frontului istoriografie, 
să se cristalizeze concluzii de natură 
să amplifice înfăptuirile de pînă a- 
cum atît în domeniul cercetării, cit 
și el educării patriotice, revoluționa
re a oamenilor muncii.

Subliniindu-se că bogăția de idei 
cuprinse în sinteza istorică cu care 
se deschide Programul partidului 
constituie direcții fecunde și pentru 
munca istoriografică, în dezbateri 
s-a reliefat cerința angajării mai 
puternice a cercetătorilor in ampla 
activitate de aprofundare a cunoaș
terii de sine a poporului nostru. A- 
ceasta este cu atît mai important cu 
cit istoriei îi revine un rol deosebit 
in educarea patriotică a maselor 
largi și, cu deosebire, a tinerei ge
nerații. Cunoașterea aprofundată și 
exactă a trecutului istoric al poporu
lui român, a luptei sale indelungaie 
pentru unitate, eliberare națională și 
socială este necesară nu numai pen
tru a prețul cum se cuvine înfăptui
rile Înaintașilor, ci și pentru a trage 
Învățămintele ce se impun, a înțelege 
îndatorirea de a continua tradițiile 
înaintate, de a dezvolta responsabi
litatea fată de prezentul și viitorul 
națiunii.

Este pozitiv faptul că dintr-o ase
menea perspectivă au fost abordate 
problemele orientării cercetării știin
țifice, ale asigurării unui bogat 
conținut de idei fiecărei lucrări 
științifice. In spirit de exigență par
tinică s-a relevat în discuții că. 
deși este incontestabil că. in ultimii 
cinci ani. istoriografia noastră s-a 
aplecat într-o măsură mult sporită 
spre domenii, momente sau procese 
istorioe majore, că s-a continuat in
tr-un ritm mai susținut publicarea 
izvoarelor documentare în cadrul 
umor prestigioase colecții, nu este 
mai puțin adevărat că se mai 
mențin încă in planurile de cer
cetare, la unele niveluri, subiec
te de interes local sau perife

ric, eă în. unele lucrări poate fi 
încă detectată tendința de aglo
merare a unor date și fapte nesem
nificative sau de mult cunoscute, în 
dauna unor studii de largă respira
ție și profunzime, care să ducă mai 
departe procesul cunoașterii, să re
leve noi aspecte ale adevărurilor 
științifice, obiective, ale istoriei.

•S-a desprins astfel din dezbateri 
faptul că știința noastră istorică tre
buie să-și îndrepte cu precădere a- 
tenția spre adîncirea cunoașterii 
unor probleme și aspecte fundamen
tale ale istoriei românești — precum 
vechimea și continuitatea neîntre
ruptă a poporului nostru în spațiul 
carpato-danubian, permanența idea
lurilor și luptei sale pentru progres,

potențialului nostru istoriografie, tra
tatul va necesita nu numai concen
trarea unor importante forțe de cer
cetare. ci, in primul rînd, un puter
nic spirit de colaborare și de muncă 
ordonată, un ridicat s;mț de răs
pundere, abnegație și dăruire exem
plară.

Un alt domeniu important aflat p« 
ordinea de priorități a muncii isto
ricilor, așa cum a rezultat din dez
bateri, îl constituie intensificarea 
preocupărilor pentru studiul istoriei 
universa’e. îndelungata și remarca
bila tradiție existentă în acest do
meniu face să sporească obliga
țiile și răspunderile ce revin isto
ricului contemporan. în acest con
text a fost reactualizată propunerea

Istoria națională constituie un inestimabil 
patrimoniu național; este îndatorirea nobilă a 
Istoricilor de a spori rolul cercetării științifice 
ca important factor de educație patriotică.

dreptate socială și independență na
țională, legăturile strinse dezvoltate 
pe multiple planuri, de-a lungul se
colelor, intre țările române în ciuda 
hotarelor vremelnice dintre ele. par
ticularitățile constituirii națiunii ro
mâne și legitimitatea formării sta
tului național unitar român, munca 
și lupta înfrățită, pentru libertate 
și o viată mai bună, a oamenilor 
muncii români și a celor de alte na
ționalități așezați în decursul veacu
rilor pe aceste meleaguri, vechimea 
și consecvența revoluționară a miș
cării noastre muncitorești și socialis
te, bogatele tradiții.ale solidarității 
poporului român cu lupta de elibe
rare a altor popoare etc.

S-a subliniat, deopotrivă, cerința 
de a se intensifica editarea colec
țiilor naționale de izvoare și a in- 
struimentelor de lucru necesare is
toricului — repertorii, cataloage, 
bibliografii adnotate, dicționare, en
ciclopedii etc. — în paralel cu 
elaborarea unor lucrări originale în 
domeniul teoriei și metodologiei în 
știință istorică, de valorificare criti
că a moștenirii istoriografice româ
nești.

Un real merit al dezbaterilor îl 
constituie faptul că analiza acestor 
probleme s-a făcut în lumina obiec
tivului major al istoriografiei noas
tre în viitor — elaborarea Tratatului 
de istorie a României. Amplă sinte
ză, menită să dea măsura deplină a

de a se alcătui — de către cercetă
torii români — o Istorie universală, 
lucrările parțiale și cursurile univer
sitare care tratează asemenea teme 
oferind deja o bună bază de pornire 
în acest sens.

Pe bună dreptate s-a relevat ne
cesitatea unei participări mai active 
a istoricilor români la confruntările 
internaționale de idei, a sporirii 
preocupărilor pentru a asigura o 
cunoaștere șl interpretare cbrectă, 
strict oonformă adevărurilor obiecti
ve, a trecutului istoric al poporului 
nostru. Aceasta se impune cu atîf 
mai mult cu cît în diferite țări mai 
continuă să vadă lumina tiparului 
scrieri comținînd interpretări nești- 
ințifice, eronate sau deformatoare 
asupra unor momente esențiale, pro
cese și realități istorice românești. 
Or, istoria națională constituie un 
inestimabil, inalienabil și intangibil 
patrimoniu național — adevăr fun
damental în deplină concordantă eu 
însi’isi spiritul științific al cercetării, 
străin oricăror puncte de vedere 
subiectiviste sau oscilații conjunc- 
turale. Prin elaborarea unor lucrări 
de înaltă ținută și rigoare științifică, 
solid argumentate, cercetătorii sînt 
chemați să demonstreze lipsa die te
mei. inconsistența oricăror teze, a- 
serțiuini sau interpretări inexacte, eă 
prezinte in plină lumină a adevăru
lui istoric dezvoltarea noastră națio
nală, rolul și locul poporului român

In istoria sud-estului european, a 
întregului continent și a lumii, con
tribuțiile originale românești la mer
sul înainte al civilizației umana.

în chip firesc, o pondere însem
nată în dezbateri au deținut-o pro
blemele iutegnării învăță mintului cu 
cercetarea, ca și ale perfecționării 
procesului de invățămini. Faptul că 
la 14 teme de cercetare ale institu
tului de istorie „Nicolae Iorga“ sint 
antrenați 31 de universitari, că în 
planul editorial al Universității pe 
anul 1976 sînt cuprinse și trei lucrări 
de colaborare ale unor cadre didac
tice și studenți constituie începuturi 
promițătoare. Numeroși vorbitori 
au subliniat însă cerința ca și cerce
tătorii să participe, la rindul lor. 
mai activ la viața universitară, la 
valorificarea cu operativitate, prin 
cursuri, a rezultatelor cercetărilor 
proprii. Ia sprijinirea studenților în 
realizarea lucrărilor, la organizarea 
unor cursuri și seminarii chiar în 
institutele de istorie.

De altfel, în dezbateri, problema 
pregătirii tinerelor cadre. a studen
ților. în primul rind, a ocupat un loc 
foarte important, pledîndu-se pentru 
metode noi, moderne de studiu, de 
integrare în- activitatea socială. Este, 
desigur, lăudabil că în pătimii ani 
s-au elaborat cursuri universitare 
pentru numeroase discipline, că pe 
această bază, unele cadre didactice 
au renunțat la leețiile-prelegeri care 
repetă datele din manuale. în fa
voarea analizării și comentării unor 
documente și texte mai greu acce
sibile, dar metoda este încă prea 
puțin utilizată. S-a extins, de ase
menea, efectuarea practicii studen
țești pe șantiere arheologice, in mu
zee și arhive, la comitete de partid 
și U.T.C. din județul Buzău, la ca
binetele de partid ale sectoarelor 
Capitalei, studenții contribuind la 
alcătuirea unor materiale și sinteze 
documentare, la susținerea unor re
ușite manifestări cultural-educative. 
Mai rămîn însă multe de făcut pen
tru ca programele de activitate ale 
studenților să fie întotdeauna judi
cios concepute, astfel îneît să se e- 
vite risipa de timp, să fie valorifica
te cu deplin folos potențialul pro
pagandistic. elanul studenților.

Sînt sugestii și concluzii valoroase 
care, transpuse in măsuri practice, 
vor contribui, fără îndoială, la spo
rirea realizărilor și succeselor de 
pînă acum, lâ creșterea aportului 
frontului istoriografie la educarea 
patriotică, la ampla operă de for
mare și dezvoltare a conștiinței so
cialiste a maselor largi de oameni 
ai muneji. . ,

Silviu ACHIM

Din noul peisaj urbanistic al orașului Sf. Gheorghe, județul .Covasna
Foto : Agerpres

Ce credeți câ lipsește, 
tovarășe primar ?

Cu cîțiva ani în 
urmă, in comuna Ro
gova, din județul Me
hedinți, s-a construit o 
brutărie. O treabă 
bună, de oameni gos
podari. Respectiva 
brutărie există și' la 
ora actuală. Numai că, 
de aproape doi ani, stă 
închisă. Motivul ar fi 
— zic cei de la consi

Autobuzele
De la un timp în

coace, un număr ne
obișnuit de mare de 
șoferi de pe autobuze
le I.T.A. Cluj se plin- 
geau de starea cu totul 
necorespunzătoare a 
unor drumuri comu
nale din uncie locali
tăți ale județului. Unii 
dintre ei se întorceau 
cu arcurile și șasiurile 
autovehiculelor ruptș. 
Un colectiv de tehni
cieni ai întreprinderii 
a ținut să sfe convingă

I FAPTUL 
IDIVERS

liul popular — că lip
sesc unele... piese de 
schimb. Se pare însă 
că pe aici, pe la Rogo
va. lipsește altceva : 
spiritul de inițiativă. 
Cindva, tot aici, la Ro
gova, s-a înființat o 
secție de frizerie-co- 
afură. La puțin, timp, 
cineva a avut o altă 
idee : să se desființe

ze această secție și în 
locul ei să se amena
jeze o cofetărie. Dar 
nici cofetăria nu func
ționează de peste un 
an de zile. Secția croi
torie pentru femei s-a 
închis și ea. Ce altă 
secție sau serviciu ur
mează ? (Virgil Tă
tarul.

nu pot circula pe... gropi
la fața locului de sta
rea drumurilor respec
tive. S-au deplasat și 
au constatat, între al
tele : drumul comunal 
Habodoc—Buza (cale 
de 7—8 kilometri) este 
foarte bun. Exemplele 
de acest fel ar putea 
continua. Dar există și 
altfel de exemple : 
drumul de la Jucu 
pipă.< la . ramificația 
Vîștea. cel din Dealul 
Mociu și pînă în Frața 
(cale de 10—12 kilome

tri), drumurile Cuză- 
plac—Aghireș, Aluniș— 
Corneni și Mănăsti- 
reni—Rișca sînt cu to
tul impracticabile : nu
mai gropi și ogașe. 
Dacă cetățenii acestor 
sate țin neapărat să fie 
transportați zilnic dc 
la și spre alte locali
tăți, să pună și umă
rul pentru repararea 
acestor drumuri. E pă
cat de autobuze. (Al. 
Mureșan).

Dialog nedorit în fata unui ghișeu
Ca de obicei, la ghi

șeul de mandate tele
grafice și operațiuni 
C.E.C. al oficiului poș
tal nr. 1 Brașov este 
aglomerație. Funcțio
nara, in loc să se ocu
pe de cetățenii care 
așteaptă nerăbdători, 
răsfoiește un borde
rou. căutind să desco
pere o greșeală. O tî- 
nără muncitoare, care 
trebuie ,.să intre la 
oră 14/<Fț la, logjam, 
uit of vine.» „Mai- obupa- 
ți-vă și de noi, tova

rășă. că intîrziem de 
la lucru". Funcționara 
o pironește cu privirea 
pe cea care vorbise. I 
se adresează : „De ce 
nu veniți mai devreme 
la poștă, dacă vă gră
biți ? Și apoi de ce nu 
mergeți la C.E.C., dacă 
la noi nu vă con
vine ?“

Asemenea dialoguri 
nu sînt, din păcate, 
rare la ghișeele Ofi
ciului "',c>ti&l PJSfT. 
Brașov.' Unele .-funcțio
nare — mai tinere,

nou angajate — mani
festă nervozitate și 
cînd este și cind nu 
este aglomerație. Ceea 
ce se cere însă dm 
partea conducerii ofi
ciului este să mani
feste mai mult interes 
față de educția tine
relor angajate, mai 
multă exigență față de 
comportarea lor cu 
publicul. Și poate încă 
ceva: o organizare maî 
bfinȘ, a activității le 
ghișee. (Nicolae Mb- 
canu).

Cîteva mici (dar firești) doleanțe 
ale navetiștilor

Creare*  unor condiții 
tot mai bune de trans
port spre și de la locul 

de muncă pentru mun
citorii navetiști. înfiin
țarea unor noi trasee 
do autobuze, creșterea 
parcului de autovehicule 
destinate acestor nevoi 
demonstrează recepti
vitatea conducerilor în
treprinderilor de trans
port auto față de cerin
țele și .propunerile cetă
țenilor. preocuparea ca 
transportului în comun 
să i se asigure opera
tivitate și ritmicitate. în 
urma a numeroase soli
citări. de pildă. I.T.A.- 
Timiș a hotărît ca. in- 
cerpînd cu data de 1 
martie a.c„ pe traseul 
Sălbăgel-Nădrag mun
citorii să fie transpor
tați zilnic cu un autobuz 
corespunzător. In rîndu- 
răe de față însă ne vom 
opri 1*  alte aspecte.

Din comuna Mislea 
(Prahova), o scrisoare 

semnată de Vasile Co- 
man, Victor Dinu, Cor
nel B&diceanu, Gheor
ghe Voi nea, Vasile Nițu 
și alții ne semnalează 
că de o vreme-ncoace 
(dimineața) autobuzele 
I.T.A., aparținind auto
bazei din Clmnina. me
reu lntirzie zeci de mi
nute prețioase pentru 
navetiștii care lucrează 
sau învață, după un 
program fix. în orașul 
Clmpîna. ..Această si- 
tuatie — în pofida de
selor sesizări aduse la 
cunoștința autobazei — 
ne face să pierdem mul
te ore de producție și să 
apărem în postura de 
oameni certați cu disci
plina la locul de mun
că. ceea ce nu ne face 
deloc plăcere !“, conchid 
șemnatarli scrisorii. Si 
au perfectă dreptate 1

în numele unui alt 
grup de muncitori care 
lucrează în diverse uni
tăți economice din ora
șul Băilești. Valeriu 
Neicu din comuna Ga- 
liciuica (Dolj) ne scrie 
că unii conducători auto 
ce servesc această rută, 
dar și altele (Băi
lești — Mărăcine și Băi
lești — Giubega). consi
deră în mod greșit ..că 
ne fac o favoare oprind 
în stații 1“ Semnatarul 
scrisorii cere conducerii 
autobazei 7 Băilești să 
ia măsuri ca acei con
ducători auto cu o atare 
mentalitate (criticați și 
Intr-un foileton publicat 
în ziarul județean) să 
fie ajutați să înțeleagă 
câ îndeplinirea obliga
țiilor profesionale, res
pectarea ' orarului de 
transport în comun, so
licitudinea față de călă
tori nu sînt nicidecum 
facultative, ei norme 
profesionale si etice 
obligatorii 1 Cerințe care 
sînt trecute cu vederea 
— după cum ne sem
nalează corespondentul 
voluntar, profesorul N. 
Stănescu, din comuna 
Perișani (Vîlcea) — și 
de către unii conducători 
auto de pe autobuzele 
ce servesc traseul Rffl. 
Vîlcea — Perișani. De
seori, aceștia nu res
pectă graficul de circu
lație. opresc în stații 
după cum vor ei. nu mai 
ajung pînă la cap de 
linie în satul Poiana, 
unde au cazare*  asigu
rată. lăsînd călătorii să 
meargă pe jos circa 
6 km, deși aceștia au 
plătit biletul corespun
zător.

O altă scrisoare, tri
misă de Gheorghe Măr

ginean și alți 60 de ce
tățeni din satul Oarda
(județul Alba), ne soli

cită să intervenim pe 
lingă factorii răspunză
tori de organizarea 
transportului local din 
Alba Iulia, în sensul de 
a se lua măsuri pentru 
îmbunătățirea acestuia, 
evitarea îmbulzelii și 
nerespectării graficului 
de circulație. Dind curs 
celor solicitate, ne ex
primăm nădejdea că cei 
în drept vor face tot ce 
le stă în putință pentru 
a rezolva pozitiv aceas
tă problemă. Reprodu
cem și dintr-o altă scri
soare : ..Pe traseul Pe- 
rișani — Cornet (Vîl
cea). pe o distanță de 
11 km, circulă zilnic 
foarte multe mașini. 
Dar pentru conducătorii 
auto care trebuie să 
parcurgă această por
țiune. în ciuda priveliș
tii frumoase din jur. 
drumul e un chin : nu
mai gropi 1“ Autorul 
scrisorii remarcă : „Pie
triș în apropiere există, 
excavator pentru încăr
cat — la fel. Ce lipsește 
atunci 1 Lipsește sim
țul gospodăresc. Pentru 
a „infirma" părerea co
respondentului nostru 
voluntar, organelor lo
cale în raza cărora se 
află drumul amintit le 
sugerăm să antreneze 
cetățenii la repararea 
grabnică a drumului.

Din scrisorile pe a- 
ceastă temă am reținut 
aceste citeva cazuri pe 
care Ie supunem atenției 
factorilor răspunzători, 
în așteptarea măsurilor 
corespunzătoare pentru 
înlăturarea lipsurilor 
semnalatei

Sever UTAN

Produse electrocasnice 
in unitățile cooperației 

de consum
în cadrul preocupărilol pen

tru continua îmbunătățire a a- 
provizionării populației, coope
rația de consum dezvoltă și mo
dernizează permanent rețeaua 
comercială. Aprovizionate cu 
un bogat și variat sortiment de 
mărfuri, magazinele cooperației 
de oonsum satisfac exigențele 
unui număr din ce în ce mai 
mare de cumpărători. Pe mă
sura sporirii veniturilor, a nu
mărului de locuințe noi. atît la 
orașe, cît și la sate se înregis
trează o creștere importantă a 
desiacerilor de articole electro
casnice și de uz gospodăresc. 
Magazinele și raioanele specia
lizate ale cooperației de consum 
— dotate cu mobilier adecvat, a- 
menajate pe principii moderne 
de servire și încadrate cu per
sonal calificat — sint bine apro
vizionate cu o gamă largă de 
articole electrocasnice :, aspira
toare de praf „Ideal" sau „Prac
tic", mașini de cusut „Ileana" 
tip masă și tip mobilă, frigi
dere. aparate de radio, mașini 
de spălat rufe etc.

De asemenea, la toate maga
zinele de specialitate ale coope
rației de consum se găsesc tele
vizoare, din producția internă, 
mărcile : „Aria", „Modern", 
.Opera". „Saturn", ,.Diana", 
..Electra", „Astronaut" și altele. 
Din această diversitate de ti
puri, cu ecrane de diferite di
mensiuni, cumpărătorii au mul
tiple posibilități de alegere.

în fotografie : Intr-unui din 
magazinele cooperației de eon- 
lum.

(Urmare din pag. I)

Acum a sosit momentul. 
Așa că...

A reluat tema aceasta în 
mai multe adunări de par
tid. înțelesese că pen
tru uzină, în situația ei de 
atunci, principala proble
mă de partid aceasta era: 
generozitatea comunistă, 
capacitatea celor care „au" 
de a da celor care „n-au“. 
Capacitatea comuniștilor, a 
muncitorilor, maiștrilor și 
tehnicienilor uzinei de a 
lua din sipetul propriilor 
cunoștințe și disponibili
tăți morale și de a îmbo
găți astfel mintea și su
fletul sutelor și miilor de 
tineri țărani veniți aiei să 
închege un colectiv mun
citoresc puternic.

Sigur că aceasta nu este 
o simplă operație de „pre- 
dare-primire". Cere efort, 
uneori un mare efort. Nu 
sînt de cărat în spate 
pietre de moară. Poate 
ceva mai greu...

Maistrul Ion Boldan, de 
la secția de prelucrări me

Vine, vine primăvara... 
și pe Valea Prahovei

Deși pe platoul Bucegilor încă se 
schiază, în decor de iarnă, jos, pe 
Valea Prahovei, întilnești la tot pasul 
primele semne ale primăverii, semne 
de grijă gospodărească a edililor pen
tru înfrumusețarea stațiunilor Sinaia, 
Bușteni, Poiana Țapului și Azuga.

— în curînd vom primi mii și mii 
de oaspeți — turiști din toată țara și 
de peste hotare, ne spune primarul 
orașului-stațiune Sinaia. Constantin 
Naagu. Cu ajutorul deputaților, al 
sutelor de cetățeni, am început elibe
rarea arterelor centrale, a pieței, gă
rii și intrărilor în ' oraș de resturile 
de gheață, de noroaie. De asemenea, 
straturile de flori de pe marginea 
străzilor, din curțile vilelor, din fața 
hotelurilor sînt săpate, greblate. Aici 
vom planta. în următoarele zile, peste 
1.5 milioane de flori. Aș dori să subli
niez faptul că, în acest an. Sinaia va 
avea un veșmint floral de două ori 
mai bogat decît anul trecut.

Răsfoind planul de acțiuni pentru 
mai buna organizare și Înfrumuse
țare a orașului-stațiune Sinaia, con
semnăm, între altele, confecționarea 
a 100 de noi bănci stradale și repa
rarea celor existente. Autori : „meș
terii" atelierelor-școală de la liceele 
din localitate. în același timp, se a- 
menajează circa un kilometru de gard 
protector metalic pentru zonele aglo
merate.

La rindul lor, locuitorii celuilalt 
oraș-stațiune, Bușteni, se află într-o 
vie întrecere eu vecinii. In prezent, 
ei repară, pavează și asfaltează peste 
40 000 metri pătrați de străzi.. De-a 
lungul a 7 kilometri, pe șoseaua na
țională, plantează puieți de brad. Pe 
Valea Cerbului au început lucrările 
la un parcaj pentru citeva sute de 
autoturisme. Tot aici se amenajează 
un popas turistic pe 6 hectare Ia

punctul numit „între poduri". în a- 
cest perimetru, de un pitoresc aparte, 
excursioniștii vor putea să-și insta
leze corturi. în prezent se instalează 
chioșcuri pentru răcoritoare, fructe, 
dulciuri. I-am găsit la lucru în aceste 
acțiuni pe numeroși cetățeni din 
Bușteni, in frunte cu deputății lor 
Virginia Dediu, Alexandru Dumitraș- 
cu. Gheorghe Fusaru, Elena Gătej și 
alții.

Alături de părinții lor, pionierii și 
școlarii stațiunilor de pe Valea Pra
hovei sint nelipsiți de la toate acțiu
nile de muncă voluntar-patriotică. 
Elevii de la liceul „George Enescu" 
din Sinaia și de la cel din Bușteni 
curăță potecile de munte de crengi 
rupte și de bolovani. Cei mai mici, 
pionierii, confecționează, în cadrul 
cercurilor lor de tîmplărie și de pic
tură, numeroase indicatoare și pa
nouri de orientare sau avertizare tu
ristică. Cu ajutorul acestora se vor 
reface marcajele pe traseele de mun
te spre Poiana Stînii, Cota 1 400, Pia
tra Arsă. Zănoaga, Babele.

— Aceste activități — ne spune di
rectorul liceului real-umanist din Si
naia — au un dublu avantaj : pe de 
o parte, însușirea de către elevi a 
unor deprinderi practica, iar pe de 
alta dezvoltarea la copii a sentimen
tului patriotic, a dorinței de a cu
noaște și prețui frumusețile naturii 
înconjurătoare, pe care să le ocro
tească și să le sporească.

în același timp, cabanele și vilele 
stațiunilor cunosc o vie activitate de 
bună gospodărire. Directorul adjunct 
al O.J.T. Sinaia, Dragoș Dogaru, ne-a 
prezentat cîteva din acțiunile care, se 
integrează în programul general ' al 
primăriei. Cabanele „Cuibul Dorului", 
„Piscul Clinelui", „Cota 1 500“ și al
tele au fost modernizate și li se fac

în prezent ultimele finisări. Nu mal 
puțin de 65 de vile de la Bușteni, 
Azuga și Zamora vor fi în cîteva zile 
vopsite și văruite, pentru a deveni cît 
mai repede „bucuroase de oaspeți". 
Alte 600 de noi televizoare și aparate 
de radio, precum și 180 de frigidere 
se instalează în noile vile. La restau- 
rantele-pensiune s-au luat toate mă
surile pentru pregătirea unor meniuri 
specifice sezonului de primăvară. în 
ceea ce privește mai buna servire a 
oaspeților, conducerea O.J.T. ne-a 
dat asigurările de rigoare. Să ve
dem...

Dar în raidul nostru pe Valea Pra
hovei am întîlnit și unii gospodari 
care socotesc că pe la ei încă n-a ve
nit primăvara. Așa gîndesc, bună
oară, lucrătorii de la drumurile na
ționale — picheri, cantonieri și echi
pele de întreținere. Este timpul să se 
termine pe întreg traseul turistic al 
Văii Prahovei repararea tuturor por
țiunilor de șosea, revizuirea indica
toarelor rutiere, înlocuirea celor șter
se și rupte. Totodată, se cere cură
țată marginea șoselei. Să fie amenaja
te refugiile și dotate cu bănci, plan
tații de arbuști și flori. încă nehotă- 
rîți pentru a ieși în întîmpinarea pri
măverii sînt și comercianții. Chioșcu
rile cu răcoritoare, bufetele, motelu
rile și campingurile (o mare parte a- 
parțin de O.J.T. Sinaia și U.J.C.M. 
Prahova) se cer urgent reparate și 
reamenajate, Iar în jurul lor să se 
pună cît mai multe flori. Sînt tre
buri gospodărești care pot și trebuie 
să sporească semnele bune de primă
vară întîlnite în aceste zile pe Va
lea Prahovei.
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A scăpat ca
prin minune

Multe autovehicule trecuseră 
pe lingă Viorica Roman, dar 
numai unul a oprit, la semnul 
ei, ca s-o ducă pină la Sibiu : 
autoturismul l-SB-4619. Nici 
n-apucă bine Viorica să se 
urce, că șoferul mașinii, Aurel 
Tărean, a și apăsat pe accelera
tor pînă a trecut de 100 de ki
lometri pe oră. Atit A.T., cît și 
ceilalți doi pasageri din mașină 
erau — cum se spune — sub 
influența alcoolului. La margi
nea Sibiului, profiți nd de o opri
re la stop, Viorica a coborît din 
mașină. Mașina a pornit mai de
parte, tot ca un bolid. Viorica, 
după ea. pe jos. Dar Ia prima 
intersecție a văzut lume multă, 
un autobuz lovit și o „Salvare". 
Alături zăcea mașina din care 
abia coborîse. Șoferul și ceilalți 
doi pasageri, scăpați ca prin mi
nune cu viață, au fost duși la 
spital. De reținut că șoferului îi 
mai fusese suspendat de 4 (pa
tru) ori carnetul
De data aceasta 
pentru totdeauna.

de conducere, 
i s-a ridicat

Ultima

tn
manevră

în calitate de manevrant 
statta Verești (Suceava), Vasile
Popa „manevra" in așa fel va
goanele de marfă, incit sustră- 
gea din ele tot ce-i cădea mai 
de preț la îndemină. Nu era 
mofturos din fire și nu alegea. 
Lua tot ce pica și ducea acasă. 
Cind n-a mai avut unde să în
dese, in cămările burdușite, 
V. P. a început să-și transfor
me ograda in depozite. In aceste 
„depozite" și-au dat intilnire, 
claie peste grămadă, mături cu 
și fără coadă, sticle cu băuturi, 
saci cu griu, pungi cu mălai și 
făină, zahăr (300 kilograme !) și 
chiar... furaje concentrate 1 La 
ultima „manevră" a sustras 5 
(cinci) butelii de aragaz, dar cu 
ele s-a ars : l-a prins militia. A 
fost judecat și condamnat la în
chisoare pentru doi ani și jumă
tate.

„Auto
servire" cu
automobile
irrind să se ducă intr-o vizită la 
rudele lui din județul Neamț, 
a sustras un microbuz de la în
treprinderea de construcții in
dustriale și montaje Brașov. La 
fel a procedat și Gligor Varga, 
Acesta, vrind să ajungă la Lugoj, 
a pus mina pe un autocamion de 
la I.T.A. Brașov. In alt caz, cel al 
lui Constantin Brumar, tentativa 
s-a soldat tragic. Vrind să mear
gă la Hărman, a luat un autoca
mion de la întreprinderea „Tele- 
construcția"-Brașov, dar fiind 
sub influența alcoolului a pier
dut controlul volanului și a ni
merit intr-un pod. In accident 
și-a pierdut viața prietenul său 
loan Mitoi, care-l însoțea.

Cele trei cazuri semnalate 
aici ridică o singură întrebare : 
cum sînt parcate (și păzite) 
mașinile statului ?

Nesăbuință»
Ca să ajungă mai repede 

acasă cu bicicleta, de care ra
reori se despărțea, Aurel Pă- 
dureanu, din Avrig, județul Si
biu, s-a gîndit că n-ar fi rău 
să-și facă mai întîi „plinul" cu 
niscai băutură Ia bufetul din 
comună. După încă și... încă 
un pahar, a pornit la drum cu 
toată viteza ! Cu o asemenea 
viteză, de parcă l-ar fi gonit 
cineva din urmă, a intrat Pă- 
dureanu pe un drumeag înnoro
iat de la punctul Dealul Morii. 
Din cauza terenului alunecos, 
și-a pierdut echilibrul. în 
dere, Pădureanu s-a izbit 
capul de-un bolovan și s-a 
cidentat mortal.

că- 
cu 

ac-

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteil"

I

I

canice. și el doar eu puțin 
mai virstnic decît flăcă
iandrii din care sint alcă
tuite echipele sale, istori
sește că, la începutul fa
bricației, fiind „aruncat 
direct in apă", a trebuit să

aerul celui care a Ieșit la 
liman — este nu numai 
că trebuie să-i înveți me
serie, dar și că unii nu-și 
dau seama cît este de im
portant pentru ei, ca și pen
tru colectiv, ca ei să în-

binații ca să am totdeauna 
un muncitor mai experi
mentat în mijlocul a patru- 
cinci băieți.

Vasile Deneș :
— Un om, oricît de șco-

Din o mie de băieți
se descurce. Ere de eu- 
rind comunist și ținea să 
dovedească, mai intîi pen
tru sine, că prin tenacita
te, un comunist va găsi 
totdeauna o ieșire din orice 
situație complicată. Difi
cultatea era cu atît mai 
mare cu cît el însuși mai 
avea, ca maistru, multe de 
învățat. Avea în subordine 
zeci de tineri...

— Ce-i greu la băieții 
ăștia — spune el acum cu

vețe să muncească serios. 
Latura educativă a muncii 
noastre cere atîta răbdare, 
atîta voință, că uneori 
parcă iți vine să te dai 
bătut. Dar nu te dai !... Că 
ești comunist. Și o iei 
mereu de la capăt. M-a 
ajutat foarte mult Vasile 
Deneș, un comunist în 
vîrstă, lăcătuș, fost miner 
la Sărmășag. Cu el mă> 
sfătuiam. Că trebuia zilnic 
să fac fel de fel de com-

larizat, meseria o învață 
aici. Mai ales meseria de 
om. Pe tinerii de aici a 
trebuit să-i învățăm întîi 
și întîi că trebuie să-i 
preocupe uzina și munca. 
Am stat mereu lingă ei. 
Fiindcă, dacă nu te as
cultă tinerii, dacă nu le-ai 
cîștigat încrederea, nu poți 
să-i înveți nimic. Și e 
grav pentru un membru 
de partid...

— Ce folos personal ai 
avut dumneata T

Descumpănit, fostul mi
ner uită o clipă „jocul" șl 
e gata să ne apostrofeze. 
Apoi zîmbește :

— Așa... personal ? A 
fost darul meu pentru 
acești tineri. Darul meu 
de om, de comunist.

Am încheia aici în
semnările noastre. Pentru 
că aici, în jurul ideii de 
răspundere comunistă fată 
de tinăra generație, față 
de formarea ei în spiritul 
Codului etic, se adună în
țelesul tuturor faptelor 
despre care ni s-a vorbit 
la „Armătura", într-una 
dintre cele mai tinere vetre 
muncitorești ale țării. „Da
ruri de comuniști" au fost 
toate eforturile pe care 
„vîrstnicii" acestui colec
tiv le-au depus pentru a 
transforma :

o mie de băieți într-o 
mie de bărbați ;

o mie de necalificați în
tr-o mie de buni mese
riași ;

o mie de tineri într-o 
mie de tineri comuniști.

I I-a revenit 
| memoria

IDe la un timp încoace, Nico
lae Dogărescu, șofer la autobaza 
2 Brăila, era, cum se zice, „în 
bani". Clți ? „Habar n-am, zicea 

Iei. Am, dar nu țin minte cifi 
am". Avea mai mulfi bani decît 
colegii lui, iar aceștia se intre- 

Ibau mereu : „De unde ?" Răs
punsul l-a dat un control al 
organelor de miliție. în timpul 

Iunei curse ’ ’ “
131-BR-169, 
fost oprit, 
ferul avea

Ibani decit 
mai puține bilete decit 
seră. Drept care a plătit și N. D.

. o amendă usturătoare. Intru ți
nere de minte.

obișnuite, autobuzul 
condus de N. D., a 
S-a constatat că șo- 
asupra sa mai mulfi 
trebuia, iar călătorii, 

plăti-

Zidarul fără
mistrie

O. Alexandru din Cluj-Napoca 
avea o meserie frumoasă. Era 
zidar. Și încă un zidar destoinic. 
Pînă într-o zi, cînd și-a arun
cat mistria și s-a apucat de o 
afacere cu mașini. într-un timp 
record a cumpărat și revîndut 
șase autoturisme. Unul după 
altul. După fiecare tranzac
ție se alegea cu un ciștig 
de mii de lei. Dar tocmai 
cînd credea că afacerea cu 
mașinile merge ca pe roate, 
O. Alexandru a fost trimis în 
judecată sub învinuirea de 
speculă. A fost condamnat la 
un an și trei luni. Tot mai 
bună era meseria cu mistria...

Rubricd redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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Grăbirea semănatului culturilor din prima epocă
Marti dimineața. Deși e răcoare și 

pe cîmp mai lucește bruma căzută 
peste noapte, totuși .se anunță o zi 
frumoasă' de primăvară. Sîntem pe 
meleagurile județului Dîmbovița, 
unde urmărim cum au demarat lu
crările agricole de primăvară — pre
gătirea terenului și semănatului. Fa
cem un prim popas la S.M.A. Bil- 
ciurești, care servește nouă coopera
tive agricole. „Pămintul e încă umed 
și rece — ne previne directorul stați
unii, tov. Nicolae Cosac. Totuși in 
cimp se lucrează." Ca să ne convin
gă, directorul ne invită să mergem 
Împreună la citeva secții de mecani
zare. Ora 7,30 — secția Bilciurești. 
în curte sint șase tractoare. De ce nu 
sint la lucru, pe cimp ? ..Unii tracto
riști au fost învoiți, alții nu au ve
nit încă" — ne spune unul din cei 
prezenti. Cel puțin tractoarele sint 
gata să iasă la cimp ? — întrebăm. 
Directorul răspunde afirmativ și se 
adresează unui tractorist : „Nea 
Ioane, pune șranga și dă-1 drumul". 
Ne dumerim îndată despre ce este 
vorba. Pentru ă fi pornit, tractorul 
trebuie remorcat de alt tractor. TreC 
15—20 minute pînă e pus în funcțiu
ne. Ca să nu ne apuce amiaza, renun

Pe ter enurile cooperativei agricole din Dobra, județul Dîmbovița, se lucrează intens la șomănatul culturilor din prima epocă
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Răspundere și spirit gospodăresc
in folosirea materialelor

Ritm intens de lucru, calitate cit 
mai bună, dar și maximă grijă față 
de utilizarea materialelor pe șantiere 
— iată cerințe la ordinea zilei in 
activitatea de investiții. Cerințe ma
jore, profund înțelese de numeroase 
șantiere. Aflindu-ne, de pildă, pe 
unul din șantierele marii platforme 
industriale de la Rm. Vilcea, o în- 
tîmplare. poate măruntă la prima ve
dere, ne-a reținut atenția. Comunis
tul Dumitru Cheroiu, șeful unei 
echipe de dulgheri, și tînărul Vale
rian Drăguț scoteau din noroi și 
așezau la loc ferit citeva bare de 
oțel-beton. Puneau astfel capăt unui 
gest de risipă făcut de către fierarii 
betonișt-i din echipa lui Constantin 
Mirescu, plecați spre alt front de 
lucru, fără a stringe și depozita ma
terialele rămase după betonarea 
unor fundații.

— Nu ne poate fi indiferent cum 
«înt gospodărite materialele — avea 
«ă ne explice tovarășul Constantin 
Cizmarii, secretarul comitetului de 
partid din cadrul Grupului de șan
tiere T.C.I. din Rm. Vilcea. Aici, pe 
platforma industrială, în acest an, 
construim numeroase capacități de 
producție șl deci vom utiliza can
tități impresionante de ciment, 
fier-beton, țevi, tîmplărie metalică, 

țăm să repetăm operația Ia cele
lalte tractoare. La Ora 8,30 sîntem la 
secția Dobra. Și aici, 15 tractoare 80 
aflau în curte. „Numai patru tractoa
re pornesc la baterie — ne spune 
Marin Stoican. șeful secției. Restul 
trebuie să le remorcăm". Cauzele a-

Prin citeva unități agricole 
din județul Dîmbovița

cestei situații : la unele tractoare nu 
funcționează instalația electrică, iar 
altele nu au acumulatori. Ca urma
re. pînă să pornească se pierde mult 
timp bun de lucru. Se puhe în mod 
firesc întrebarea : de ce comisia de 
recepție, care a verificat starea a- 
cestor tractoare, a trecut cu vederea 
aceste nereguli ? Este de dorit ca 
toti cei care au semnat procesele 
verbale de recepție să fie prezenti, 
aculn, lș început de campanie, la fața 
locului, pentru a vedea cu cită u- 
șurință au făcut verificările și pen
tru a lua imediat măsurile ce sa 
cuvin.

table și lalte materiale. în aceste 
condiții, avem îndatorirea de a acor
da maximă atenție gospodăririi ma
terialelor respective, de a preveni 
orice act de risipă. De altfel, unul 
dintre principalele obiective ale ini
țiativei lansate pe șantierele noastre 
sub genericul : „în fiecare zi, de la 
fiecare om, dăruire în muncă, atitu

PE ȘANTIERE DIN RIMNICU-ViLCEA

dine militantă" privește tocmai mo
bilizarea constructorilor pentru res
pectarea strictă a normelor de con
sum, valorificarea tuturor deșeurilor 
de metal și lemn ș.a. Așa am reușit 
anul trecut să economisim 54 tone de 
oțel-beton, 70 tone timplărie meta
lică, 784 tone ciment, 76 mc cheres
tea și alte materiale, în valoare to
tală de peste 3 milioane lei.

Din inițiativa amintită, aplicată șl 
susținută prin formele și metodele 
muncii politico-educative desfășu
rate de către comitetul de partid, 
s-au desprins alte acțiuni la nivelul 
grupelor sindicale, al organizațiilor 
U.T.C., între care: „Stop risipei !“ sau

Pe cîmp am văzut multe tractoa
re care erau folosite din plin la pre
gătirea terenului și semănat. Oprim 
ne un teren al cooperativei agricole 
Dobra. Se lucra cu trei semănători. 
O căruță tocmai adusese semințele 
de in. Inginerul-șef, tovarășul Aurel

Vișan. ne spune : „Azi terminăm se
mănatul inului pe toată suprafața de 
75 ha. Mazărea â fost semănată. A- 
vem si 40 ha de ovăz lot semincer, 
dar nu putem începe semănatul de
oarece nu a sosit încă sămînța". In 
alte cooperative — Cojasca si Bilciu
rești — se lucra la pregătirea tere
nului. La secția de mecanizare Co- 
j8sca aflăm că trei tractoare au fost 
repartizate la discuit, unul la arat, 
două la pregătirea terenului pentru 
sfecla de zahăr, trei la subsolaj și 
cinci la transporturi.

Aceste citeva aspecte de muncă

„Contul economiilor", menite să dez
volte răspunderea și conștiința pro
fesională ale lucrătorilor de pe șan
tiere. în aceeași ordine de idei, tre
buie consemnat și schimbul de ex
periență organizat de comitetul de 
partid la clubul muncitoresc pe 
tema „Reducerea consumurilor de 
materiale — sursă importantă de ve

nituri", la care au participat atit 
șefii de loturi și maiștrii, cit și șefii 
de echipe și muncitorii cu O bogată 
experiență în activitatea de con
strucții.

Acestor inițiative și acțiuni poli
tico-educative, desfășurate pe un 
front larg de către organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C.. Ii s-au ală
turat — cum era și firesc — măsurile 
de organizare judicioasă a activității 
de construcții pe fiecare șantier, la 
fiecare loc de muncă, urmărirea pe 
baza fișelor de evidență a respectă
rii normelor de consum, înlătura
rea operativă a cauzelor unor defi
ciențe in gospodărirea materialelor. 

ne-au întărit convingerea că. în cea 
mai mare parte a județului Dîmbovi
ța. se poate lucra la pregătirea te
renului și semănat. Se cere însă ca 
munca să fie mai bine Organizată, 
ca din primele ore ale dimineții te
renul să fie cercetat atent de Spe
cialiști. de cadrele de conducere din 
unități. Numai că la cooperativele a- 
gricole Cojasca, Dobra și Bilciurești, 
președinții, inginerii-șefi. șefi de fer
mă se aflau în birouri, preocupați de 
cu totul alte probleme decît cele care 
privesc buna desfășurare a lucrări
lor. De ce nu începeți semănatul cul
turilor din prima epocă ? „E riscant 
și terenul nu ne permite" — încear
că să ne explice tov. M. Șerbănescu, 
șef de fermă la cooperativa agricolă 
Cojasca.

Este limpede însă că terenurile 
bune de semănat nu pot fi depis
tate din birou. Specialiștii sint da
tori să cunoască zi de zi starea 
cîmpului. să identifice parcelele unde 
se poate lucra și să dea semnalul 
pentru începerea semănatului.

Aurel PAPADIUC
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— La ora actuală — ne spunea 
inginerul Mițiai Predescu. directorul 
adjunct al grupului de șantiere — 
nu avem in depozite nici un mate
rial ca folosire lentă sau in stoc 
supi'anormativ. Ritmul aprovizionării 
este corelat cu ritmul de execuție a 
investițiilor și menținem permanent 
un stoc tampon de materiale, potri
vit prevederilor legale. In ceea ce 
privește buna aprovizionare a șan
tierelor și loturilor au fost luate 
măsuri pentru desființarea depozite
lor intermediare. Pe această cale 
am putut preveni deprecierea unor 
materiale sau. cum s-a întîmplăt 
uneori, scoaterea din magazii a unor 
cantități mai mari decît cele care 
urmau să fie „puse în operă".

— De regulă, a completat ide.ea in
ginerul Teodor Popescu, șeful șan
tierului nr. 4 — noi stabilim nece
sarul de aprovizionare prin planu
rile operative lunare și, numai în 
cazul devansării unor lucrări, soli
cităm lotizarea materialelor cu 
două sau trei zile mai înainte. în 
magaziile proprii nu păstrăm decit 
cofrajele. tîmplăria metalică și pie
sele înglobate. Dar, dincolo de aceste 
măsuri cu caracter tehnico-gospo- 
dăresc, trebuie subliniată atitudine» 
muncitorească a lucrătorilor față de

Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin. Se construiește o nouâ capacitate 
de producție Foto: S, Cristian

Duzi, cit mai mulți duzi 
pentru dezvoltarea sericiculturii

Sericicultura este una dintre ocu
pațiile cele mai rentabile și îndră
gite in numeroase comune si sate. 
La Dăbuleni, Leu și Maglavit. jude
țul Dolj, sint sute de sericicultoare, 
care, pe lingă munca obișnuită în 
oooperativa agricolă și în gospodăria 
personală. își consacră o var i e din 
timp creșterii viermilor de mătase, 
obținînd astfel venituri însemnate. 
Cu ajutorul elevilor, string frunza de 
dud și îngrijesc viermii de mătase 
crescuți în spatiile puse la dispozi
ție de cooperativele agricole respec
tive sau în încăperi amenajate în 
gospodăria proprie.

Sericicultura este considerată ocu
pația tuturor vîrstelor, dar în spe
cial a femeilor și elevilor din mediul 
rural. In cadrul școlilor din județul 
Timiș, de pildă, au fost create micro- 
ferme sericicole, unde elevii învață 
să practice sericicultura. în aceste 
microferme. anul trecut s-au produs 
80 000 kg de gogoși de mătase, cu o 
valoare medie de pfcste 70 lei kg. 
Pentru producția acestui an a tost 
asigurată sămînța necesară, iar de 
cutînd a început plantarea puiuților 
de duzi obținuți in pepinierele spe
cializate.

O experiență bună există si în ju
dețul Buzău. Centrul sericicol Cis- 
lău. de pe suprafața de numai 33 ha 
plantații intensive și pepinieră de 
dud. a obținut anul trecut o pro
ducție globală în valoare de 1.4 mi
lioane lei, revenind’ pestă 42,400 lei 
la hectar. Datorită întreținerii exem
plare a plantațiilor s-au recoltat, in 
medio. 18 tone de frunză de dud la 
hectarul de plantație intensivă. Cu 
frunzele de pe un hectar s-au obți
nut 1 200 kg gogoși de mătase, in 
valoare de 98 000 lei. Rezultă că plan
tațiile intensive de dud nu au egal 
în ceea ce privește randamentul la 
hectar. Aici. întreaga activitate de 
cercetare servește nemijlocit produc
ției sericicole. într-o hală cu micro
climat dirijat au fost umplute nu mal 
puțin de 365 000 pungi de hirtie cu 
sămînță de valoare biologică ridicată. 
Un mare număr de cooperative agri
cole. centre școlare și gospodării ale 
populației din 19 județe primesc să- 
mînță de viermi de mătase produsă 
la acest centru. Experiența de la Cis- 
lău a început să fie extinsă in co
munele Robești, PîrscOv. Suditi. 
Puiești, Vîlceleie, care dispun și ele 
de plantații intensive de duzi.

Acum, în numeroase județe Se des
fășoară ample acțiuni în vederea ex

utilizarea materialelor. Iată, bunăoa
ră, echipa de lăcătuși mecanici, con
dusă de Gheorghe Hapluc, renumită 
în tot grupul de șantiere nu numai 
pentru exigența față de calitatea lu
crărilor. ci și pentru înaltul său spi
rit gospodăresc. Cînd au terminat, 
de exemplu, lucrul la hala de debi
tare. în urma lor n-a rămas un gram 
de melal aruncat la întîmplare. Aș 
putea remarca, de asemenea, echipe
le de dulgheri conduse de Dumitru 

tinderii plantațiilor de duzi. în jude
țul Neamț, direcția agricolă a stabilit 
amplasamentul plantației intensive 
de duzi. încă din toamnă, o supra
față de 30 ha teren în pantă de Ia 
Cooperativa agricolă Berlesti a fost 
fertilizată și urmează să fie plantată 
în zilele următoare. în județul Galați 
s-au avut în vedere atit utilizarea 
unor terenuri de pe văile drenate, 
cit și forța de muncă existentă în 
comunele Grivița, Cudalbi. Drăgănești 
și Liești, unde se plantează duzi.

Multiplele întrebuințări ale firului 
de borangic, cerințele crescinde de 
mătase naturală ale economiei națio
nale, prețurile stimulatorii constituie 
argumente puternice în favoarea mă
surilor pentru extinderea plantațiilor 
de duzi. Pentru acest an. dubă cum 
am fost informați de ing. Ion Logo- 
fettci. directorul stațiunii de cercetări 
pentru sericicultură, s-au asigurat a- 
proximativ 20 milioane puieti de dud, 
a căror plantare trebuie făcută ime
diat. în aceste zile, principala atentie 
trebuie acordată încheierii lucrărilor 
legate de amplasarea viitoarelor 
plantații intensive, a lizierelor de 
duzi, a perdelelor antierozionale și 
a celor cu rol de filtru biologic în 
jurul fermelor zootehnice.

Pentru a obține producții sporite de 
gogoși de mătase, așa cum demon
strează experiența multor unităti. 
este necesară mărirea seriilor în creș
terea viermilor de mătase de la 2 la 
5. această ocupație nut.înd deveni 
permanentă din primăvară pînă în 
toamnă. Față de practicile obișnuite 
este posibil să se extindă sistemul de 
creștere a înCă două serii de viermi 
de mătase, pe baza folosirii frunzelor 
de ricin și a unei noi serii la începu
tul toamnei, prin utilizarea intensă a 
frunzelor de dud. Este o practică a- 
vantâjoasă. dar pentru a se Obține 
rezultatele scontate este necesar să 
se asigure calificarea și instruirea 
sericicultoareior, corelarea măsuri
lor referitoare la contractarea șl 
distribuirea din timp a seminței în 
raport cu cantitatea de frunză de dud 
și de ricin ce poate fi obținută. Un 
rol important în coordonarea efortu
rilor in acest domeniu revine consi
liilor populare, comisiilor de femei de 
la sate, conducerilor școlilor generale, 
chemate să atragă cit mai multe fe
mei și cit mai mulți elevi Ia practi
carea sericiculturii, in folosul lor și 
al întregii țări.

C. BORDEIANU

Cheroiu și Ilie Diaconu, zidarii lui 
Ion Aleea și âtiția alții, care au grijă 
de fiecare cofrag. fiecare bucată de 
scindură. fiecare cărămidă.

Sînt fapte care demonstrează răs
punderea și spiritul gospodăresc ale 
constructorilor de pe marea platfor
mă industrială de la Rm. Vilcea in 
utilizarea materialelor pe șantiere.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteil"

ÎNTRECEREA SOCIAIISIĂ
(Urmare din pag. I)

orienteze, in continuare, întrecerea 
socialistă în direcțiile esențiale, cu 
rol-cheie în creșterea eficienței și 
ridicarea calitativă a activității pro
ductive in fiecare ramură a econo
miei. C’a obiective prioritare, in a- 
ceastă perioadă,i in industrie se des
prind realizarea ritmică a planului și 
a angajamentelor la producția fizică ; 
creșterea productivității muncii pe 
baza perfecționării organizării pro
ducției și a muncii. întăririi or
dinii și disciplinei, folosirii depline 
a forței de muncă și a capacităților 
de producție, ridicării gradului de 
calificare profesională a oame
nilor muncii ; intensificarea e- 
forturllor pentru ridicarea continuă a 
calității produselor, înnoirea și mo
dernizarea producției, respectarea cu 
strictețe a proceselor tehnologice ; 
realizarea la timp și in condițiile de 
calitate cerute a produselor destinate 
exportului, reducerea importului prin 
asimilarea de noi produse și a piese
lor de schimb, extinderea înlocuito
rilor și a acțiunilor de autodotare; 
valorificarea superioară a materiilor 
prime, respectarea riguroasă a nor
melor de consum, reducerea costuri
lor de producție. în special a cheltuie-. 
Iilor materiale, instaurarea unui re
gim sever de economii.

La rîndul lor. organizațiile de partid 
și sindicatele din unitățile de con- 
strucții-montaj au datoria să urmă
rească. împreună cu toți factorii an
gajați in realizarea noilor capacități 
de producție, asigurarea pe fiecare 
șantier a unei ordini desăvîrșite și 
a uhei eficiente maxime în realizarea 
investițiilor, folosirea judicioasă a 
forței de muncă și a utilajelor de 
construcții, punerea în funcțiune la 
termenele planificate a obiectivelor 
de investiții.

în agricultură, munca politică șl or
ganizatorică desfășurată de organiza
țiile de partid, de masă și obștești, 
de organele de conducere ale unită
ților agricole trebuie să fie concen
trată spre mobilizarea tuturor oa
menilor muncii, a tuturor locuitori
lor satelor. pentru folosirea rațio
nală a fondului funciar, pregătirea 
temeinică și desfășurarea în timpul 
optim șl in condiții de calitate a lu
crărilor din campania agricolă de 
primăvară, pentru a asigura îndepli
nirea exemplară a planurilor de 
producție agricolă, livrarea în mod 
ritmic a produselor la fondul centra
lizat al statului, aprovizionarea popu
lației în cele mai bune condiții.

în toate localitățile, consiliile popu
lare. organizațiile de masă șl ob
ștești sint chemate să asigure des
fășurarea unor ample acțiuni de 
muncă patriotică, la care să fie 
antrenat un mare număr de ce
tățeni, in vederea realizării unor 
importante lucrări edilitar-gospo- 
dârești. pentru infrumusețarea și 
înflorirea continuă a orașelor și sa
telor patriei.

Acestea sint, desigur, numai cite
va dintre obiectivele concrete care 
trebuie să polarizeze preocupările 
organizațiilor de partid, ale colective
lor in întrecerea socialistă care se 
desfășoară in cinstea aniversării 
gloriosului nostru partid și a zilei de 
1 Mai. Continuînd experiența pozi
tivă acumulată în cincinalul prece
dent în organizarea Întrecerii și mo
bilizarea oamenilor muncii la înfăp
tuirea angajamentelor, organizațiile 
de partid, sindicatele sînt chemate 
ca printr-o amplă muncă politico- 
educativă să dinamizeze și mai pu
ternic energiile și capacitățile crea
toare ale celor ce munoesc : totodată, 
lor le revine sarcina să analizeze sis
tematic cum se îndeplinesc sarcinile 
de plan și angajamentele asumate în 
întrecere de către fiecare colectiv, să 
generalizeze tot ce este pozitiv și îna
intat in experiența și inițiativele din 
producție, să ia măsuri concrete, 
operative pentru ca întrecerea să se 
desfășoare la nivelul maxim al po
sibilităților. al potențialului material 
și uman din fiecare unitate.

Cu cît mai importante vor fi aces
te răzultate, cu atit vom înregistra 
progrese mai însemnate in dezvol
tarea eeonomico-socială a țării, cu 
atît vom asigura condiții mai bune 
pentru obținerea de noi realizări în 
creșterea nivelului de trai al po
porului.

înfăptuind cu hotărîre, neabătut po- • 
litica Partidului Comunist Român, po
litică a întregului popor, să facem to
tul, să dăruim tot ce avem mai bun 
Ca putere de muncă, inițiativă și spi
rit gospodăresc pentru ca întrecerea 
socialistă în intîmpinarea aniversării 
partidului nostru drag și a zilei de 
1 Mai să cunoască o puternică am
ploare, să asigure afirmarea depli
nă a capacității creatoare a tuturor 
oamenilor muncii pentru obținerea 
unor rezultate superioare în toate do
meniile de activitate, pentru pro
gresul multilateral al patriei noastre 
socialiste !

EXPLOATATE RAȚIONAL, APELE ȚĂRII POT ASIGURA MAI MULT PEȘTE
în „Scînteia" din 21 februarie și 5 martie au apărut articolele pe tema : 

„Potențialul productiv al bazinelor piscicole — mal bine valorificat", în care 
au fost abordate probleme actuale ale dezvoltării pisciculturii din țara noas
tră. Articolele au avut un puternic ecou in rîndul specialiștilor, al cadrelor 
care lucrează în acest sector. După apariția lor, la redacție au sosit mai 
multe scrisori care, pe lingă înfățișarea experiențelor pozitive, cuprind pro
puneri și sugestii in legătură eu.posibilitățile de îmbunătățire a activității in 
ăcest, sector, în vederea realizării sarcinilor privind creșterea producției de 
pește in anii actualului cincinal. Publicăm astăzi două dintre scrisorile pri
mite la redacție.

Ce demonstrează experiența cooperativei 
agricole din Bivolari - lași

Am citit cu mult interes articolele 
referitoare la mai buna valorificare 
a potențialului productiv al bazine
lor noastre piscicole și consider juste 
și realiste atit observațiile, cit și mă
surile recomandate de autor. Lucrez 
în Moldova de circa 20 de ani și Cu
nosc trine situația fondului piscicol 
din județele Iași. Botoșani, Vas
lui. Suoeava și Neamț. Convin
gerea mea este că, prin mai mul
tă inițiativă și preocupare pen
tru dezvoltarea pisciculturii, nu
mai de pe cele 7 000 ha amena
jate în aoeastă parte a tării s-ar 
putea obține aproximatiy 12 000 tone 
pește, în loc de 5 000 tone cît se obțin 
in prezent. Dar potențialul amenaja- 
bil pentru piscicultură în această 
parte a țării poate atinge, după pă
rerea mea, circa 15 000 ha, iar prin
tr-o piscicultură practicată rațional 
să se obțină peste 30 000 tone pește 
anual.

Fac aceste afirmații cu deplin te
mei. pornind de la rezultatele coope
rativei agricole din Bivolari, în ca
drul căreia lucrez ca șef al fermei 
piscicole. In cincinalul 1971—1975. de 
pe o suprafață de 59 ha iazuri și he
leșteie, am obținut o producție me
die anuală de 2 440 kg pește la hec
tar. Cum anume? Prin practicarea po- 
liculturii, adică prin creșterea Crapu

lui împreună cu pești Zoofitoplan- 
ctonofagi aclimatizați in tara noas
tră. Dacă in anul 1971. cînd ponde
rea crapului în heleșteie reprezenta 
circa 80 la sută, consumul de fu
raje pentru realizarea unui kg de 
creștere în greutate a depășit 5 kg, 
în anii următori, prin ridicarea pon
derii peștilor zoofitoplanctonofagi 
pină la 60 la sută, consumul de fu
raje a scăzut la circa 1 kg. Aceasta 
datorită faptului că specia de pești 
zoofitoplanctonofagi valorifica mai 
bine din masa apei hrana naturală 
— zooplanctonul — iar excrementele 
lor servesc ca hrană pentru crap. 
Pentru dezvoltarea hranei naturale, 
care de altfel constituie baza nutri
ției acestor pești zoofitoplanctonofagi 
și chiar a crapului, am intervenit cu 
îngrășăminte organice. Folosim in 
special reziduurile provenite de la 
fermele de porcine, în cantități de 
circa 4' tone la ha, pe care le admi
nistrăm in luna mai. Utilizăm și în
grășăminte chimice, în cantitate de 
800 kg la hectar, pe care Ie admi
nistrăm in 25 de doze în perioada iu- 
nie-august. o dată la 3 zile. Furaja
rea crapului se face' doar în ultima 
perioadă de creștere a peștelui (15 
iulie — 15 septembrie). Datorită con
sumului redus de furaje și valorifi
cării producției de pește în «tare

-----------------ECOURI LA ARTICOLELE „SCÎNTEII":--------------------- -

„POTENȚIALUL PRODUCTIV AL BAZINELOR PISCICOLE - 
MAI BINE VALORIFICAT"

vie. la care se obțin prețuri supe
rioare. venitul net la hectar a cres
cut de la 3 100 lei în 1971, la 15 600 
lei in 1975.

Posibilități asemănătoare celor din 
unitatea noastră au multe cooperati
ve agricole de producție din județele 
Iași și Botoșani și chiar unele din 
județele Vasldi, Suceava și Neamț. 
Pentru aceasta este însă nevoie de 
o preocupare stăruitoare din partea 
organelor agricole respective. Subli
niez aceasta intrucit în nordul Mol
dovei există numeroase văi nepro
ductive sau slab productive care 
numai prin piscicultură ar putea fi 
exploatate în mod rentabil.

în strînsă legătură cu problemele 
tratate in cele două articole publicate 
în ziarul „Scînteia" și bazindu-mă 
pe experiența de pînă acum, mî-aș 
permite să fac unele propuneri. Con
sider că activitatea de piscicultură 
și amenajări piscicole din sectorul de 
stat ar trebui organizată unitar pe 
țară, într-o singură centrală (astăzi 
sînt 2 centrale de profil), care să 
aibă subordonat un singur institut 
de cercetare și proiectare piscicolă, 
cu stațiuni teritoriale de cercetare și 
producție. Socotesc necesare anumite 
îmbunătățiri și în organizarea acti
vității de piscicultură din sectorul 
cooperatist al agriculturii. După pă
rerea mea, ar trebui înființate ferme 
specializate în producerea peștelui 
acolo unde se pot obține producții de 

peste 100 tone pește anual, sau bri
găzi piscicole acolo unde producția 
de pește nu atinge această cantitate, 
în județele cu pondere în piscicul
tură ar fi bine să se înființeze în
treprinderi județene intercooperatis- 
te pentru piscicultură, iar în jude
țele unde nu sînt condiții de orga
nizare a unor astfel de întreprin
deri — să existe un inginer de spe

Cum contribuim la dezvoltarea pisciculturii
La consfătuirea de lucru de Ia 

C.C. al P.C.R. din octombrie 1975, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că țara noastră are suprafețe în
tinse de luciu de apă în bălți care nu 
sint rațional valorificate ; acestea pot 
și trebuie să producă însemnate 
cantități de pește, hrană proteică 
valoroasă, care să contribuie la spo
rirea substanțială a fondului de ali
mente destinat aprovizionării popu
lației. Obligații deosebite in acest 
sens revin și Universității din Ga
lați, unde funcționează singurul in
stitut de învățămint superior pentru 
ingineri de tehnică piscicolă din 
țară. Cu atît mai mult cu cît jude
țul Galați are și un bogat fond de 
producție piscicolă, reprezentat prin 
apele naturale Dunăre. Prut și Șiret, 
cu peste 2 000 ha bălți în luncile lor 
inundabile, două crescătorii piscicol» 

cialitate piscicolă în cadrul direcții
lor agricole respective, care să acor
de sprijin tehnic calificat cooperati
velor agricole cu sectoare piscicole.

Nichlîor GOROII 
șeful fermei piscicole 
de la C.A.P. Bivolari, ' 
județul lași

— Brateș și Lozova — în suprafață 
de 2 700 ha și cîtevă sute de hectare 
de heleșteie și iazuri, proprietatea 
cooperativelor agricole și întreprin
derilor agricole de stat.

In vederea dezvoltării acestui sec
tor, comitetul județean de par
tid a constituit în luna noiembrie 
1975 un comandament pentru îndru
marea și urmărirea activității de pis
cicultură și pescuit. Format din ca
dre cu munci de răspundere și spe
cialiști de înaltă calificare, acest or
gan colectiv este în drept să ia toate 
măsurile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor din acest domeniu ce re
vin județului în actualul cincinal, 
pentru aplicarea prevederilor Legii 
privind piscicultura și pescuitul, a- 
doptată în anul 1974. Catedra de teh
nică piscicolă a Universității din 
Galați, car» de fapt reprezintă orga

nul tehnic al acestui comandament, 
a primit sarcjni concrete din partea 
organelor locale de partid și parti
cipă activ la eforturile pentru rea
lizarea cantitativă și calitativă a pa
rametrilor din exploatările piscicole.

Prima acțiune a constituit-o in
ventarierea pe teren, în luna ianua
rie, a tuturor apelor, piscicole din 
județ aflate în proprietatea unităților 
agricole. Pentru fiecare s-a în
tocmit o fișă cu datele necesare unei 
exploatări raționale, intensive șî s-au 
stabilit la fața locului, cu factorii de 
răspundere, primele măsuri ce se 
impun pentru perioada de iarnă și 
primăvară, în vederea pregătirii pro
ducției anului 1976. în prezent, co
lectivul catedrei de tehnică piscicolă, 
împreună cu T.C.I.F. Galați, finali
zează studiul tehnico-economic pri
vind modernizarea crescătoriei pis
cicole Brateș, în vederea creșterii 
producției și îmbunătățirii, în ace
lași timp, a condițiilor de integrare 
a învățămîntului cu cercetarea și 
producția. Studiul concepe ca Brate- 
șul să devină cea mai modernă cres
cătorie piscicolă din țară. Lucrările 
de execuție sînt prevăzute să încea
pă în ultimul trimestru al acestui an.

Colective de cadre didactice și stu- 
denți lucrează, pe baza contractului 
încheiat, cu întreprinderea piscicolă 
Galați, la o serie de teme de cer
cetare științifică, printre care aș a- 
minti : „Studiul productivității natu
rale a heleșteielor din crescătoria 
Brateș" ; „Prooedee si mijloace de 
prelungire a longevității bazinelor 
acvatice amenajate, prin reducerea 
efectului colmatării aluvionare și de 
altă natură". Concluziile după primul 
an de cercetare la temele amintite 
ne permit de pe acum să intervenim 
în tehnologia de exploatare pentru a 
spori producția întreprinderii pisci
cole. Este de remarcat că, pentru 
producția anului 1976, întreprinderea 
piscicolă Galați dispune de puietul 

de crap necesar populării tuturor 
bazinelor amenajate pentru creșterea 
peștelui din județul nostru.

Cu toate rezultatele bune, produc
ția de pește pe ansamblul județului 
este cu mult sub potențialul produc
tiv al bazinelor acvatice. Consider 
că principalele probleme de a căror 
rezolvare depinde realizarea sarcini
lor de plan în anul 1976 și în per
spectivă ar fi următoarele : intro
ducerea sistemului de creștere în po- 
licultură, mai ales în bazinele ame
najate. Așa, bunăoară. prin popu- 
larea heleșteului de 2 100 ha cu crap 
și specii de pești consumatori de 
macrofite și plancton, pentru a trans
forma intr-un procent cit mai mare 
baza trofică a bazinului în carne de 
pește, s-ar putea asigura încă din 
acest an o producție medie de pește 
la hectar de cel puțin 2 000 kg, res
pectiv la nivelul parametrilor din 
proiectul de amenajare. S-ar putea 
chiar găsi soluții ca polderul Brateș 
(2100 ha) să fie compartimentat în 
heleșteie de 100—200 ha, pentru a se 
trece de la producția actuală — de 
650 kg pește la ha — la 2 000 kg la 
ha. Sînt apoi numeroase cooperative 
agricole — din comunele Tudor Vla- 
dimirescu, Corod, Cerțești, Băneasa, 
Grivița etc. — cărora, deși dispun de 
bazine amenajate, nici măcar nu li 
se dă plan de producție la pește. în 
aceste condiții, nu este de mirare că 
aici se obțin producții la hectar efe 
nu depășesc citeva sute de kilogra
me. Este necesar, în același timp, ca 
acestea să fie dotate cu inventarul 
necesar și sprijinite cu materialul 
piscicol de populare șî cu asistență 
tehnică calificată, în toate etapei» 
procesului tehnologic.

Conf. unlv.
George VASILESCU
șeful catedrei

. de tehnică piscicolă — 
Universitatea Galați
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CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Atlasul Republicii Socialiste România

Sinonimele
Limba română este bogată 

In sinonime. Dar nu ori- 
cînd sinonimele pot fi folosite 
unul în locul altuia, pentru 
comunicarea exactă a gîndi- 
rii. Acest deziderat se cere să 
fie bine cunoscut și res
pectat.

De pildă, s-ar părea că In
tre timp și vreme nu este o 
deosebire de înțeles. Dar din
tre aceste două cuvinte, în 
limbajul științei și al tehni
cii a intrat numai timp. 
Chiar și în stilul literar, nu
anțat, ele se folosesc di
versificat, în funcție de con
text. în următoarea frază a 
lui Geo Bogza : ..Niciodată 
nu s-a zidit acolo atît de mult, 
marcindu-se profilul unei 
epoci despre care se va vorbi 
multă vreme, ca în timpul 
de față", cele două sinonime 
(timp și vreme) nu ar putea 
să-și schimbe locurile, de
oarece ele au accepții pro
prii în lumina opoziției lo
gice durată — moment.

Un mijloc de nuanțare le
xicală este și dubletul. 
Neținînd seama de sensurile 
diferite pe care le pot lua 
cele două forme ale unui 
cuvînt, putem întrebuința in 
mod impropriu oele două for
me ale cuvîntului, pe una 
în locul celeilalte, cum se 
poate observa frecvent în 
vorbirea curentă. La unele, 
scindarea semantică s-a cla
rificat : Zicem secție (divi
ziune într-un ansamblu or
ganizatoric) și secțiune (tă
iere într-un obiect sau în
tr-un plan) ; stație (loc de 
oprire a unui vehicul) și 
stațiune . (localitate climate
rică) ; manifestare (exterio
rizare a stărilor sufletești) și 
manifestație (demonstrație de 
mase, cu finalitate). Sînt și 
exemple aare arată că' for- 
înele duble nu s-au diferen
țiat încă din punct de ve
dere semantic. Chiar în dic
ționarul actual (D.L.R.M.) se 
admite identitate de înțeles 
între direcție și direcțiune și

pe ușile multor instituții și 
întreprinderi vezi scris Di
recția. Nu se poate nega însă 
că în limba vie se manifes
tă tendința de a face deose
bire între direcție, ca ori
entare a unei mișcări sau 
acțiuni, și direcțiune, ca or
gan de conducere sau se
diul organului de conducere.

Dublarea privește uneori nu 
cuvîntul întreg, ci numai o 
formă flexionară a lui. For
mele duble de plural ale 
unor substantive tind spre 
scindarea înțelesului. De 
exemplu, cuvîntul tranzistor 
are pluralul tranzistori cind 
denumește piese unificate 
funcțional, formînd un sis
tem într-un aparat, dar .are 
forma tranzistoare cînd sînt 
expuse disparat în vitrină 
sau în tratat.

Putem observa dedublare șl 
la prezentul unor verbe de 
conjugările I și a IV-a prin 
folosirea sau omiterea sufi-, 
xului -ez și, respectiv, . -esc. 
Forme -ca îndrept—indreptez, 
însemn—însemnez. . manifest 
—manifestez, împart—im- 
părțesc, absolv—absolvesc 
ș.a. nu pot fi întrebuințate 
la întîmplare dacă vrem ca 
gîndirea să fie fidel expri
mată; Zic, de pildă, că „în
drept" ceva rău făcut, dar 
„indreptez" pe cineva într-o 
direcție (orientez).

Și dublarea singularului 
implică diferențieri semanti
ce : fapt—faptă, fruct—fruc
tă. grup—grupă etc. prezintă 
nuanțe de care trebuie să se 
tină seama spre a fi folo
site corect in contexte po
trivite.

Asemenea aspecte, ca și 
ale vocabularului, în general, 
se impun în preocupările de 
șlefuire a limbii în aceeași 
măsură ca și normele fone
tice, morfologice, sintactice, 
stilistice și ortografice.

Șt. IACOB
Brasov

rezolvate „estetic" printr-o 
mulțime de alte procedee, 
incit cititorii elevi n-ar mai 
rămine nedumeriți în fața 
unor încălcări ale normelor 
limbii tocmai de cei che
mați să le respecte întoc
mai.

O altă abatere de la nor
mele stabilite o constituie 
scrierea numelor compuse 
de localități fără liniuță de 
unire (Gura Humorului, 
Baia Mare în loc de Gura- 
Humorului, Baia-Mare) în 
coloanele presei centrale și 
locale, abatere înregistrată 
și în Dicționarul explicativ 
al limbii române (cf. harta 
Republicii > Socialiste Româ
nia).

îngrijorătoare ni se pare 
frecvența cu care alternea
ză forma corectă a verbului 
a fi Ia persoanele I singular 
și a III-a plural sînt cu for
ma veche sunt, la care s-a 
renunțat. Dacă." de pildă, 
putem explică copiilor for
ma sunt intr-o ediție Blaga, 
ne esțe absolut imposibil să 
Ie explicăm faptul că în 
..România literară" din 1 ia
nuarie 1976, la Valentin Deș-

liu găsim sunt, iar la Ion 
Burcă, pe același colț de pa
gină, și la Al? Graur, p pa
gină mai încolo, forma co
rectă sint. (Desigur, unele 
aspecte de limbă, unele re
guli sînt discutabile, dar 
pină Ia stabilirea oficială de. 
norme noi este obligatoriu să 
le respectăm pe cele în vi
goare).

Aceeași nedumerire o 
avem și în cazul cuvîntului 
filozofie, folosit în „Scînteia 
tineretului" din 20 ianuarie 
1976, în prima jumătate a 
paginii a II-a. de Lucreția 
Lustig. filosof ie (coloana a 
III-a), pentru ca alături (co
loana a IV-a) să. întîlnim 
forma corectă filozofie in
tr-un interviu acordat de 
Al. Piru.

Cele cîteva exemple tre
buie să atragă foarte se
rios atenția redactorilor de 
carte și ziar asupra corecti
tudinii cuvîntului. tipărit,: 
cunoscindu-se forța cu ' care 
acesta pătrunde in conști
ința cititorului.

Anghel VALERIC
Vrancea

„Corect" nu înseamnă 
„inexpresiv"

Respect față de regulile 
stabilite

în „Povățuitoriu la cetire 
prin scriere după sistema 
fonetică". Creangă spunea 
că „scopul școalei este și 
acela, și poate cel mai e- 
sențial — de a învăța și de 
a păstra cu cea mai „mare, 
sfințenie limba națională..."

Respectarea normelor lim
bii, stabilite cu ani în ur
mă de forul nostru acade
mic, este obligatorie pentru 
toți aceia care folosesc ca 
mijloc de comunicare lim
ba română. Atunci, cum să

explicăm elevilor abaterile 
de la aceste norme, intîlnite, 
spre regretul tuturor. în 
presă sau în tipărituri de 
prestigiu ?

_ Ne, referim, în primul 
rînd — așa cum s-a mai 
semnalat la această rubrică 
— la scrierea cu litere mici 
a numelui autorilor, titluri
lor de volume sau articole, 
de publicații. Problemele de 
grafică ..modernă" a pagini
lor de revistă sau a volu
melor respective ar putea fi

O dezbatere, cu participare 
largă, referitoare la aspectele 
utilizării în vorbire și în 
scris a limbii române con
temporane este întotdeauna 
fructuoasă. Atenția noastră 
înșă nu trebuie să vizeze 
unilateral numai respectarea 
unei norme lingvistice cu
rente, ci trebuie să ia în 
considerare cele două tendin
țe ale limbii, variabilitatea 
și stabilitatea.

Variabilitatea se manifes
tă divergent față de mode
lul lingvistic, față de normă, 
care este limba corectă din 
punct de; vedere gramatical 
(fonetic, grafic, morfologic, 
sintactic, lexical și stilistic) 
și se materializează în expri
marea individuală. Fenome
nul nu poate produce îngri
jorare decît în situațiile cînd 
materializarea normei ab
stracte în exprimare încalcă 
regulile elementare ale scri
sului și vorbitului convenite 
prin consens de comunitatea 
de vorbitori. Fiecare vorbi
tor folosește materialul 
lingvistic într-un anumit fel, 
ceea ce duce la o mulțime 
de concretizări ale normei 
lingvistice abstracte, lă un 
anumit stil de exprimare. 
De aceea, atenția lingviști
lor, a celor interesați de 
soarta limbii române trebuie 
să se îndrepte în mai. mare 
măsură spre această zonă 
care, ține de psihic, de sensi-

bilitatea proprie a individu
lui, de cultură și de modul 
specific de a gîndi. Astfel, 
poate că n-ar trebui să ne 
rezumăm la obșervațiă „asta 
nu se spune așa", sau ..așa 
nu e corect", ci să căutăm 
resorturile intime care gene
rează o anuțpită abatere.

Variabilitatea ' nu e feno
men negativ cîtă vreme. ori
ginalitatea unui scriitor 
constă și in modul particu
lar în care folosește limba, 
mai ales că în cadrul operei 
se intîlnesc fapte lingvistice 
pe care le considerăm uneori

„impurități" (barbarisme, 
neologisme, provincialisme. e- 
lemente de argou, arhaisme). 
Nu vom putea cere tinerilor 
eliminarea totală a acestor 
„impurități" din vocabular 
pentru că, îh primul . rind, 
am face o operație, artificială 
și periculoasă . de sărăcire a 
limbii, de îngustare a . posi
bilităților ei plasticizante și, 
în al doilea rînd, am crea 
confuzie și derută în mintea 
lor. cîtă vreme chiar în ope
rele studiate in școală se gă
sesc frecvent aceste fapte 
lingvistice.

Problema, este, credem, nu 
cit de corect ne exprimăm. 
ci. cit de plastică este Corec
titudinea cu care ne expri
măm.

Dar dacă. în ce privește 
scrierea, utilitatea regulilor 
precise nu poate fi pusă la 
îndoială la nivelul grafiei, 
la fel și in privința pronun
țării in vorbire — la nivel 
stilistic și sintactic— alegerea 
termenilor, utilizarea sensu
rilor figurate nu mai pot 
ține de o normă precisă, 
unanim acceptată. Și totuși 
sint necesare și în acest sens 
indicații generale în legă
tură cu calitatea expri
mării.

Retorica anticilor era mai 
mult „o artă a scrierii corec
te". apoi termenul s-a de
gradat. Noi ar trebui să re
luăm această preocupare și 
să introducem stilistica în 
școală, prin lecții practice 
de citire și pronunțare corec
tă. exprimarea logică, plas
tică și coerentă, exersarea 
vorbirii libere, scrierii corec
te. liforma, regulile nu trebuie 
să genereze o. exprimare ar
tificială, standard, care in 
afara corectitudinii să nu 
mai aibă nici o virtute, dar 
nici originalitatea stilului mi 
trebuie să sfideze flagrant 
norma lingvistică.

Teodor CAPOTA
Cluj-Napoca

Atlasele naționale complexe, de 
înalt nivel . științific, conturează per
sonalitatea geografică a unui stat, 
cunoașterea mai exactă a resurselor 
lui naturale și umane și prin această 
cunoaștere o posibilitate măi . largă 
de promovare a cooperării pe plan 
mondial. In acest context, apariția re
centă a celei de a doua fascicule din 
atlasul nostru național reprezintă un 
eveniment științific; EI esțe rezulta
tul eforturilor unite ale. geografilor 
din țara noastră, sub îndrumarea și 
controlul Institutului de geografie din 
București. In final, respectiv în anul 
1978. această operă națională monu
mentală va cuprinde 76 de planșe, 
care vor ilustra. atît comporțepțele 
mediului înconjurător sub raport po
tențial, cit și nivelul realizărilor ob
ținute de poporul român în anii con
strucției socialiste. Fiecare planșă în- 
suțnează un volum mare de rezul
tate științifice obținute de geografi 
și de cercetători din domenii înveci
nate cu geografia, o ordonare și o 
reprezentare modernă a fenomenelor, 
în hărți tematice și grafice, cit și fo
losirea noutăților pe plan mondial 
în materie de atlase naționale. Cro
matica hărților, bine selectată, dă 
expresivitate și luminozitate conți
nutului. în acest sens, se cuvine 
menționată strădania deosebită a Edi

turii Academiei în realizarea unor 
hărți sugestive, la nivelul atlaselor 
naționale imprimate în state cu o. bi
necunoscută tradiție cartografică. Te
matica atlasului Republicii Socialiste 
România prezintă interes și pentru 
domeniile practice : planșele cuprind, 
pe lingă elementele de geografie fun
damentală, și o serie de date aplicati
ve (harta fenol ogică, harta cu stratele 
acvifere freatice și de adîncime, ti
purile de regim hidric, procesele de 
modelare actuale și tipurile de relief

etc.) necesare pentru activitățile a- 
gricole, apoi harta cu rezervele de 
roci cuaternare, nisipuri, pietrișuri, 
depozite loessoide. prezentarea arii
lor seismice etc., necesare pentru 
sectorul de construcții ș.a.

Rețin atenția în mod deosebit te
mele social-economice : planșele cu 
elementele geodemografice ale Româ
niei, cu așezările rurale — instru
mente prețioase de lucru pentru cer
cetările sociologice, medicale, de sis
tematizare etc., graficele comparati
ve cu alte state în domeniul modu
lui de folosință a terenului etc. Ase
menea elemente comparative vor fi 
și mai mult prezentate în fasciculele

următoare ale atlasului, în care pre
domină tematica social-economică.

Atlasul Republicii Socialiste Româ
nia, remarcabilă lucrare cartografică, 
interesează și specialiștii din alte 
țări, prin conținutul de date selec
tate după criterii mondiale, prin fo
losirea unor metode moderne de re
prezentare (legende, simboluri) care 
permit realizarea unor generalizări 
la nivelul exigențelor contemporane 
din acest domeniu. In plus, notele 
explicative traduse in trei limbi de 
mare circulație — franceză, engleză 
și rusă — îl fac accesibil specialiști
lor de pe toate continentele.

Atlasul Republicii Socialiste Româ
nia, adevărat portret al țării, este o 
operă de interes național cu un 
profund caracter educativ prin viziu
nea panoramică a bogățiilor și fru
museților unei țări al cărei popor 
este stăpînul lor unitar și suveran, 
independent. Atlasul este, totodată, 
o sursă prețioasă pentru perfecțio
narea hărților, atlaselor, manualelor 
școlare și de răspindire a cunoștin
țelor științifice despre patria noas
tră, în tară și peste hotare.

„Obiectul" limba română
In ciclurile primar și gim

nazial se acordă studierii 
limbii naționale atenția cu
venită, mai ales în noile 
programe și manuale, unde 
accentul cade pe latura a- 
plicativă. Orientarea este 
bună, căci, dincolo de notă 
sau pregătirea pentru exa
men, elevul vede in însuși
rea acestei discipline finali
tatea practică. Nil toți pro
cedează în acest chip și. ati
tudinea nu este' constantă 
pe toată durata ciclului gim
nazial. pe măsură ce se a- 
propie examenul de admi
tere în liceu sau proba de 
verificare a cunoștințelor. 
Deoarece limba română este 
obiect „la alegere" pentru

multe licee, elevii nu-i mai 
acordă importanța din pri
mii ani, presați fiind de pre
gătirea Ia disciplinele „ale
se".. Ar fi necesar ca orice 
testare de genul celor amin
tite :să cuprindă obligatoriu 
și proba de limba română, 
care nu trebuie să fie con
curată de nici un alt obiect, 
ci sprijinită de toate cele
lalte, pentru că orice viitor 
specialist, indiferent de do- 
fnehiul în care va lucra, tre
buie să-și însușească temei
nic limba în care scrie și 
vorbește, limba română.

Alexandru HANCU
Satu-Mare

Soli ai artei păpușarilor cehi t V

Expoziții bucureștene

Prof. univ. 
loan SANDRU 
președintele Societății de științe 
geografice din Republica 
Socialistâ România

De curînd oaspete al 
tării noastre, Teatrul! 
„Drak" din Hradec- 
Kralove este un vlăstar 
tînăr desprins din arbo
rele viguros al teatru
lui de păpuși din R.S. 
Cehoslovacă — o . artă 
seculară, cu bogate tra
diții spectaculare. dar 
și cu puternice și vechi 
funcții social-politice și 
educative.

La înființare, in 1859, 
teatrul condus de Jan 
Dvorak înscria la loc 
de frunte în programul 
său artistic : fructifica
rea — în montări des
tinate deopotrivă copi- 
iLor și adulților — a te
zaurului de tradiții ale 
teatrului popular. Și, 
desigur, acest țel a fost 
atins cu strălucire, dacă 
ne gindim la admirabi
lul spectacol pentru a- 
dulți „Eulenspiegel", 
care a entuziasmat pe 
numeroșii participant! la 
cel de-al VI-lea Festi
val internațional de la 
Bielsko-Biala (Polonia).

Ne-a încîntat decorul 
(conceput de F. Vitek) 
•— sugestie a unei case 
țărănești din lemn, cu 
un cerdac ospitalier ; 
o casă populată de 
sculpturi in lemn gata 
să se animeze dintr-o 
clipă în alta, decorată 
cu sticJe multicolore 
care scoteau clinchete 
cristaline la cea mai 
mică atingere. Ne-au 
impresionat cei care au 
dat viață acestui uni
vers și îndeosebi păpu
șilor sculptate în lemn 
(specifice zonei în care 
se afla Hradec—Kralo

ve, dar amintind tot
odată de capodopere ale 
evului mediu). M. Ko- 
pecky și V. Ricarova 
au avut nu numai în
fățișarea străvechilor 
maeștri ai păpușii dato
rită unor rafinate cos
tume, ci și indemînarea 
lor extraordinară, ver
va, umorul, disponibili
tățile lor dramatice,

Turneul Teatrului 
din 

Hradec-Kralove 

expresivitatea lor voca
lă, virtuțile lor de „co- 
mediariți"’ — fiecare fi
ind un model, de „ar
tist total". (M. Kopecky 
este descendentul unei 
familii de păpușari ce
lebri care și-au trans
mis meșteșugul și ta
lentul din tată în fiu).

Artiștii teatrului 
„Drak" nu se mulțu
mesc numai să recreeze 
— pentru cei mici sau 
pentru cei mari — pe
ripețiile lui „Eulenspie- 
gel“, să spună povestea 
„Cenușăresei" sau să 
relateze — fructificând 
vechi motive rusești de 
teatru păpușăresc popu
lar — „Cum s-a în
surat Pet.rușka", per
sonaj care este . un 
tovarăș bițn al engle
zului Punch, al france
zului Polichinelle, al 
cehului Kașparek sau 
al turcului Karagoz.

Ei concep și spectaco
le de altă factură, în 
care păpușa are doar 
un rol secundar. Edifi
cator în acest sens mi 
s-a părut „Cum se ciu
tă la... orice". Explorind 
virtualitățile sonore ale 
lucrurilor, copiii află cu 
acest prilej și cum se 
citită la... ușă, la picio
rul scaunului, la o sti
clă goală, dar sînt fa
miliarizați mai • ales cu 
ritmurile unor melodii 
îndeosebi populare și 
cu sunetele pianului, 
viorii, clarinetului,
trompetei, harpei, flau
tului și a multor altor 
instrumente (necunos
cute chiar părinților). 
Spectacolul este astfel 
o serioasă „lecție de 
muzică", deghizată prin 
glumă, o lecție condusă 
în chip antrenant, cu 
fantezie, cu umor, cu 
simț poetic.

Producând o mare In- 
cîntare spectatorilor de 
toate viratele, turneul 
Teatrului de păpuși 
din Hradec-Kralove a 
avut, darul să atragă a- 
tenția oamenilor noștri 
de teatru asupra uneia 
din modalitățile în care 
teatrele de păpuși din 
R.S. Cehoslovacă înțe
leg să valorifice tezau
rul creației populare 
naționale și să-și înde
plinească îndatoririle e- 
ducative față de pu
blicul de toate .vîrstele,

Natalia STANCU- 
ATANASIU

(Urmare din pag. I)

precum literatura, artele plastice sau 
muzica. Pe lingă ele. trebuie gindit® 
statutul și rolul unor activități multi
funcționale, arhitectura sau cinema
tografia fiind arte ireductibile doar 
la componenta lor artistică, și speci
ficul estetic al unor mijloace de co
municare de masă și spre mase, de 
pildă radioul și televiziunea. Este 
limpede că acel conservatorism la 
care făceam aluzie se poate manifes
ta și prin ignorarea fie a unor arie 
(sau intrucîtva arte) noi. fie a unor 
arte tradiționale, dar supuse totuși 
unor înnoiri decisive — iar arhitectu
rii i s-ar putea alătura aici și o serie 
de specii literare, plastice, muzieale, 
teatrale, în care continuitățile și 
discontinuitățile se împletesc într-un 
chip complicat.

Secolul în, ansamblu și orînduirea 
socialistă cu deosebire .au mai impus 
și o serie de experiențe estetice exte
rioare artelor propriu-zise. „Estetica" 
celor mai diverse procese și produsa 
de muncă,; industriale, a interrelați- 
ilor umane în condiții dvilizatoric#

inedite, a mediului ambiant și a ce
remoniilor proprii acestuia sînt reali
tăți pe cit.de indubitabile, pe atît de 
șocante pentru cine nu vrea să ia 
act de reașezarea din temelii a va
lorilor și valorificărilor estetice. Este 
inacceptabilă orice atitudine elitară în 
raport cu aceste configurări estetice, 
hu neapărat și artistice. Societatea 
socialistă își propune să lecuiască 
„rănile" ce opuseseră factorii mate
rial și spiritual, civilizatoric și cul
tural, restabilind circuitele organice 
ale unei vieți sociale și umane multi
laterale de a cărei strategie de asa
nare și construcție «nu poate fi străin 
nici domeniul bunurilor și valorilor 
estetice. Drept care e necesar ca 
esteticianul să se ocupe mai intens 
de zonele „de graniță" sau amalga
mările spiritual-tehnice, estetic-fune- 
ționale, inclusiv cele față de care va 
trebui să precizeze de-abia de acum 
încolo măsura apartenenței și in-; 
fluenței lor estetice. Imperativul 
„creării unei ambianțe armonioase a 
vieții colectivității" obligă la această 
hotărîtă lărgire a investigațiilor' este
tice actuale, la care pot participa re-

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Din țările socialiste : R. P. Bul

garia.
17,15 Muzica. Emisiune de actualitate 

muzicală.
17,35 Enciclopedie pentru tineret.
18.00 Atenție la... neatenție.
18,25 Univers științific.
18,50 Itinerar elen — film documentar.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
80,00 Țară mindră ca o floare — «in

tere din folclorul contemporan.
20.30 Dunărea — o legendă în formă d« 

fluviu — producția a studioului 
,,Alexandru Sahia“.

80,50 Meridiane. Emisiune de actualitate 
internațională.

21.15 Fără cuvinte... Figurine de șah.
21.25 Revista literar-artistică TV.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Ciclul ,,Speranțe 
ale baghetei".

12,05 Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

Diversitatea expozi
țiilor bucureștene (ca 
și aceea a manifestă
rilor plastice din în
treaga tară), a temelor 
abordate, a stilurilor
— diversitate stind sub 
semnul unitar al pre
zentei artiștilor în ce
tate, al eficientei edu
cative. culturale si es
tetice a actului artistic
— reprezintă o carac
teristică a actualului 
moment plastic româ
nesc? Spre exemplifi
care, ne-am propus 
trecerea în revistă a 
citorva din expozițiile 
bucurestene ale acestei 
luni (Spiru Vergulescu. 
Dem. Iordaehe. Val 
Gheorghiu, din Iași. 
Suzana Lâszlo. din 
Miercurea Ciuc. expo
ziția artiștilor amatori 
din municipiul Bucu
rești). ce completează 
fericit diversitatea al
tor expoziții (V. Almă- 
șanu, Craioveanu, 
Ghergheli s a.), mărtu
risind, în moduri dife
rite. o aceeași concep
ție estetică si ideolo
gică asupra rosturilor 
artei în societatea 
noastră.

Pe Spiru Vergulescu 
(Simeza) l-am defini 
ca pictor, al arhitectu
rii orașelor, văzută fie 
din exterior, fie din 
interjorul caselor. El 
caută si descoperă, cu 
o. rieăisimulăță bucurie 
estetică, detalii apa
rent nesemnificative — 
pe care le convertește 
în valori picturale de 
certă sensibilitate. A- 
t.ras și de jocul geome
triei liniilor, artistul 
obține compoziții cu 
arabescuri luxuriante 
și o culoare în armonii 
acuarelizate care a- 

.rhintesc de frescă său 
de .miniaturile. ' vechi. 
Exactitatea detaliilor 
(fără să avem de-a face 
'cu un naiv sau un na
turalist). dă, tablouri-, 
lor puterea emoțională 
modernă a detaliiilui

de stringent concre- 
tism.

Spre deosebire de 
Vergulescu. Dem. Ior
daehe .(Dalles), în am
pla sa retrospectivă cu 
ocazia împlinirii a 70 
de ani. deși privește, 
uneori, aceleași peisa
je și străzi, face să pri
meze preocuparea pen
tru culoarea vie. așter
nută impulsiv. în con- 
trastări de tonuri aci
de. calde sau străluci
toare. Tablourile ...șo
chează" plăcut, an-

CARNET

PLASTIC
•

trenează fantezia pri
vitorului intr-un miraj 
al culorilor. Peisagist. 
in spiritul marilor noș
tri pictori ai naturii. 
Dem. Iordaehe reac
tualizează tradiția „pa
siunii pentru natură, 
prin maniera de a-i 
descoperi și reda. în 
culori vii. frumusețile, 
în ample panorame 
urbane sau in frag
mente intens sugestive.

Val Gheorghiu, pic
tor și poet, din Iași. 
(Căminul, artei) are o 
expoziție axată pe .me
taforele interpretării 
omului în relațiile poe
tice cu existenta coti
diană. In compozițiile 
sale, figura umană gă
sește" un spațiu vizual 
inedit, de o subtilă 
sensibilitate coloristică 
și de mare putere a 
incantației poetice. 
Realizînd o asamblare 
și o integrare a figurii 
umane in compoziție, 
căutînd posibilitatea 
sugestiei plastice, a li
nei metamorfozări în 
interpretarea realității, 
artistul impune o vi
ziune pe care am de

fini-o drept simbolism 
liric figurativ, ca un 
mod propriu de a se 
integra în mersul evo
lutiv. modern al artei 
noastre.

La fel de interesan
tă apare și expoziția 
Suzanei Lâszlo (sala 
Casei de cultură 
..Schiller"), care cu
prinde o suită de com
poziții si portrete, re- 
marcî.ndu-se prin in
terpretarea „modernă" 
a portretului individual 
sau colectiv. O țesă
toare. colegii de insti
tut. o tânără, oameni 
din mediul pe care 
artista îl cunoaște, sint 
surprinși nu in poze 
clasice, ci intr-un com
plex compozițional in 
care figura umană se 
combină cu semne, o- 
biecte și detalii, meta
morfozate si accentua
te plastic printr-un 
desen energic si o cu
loare clară, armonizată' 
mai mult pe tonuri 
reci. Sint urmărite 
semnificațiile profun
de. sensurile sociale, 
tinzînd spre simbol.

Odată cu artiștii a- 
mintiți? artiștii ama
tori din municipiul 
București (sala Tea
trului National) pre
zintă în. pregătirea 
Congresului educa
ției politice și culturii 
socialiste o amplă 
expoziție de pictură, 
sculptură, grafică si 
arte decorative, al că
rei merit esențial con
stă în cuprinderea. în
tr-o mare diversitate, 
a vieții actuale, a pei
sajului patriei de la o- 
rașe si sate, a scenelor 
de muncă din fabrici 
și de pe ogoare, a inti
mității căminului. în 
limbajul său sincer, 
direct, uneori naiv, 
expoziția se impune 
atenției prin larga cu
prindere a actualității, 
prin ineditul exprimă
rii plastice.

Mircea DEAC

Casa pionierilor din orașul Bistrița cultivă, eu deosebită grijă, în
clinațiile și indemînarea copiilor pentru diferitele domenii ale tehnicii, 
talentul artistic. Zeci și sute de pionieri — fete și băieți — activează 
in cadrul cercurilor, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice și a 
specialiștilor. Imaginile înfățișează pe cîțiva dintre membrii cercului 
de aero si navomodelism precum și ai cercului de pictură.

Foto : E. Dichiseanu
i;

ÎN TELEORMAN (la Alexan
dria. Turnu-Măgurele, Roșiori 
de Vede, Drăgănești Vlașca, 
Mavrodin, Bogdana, Bălăci, Cio- 
iănești etc.), au avut loc dezba
teri, simpozioane. expuneri, 
concursuri sub genericul „Co
dul eticii și echității socialiste 
în viața și munca noastră".
• AGENDĂ GORJEANĂ. în 
cinstea aniversării partidului, 
comitetul județean U.T.C. a 
lansat un concurs pe tema „Eroi 
au fost, eroi sint încă". La 
Tirgu-Jiu, Runcu, Pade$, Ciu- 
perceni, Baia de Fier și Stoiana 
se desfășoară „Săptămîna fil
mului românesc". Intilniri ale 

. cetățenilor cu brigada științifi
că sînt organizate in mai multe 
localități. Tema dezbaterilor : 
„Comunistul — omul înaintat 
al zilelor noastre". • LA BAIA 
MARE a avut loc un festival 
pionieresc de teatru și poezie 
patriotică intitulat „Sub flamu
ra partidului, te slăvim. Româ
nie socialistă". • UN CENACLU 
AL ARTIȘTILOR PLASTICI 
AMATORI a . luat ființă pe lin
gă Școala populară de artă din 
Tîrgoviște. . Prima acțiune : o 
expoziție. • LA CALARAȘI 
(Ialomița) au avut loc : O 
seară de Întrebări și răs
punsuri („Originea diferitelor 
religii") ; o întilnire a muncito
rilor de la intreprinderea de 
confecții cu cineaști de la stu
dioul „Alexandru Sahia" • A- 
GENDĂ BRAȘOVEANĂ; „Pri
măvara făgărășeană" omagiază 
munca și hărnicia celor care au 
obținut succese de ..prestigiu în 
domeniul vieții economice, cul- 
tural-artistice și sportive. „Gin
dim, trăim, muncim pentru 
viitorul comunist al patriei" 
este titlul unei acțiuni cul
turale a pionierilor făgără- 
șeni. Casa de culturi a stu
denților din Brașov, a prezentat 
montajul literar intitulat „Cu 
tot ce am aparțin acestui pă- 
mint". La Casa științei fi tehni
cii pentru tineret a avut loc 
simpozionul „Contribuția tine
rilor cercetători brașoveni la 
rezolvarea problemelor tehnice 
ale producției". La biblioteca 
regionalei C.F.R. s-a deschis 
expoziția de carte „Omul con
temporan în literatura română".
• LA COVASNA, TG. SECU
IESC ȘI 1NTORSURA BUZĂU
LUI au avut loc etapele zonale 
ale concursului brigăzilor ar
tistice de agitație și montajelor 
literar-muzîcale. intitulat „Noi 
biruinti sub steagul tău, partid".

FOLCLORULUI NOU DE PE 
VALEA TROTUȘULUI 1 s-a 
dedicat, la Comănești, un fru
mos festival cultural-artistic. 
•' Hy JUDEȚUL BRAILA (la 
Ianca, Tichilești, Gropeni, Tu- 
fești, Stăncuța, Siliștea, Latinu, 
Măxineni, Corbu-Nou), brigăzi 
științifice cu profil juridic au 
întreprins acțiuni de populariza
re a legislației statului nostru.
• LA JIBOU (Sălaj) au avut 
loc : un concurs pe tema „Pio
nierii cîntă patria și partidul"; 
spectacolul folcloric „Nunta de 
pe Someș"; dezbateri pe teme 
economice, politice,' social-edu
cative. «. LA TOATE CĂMINE
LE CULTURALE din județul 
Buzău au loc dezbateri pe tema 
„Promovarea principiilor eticii 
și echității socialiste". • LA 
VASLUI s-au desfășurat „Zi
lele teatrului de amatori". Au 
participat formații din județele 
Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, 
Galati, Iași, Neamț, Suceava, 
Vrancea și Vaslui. • STU
DENȚII DIN PITEȘTI au 
prezentat montajul literar „Meș
terul. Manole". • LA BISTRI
ȚA s-a deschis expoziția de 
pictură a artiștilor Ștefan Su
ceava și Leon Titieni.

■ aniiaaHn
prezentantii mai multor discipline 
științifice învecinate.

în cele din urmă rezultă că estetica 
are dreptul și datoria să-și afirme 
specificul in raport cu numeroase 
procese globale proprii edificării ci
vilizației socialiste. Interesul său

mul și mistica. După cum presupun 
și corijarea sințțului estetic sau a 
gustului artistic deficitar, polemica 
împotriva kitseh-ului,accentuarea 
rosturilor formativ-educative ale fie
cărei manifestări artistice.

Toate aceste constatări au în ve

precise și suple ale experienței este
tice autohtone, clasice și recente ; 
dovada stau in acest sens, în anii din 
urmă, și ciclurile de prelegeri univer
sitare, care vor trebui desigur înmul
țite, profilate pe diverse institute și 
facultăți. Creșterea activității știin

Dezvoltarea esteticii românești
prioritar pentru dinamica artelpr se 
va împleti cu interesul pentru dina
mica diverselor sectoare ale existen
ței și conștiinței sociale de la. să zi
cem, industrializare și urbanizare și 
pină la formarea unei conștiințe mo
rale înaintate. Aceste conjugate ac
țiuni pozitive presupun, drept com
plementar revers al lor, critica mili
tantă a ideologiei burgheze în toate, 
manifestările ei privitoare la artă, și 
estetică : „purismul" și estetismul, 
amoralismul și cinismul, iraționalis

dere, in parte, realizări obținute pină 
in prezent, in parte deziderate pri
vind activitatea noastră viitoare, Nu 
avem posibilitatea să le enumerăm pe 
cele dinții in totalitatea lor, de aceea 
ne vom mărgini doar la cîteva exem
ple. învățămîntul estetic românesc de 
orientare marxistă a acumulat o vas
tă experiență, a. depășit în măsură 
considerabilă anterioarele sale limi
tări schematice, și-a perfecționat co-, 
respunzător instrumentația, s-a orien
tat către evaluări din ce in ce mal

țifice în domeniul esteticii poate fi 
exemplificată și prin cîteva titluri de 
cărți apărute în ultimii ani. Astfel, 
editura „Eminescu" a publicat în seria 
„Idei și atitudini" volumele : Con
ceptul de realism in literatura româ
nă, Misiunea scriitorului, contempo
ran. Tradiție fi inovație, Literatură și 
cunoaștere, Național fi universal, 
Spiritul militant in literatura, română. 
Intr-o altă serie, denumită „Prospec
țiuni estetice", editura „Meridiane" a 
tipărit volume ca Artă ți comunicare,

Conceptul de realitate in artă ș.a. La 
editura „Univers" și Editura științi
fică și enciclopedica s-au tradus și 
publicat valoroase tratate și studii de 
estetică universală. Dintre volumele 
individuale autohtone am cita, de ase
menea, cîteva : Introducere in estetica 
industrială, Realism și modernitate in 
artă, Artă și speranță, Repere esteti
ce in satul românesc, Critică, esteti
ca, filozofie, Tradiție și inovație in 
artă, Estetica intre știință și artă, 
Morfologia artei moderne, Artă și 
matematică. Estetica fenomenologică, 
Geneza ideilor estetice in cultura 
românească. Lor li se adaugă nume
roase cercetări prestigioase de istorie 
și de teorie a literaturii și a artelor, 
adesea cu importante implicații ge
neralizatoare în. estetică.

Aceste creșteri au făcut posibil ca 
un colectiv de cadre didactice și de 
cercetători să înceapă, sub îndru
marea Academiei de științe sociale 
și politice, elaborarea unui tratat de. 
estetică, în care să înmănuncheze 
principiile esteticii marxist-leniniste, 
prin prisma experienței artistice 
românești. In prezent ce fac de ase

menea pregătiri pentru participarea 
la cel de-al VIII-lea Congres inter
național de estetică, din acest an. 
de la Darmstadt. Ne obligă în mod 
deosebit faptul că această reuniune li 
urmează celei de la București. Comu
nicările noastre vor desprinde cîteva 
dintre acumulările teoretice proprii 
edificării României socialiste.

„Activitatea ideologico-educativă 
trebuie să fie pătrunsă de spiritul 
umanist al concepției noastre revolu
ționare, să pună în centrul ei omul". 
Această indicație a Programului 
P.C.R. stă la temelia întregii activi
tăți din domeniul esteticii — știință 
socială, filozofică, ideologică, emina
mente formativă. Estetica marxist-le- 
ninistă nu-și concepe existența în- 
tr-un strimt spirit „de cabinet" ; ea 
își rostește și își va rosti din ce în ce 
mai autoritar cuvîntul în confruntă
rile și înfruntările ce caracterizează 
epoca noastră, va lua din ce în ce 
mai activă parte la educarea omului 
nou în spiritul umanismului revolu
ționar. Este hotărîrea de care sîntem 
pătrunși în ajunul Congresului edu
cației politice pi oăttuarii «xaalist».

cit.de
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Primire la C. C. al P. C. R. Colocviu româno-italian
Teri, tovarășul Iosif Uglar, mem

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația Consiliului Național al 
Frontului Patriei din R.P. Bulgaria, 
condusă de Laliu Gancev, secretar, 
care se află în țara noastră la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

A fost de față Ivan Abagiev. am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

★
în cursul zilei de marți, delegația 

Consiliului Național al Frontului 
Patriei a vizitat obiective economi
ce și social-culturale din Capitală 
și municipiul Brașov și a avut con
vorbiri la Consiliul municipal Bucu
rești și la Consiliul județean Bra
șov ale F.U.S.

★
Ie Consiliul Național al F.U.S. a 

fost semnată ieri înțelegerea de co

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a primit 
miercuri dimineața o delegație de 
Industriași și oameni de afaceri din 
Japonia, condusă de N. Kaneko, pre
ședintele firmei Nisshin Steel Co., 
și H. Kaifu, vicepreședintele firmei 
Nisshin-Iwai Co., care se află într-o 
vizită în țara noastră.

In cursul Întrevederii, care s-a

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
TULCEA. „Dezvoltarea pescuitului 

și a pisciculturii în Delta Dunării și 
In complexul lagunar Razelm-Sinoe" 
a fost tema unui interesant sim
pozion care a avut Ioc la Jurilovca. 
Organizat de comitetul județean de 
partid, simpozionul a reunit specia
liști din cadrul centralei „Delta 
Dunării", cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, cercetători, proiec- 
tanți, ingineri, piscicultori, activiști 
de partid și de stat. Comunicările 
s-au referit la metodele și mijloa
cele de sporire a producției de peș
te. posibilitățile de creștere a produc
ției de puiet de pește, valorificarea 
complexă a tuturor resurselor natu
rale din Delta Dunării. S-au identi
ficat, totodată, noi posibilități de lăr
gire a colaborării între învățămînt, 
cercetare și producție. (Vasile Ni
colae).

BISTRIȚA-NASAUD. în cartierul 
Andrei Mureșanu din orașul Bistrița, 
lucrătorii de la întreprinderea jude
țeană de construcții montaj au în
ceput turnarea fundațiilor unor noi 
blocuri de locuințe cu 240 de apar
tamente. Tot aici a început con
struirea a două noi edificii de învă- 
țămint — o școală generală cu 24 de 
săli de clasă și un liceu cu profil 
tehnic. Pină la sfîrșitul acestui an, 
in noul cartier bistrițean Andrei 
Mureșanu vor fi date în folosință 
940 de apartamente, o) mare hală 
comercială, diferite obiective social- 
culturale. La finele actualului cinci
nal, acest nou cartier va cuprinde 
aproape 6 000 de apartamente, "(Ion 
Anghel).

BACAU. „Lotul didactic" — așa ti 
spun lucrătorii I.A.S. Sascut supra
feței de 32 ha de pămint pe care au 
dat-o, în urmă cu trei ani, în seama 
elevilor și profesorilor de la liceul 
din Podul Turcului. Deși era un te
ren sărac. în pantă, supus eroziunii, 
micii agricultori, ajutați de mecani
zatorii întreprinderii, au făcut din el 
o adevărată grădină. Ei au amenajat 
pămintul și l-au plantat cu viță de 
vie din soiurile cele mai productive. 
Inginerul Florian Gruia, directorul 
I.A.S., ne asigură că pe lotul didac
tic vita de vie s-a dezvoltat mai 
bine chiar decit cea de pe terenu
rile fermei din localitate. Anul aces
ta, tinerii viticultori vor culege pri
mul rod. Pentru ca acesta să fie cit 
mai bogat, ei se află în aceste zile 
pe cîmp, unde execută toate lucră
rile de îngrijire a viței de vie. (Gh. 
Baltă).

MEHEDINȚI. Comuna Cujmir —

IN JUDEȚUL BUZĂU

Dezvoltarea prestărilor
Activitatea de producție și pres

tări servicii desfășurată în cadrul 
cooperației de consum din județul 
Buzău a cunoscut o dezvoltare 
continuă în cursul cincinalului tre
cut. O rețea cuprinzind 790 secții, 
în cadrul cărora întilnim activități 
pe 69 de profiluri diferite, răspîn- 
dite pe întregul teritoriu al județu
lui. acoperă într-o riiăsură însem
nată cerințele populației satelor.

— Deși prevederile cincinalului 
trecut — ne spune Clement Șer- 
bănică. președintele U.J.C.C. — au 
fost depășite în sectorul de produc
ție și prestări cu 110 milioane lei, 
sumă materializată într-o gamă 
largă de bunuri destinate popu
lației satelor, in activitatea coope
rativelor noastre s-au manifestat și 
unele neajunsuri. Nu am reușit 
încă să atragem în sectorul coope
rației pe toți meseriașii, pentru a 
crea un cadru mai bine organizat 
pentru prestările de servicii în me
diul rural. Baza materială existen
tă a fost utilizată sub nivelul ca
pacității reale. Pornind de la sar
cina mobilizatoare ca în anul 1976 
volumul producției și al prestații
lor să înregistreze o creștere de 
peste 30 la sută față de anul pre
cedent. U.J.C.C. a stabilit un am
plu program de dezvoltări și per
fecționări. Astfel, s-a prevăzut con
centrarea secțiilor mici în atelie
re mai mari, care permit folosirea 
mal rațională a spațiilor, utilajelor, 
materialelor și forței de muncă. 
Acțiunea a și fost pornită. In ca
drul cooperativelor din Berea, Pă- 
tîrlagele. Bălăceanu ș.a. care au 
localuri de construcție recentă, ate
lierele au fost concentrate, con- 
■tituindu-se secții de producție 
și prestări puternice. în paralel, 
■e urmărește înființarea a încă 
100 de secții noi și diversi-

vremea
Ieri tn țară : Cerul a fost acoperit în 

Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, 
vestul Transilvaniei și al Munteniei, 
unde temporar a plouat. în nord-vestul 
Moldovei șl Izolat în subcarpațil Olte
niei s-a semnalat lapoviță. La munte a 
nins. în rest, cerul a fost schimbător. 
VÎQtul a suflat potrivit, cu intensifi
cări locale din sectorul estic și sud- 
estic, în Dobrogea, Moldova, Bărăgan, 
•udul Banatului șl al Transilvaniei. La 

laborare intre Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste și Con
siliul Național al Frontului Patriei, 
pentru perioada 1976—1980.

Vizita delegației Consiliului Națio
nal al Frontului Patriei continuă.

*
Cu prilejul vizitei pe care o efec

tuează in țara noastră, delegația 
Consiliului Național al Frontului Pa
triei din Republica Populară Bul
garia, ambasadorul acestei țări la 
București. Ivan Abagiev, a oferit 
miercuri seara un cocteil.

Au participat Iosif Uglar. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

desfășurat într-o ambianță cordială, 
au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea colaborării dintre între
prinderi românești și firmele japo
neze.

Au participat tovarășii Neculai 
Agachi, ministrul industriei metalur
gice, și Constantin Stanclu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

localitate care în actualul cincinal 
va deveni oraș — își amplifică tot 
mai mult dimensiunile urbanistice. 
S-au construit și dat de curînd în 
folosință primele două blocuri de 
locuințe, urmind ca în cursul acestui 
an să înceapă lucrările și la alte 
blocuri. In centrul civic s-a înălțat 
un nou și modern magasin universal 
cu etaj, care va fi dat in folosință 
în zilele următoare. Pentru realiza
rea obiectivelor șocial-culțurale și 
edilitar-gospodărești prevăzute pen
tru acest an. locuitorii comunei și-au 
propus să efectueze numai prin 
muncă voluntar-patriotică lucrări în 
valoare de aproape trei milioane lei. 
(Virgil Tătaru).

ALBA. Cooperația de consum din 
județ a început pregătirile pentru 
sezonul turistic din acest an. La 
campingurile „Căprioara“-Alud și 
„Lupșa" (situat pe frumoasa vale a 
Arieșului) se va extinde capacitatea 
de cazare. De asemenea,' grădinile de 
vară de la restaurantele turistice 
,.Cerbul“-Cimpeni și „Arini" din 
Sebeș vor fi înzestrate cu mobilier 
nou. In același timp, s-au luat mă
suri pentru a se putea oferi turiș
tilor preparate culinare specifice a- 
cestor locuri. (Ștefan Dinică).

VlLCEA. S-a dat în folosință la 
Rm. Vilcea o stație pentru auto- 
service „Dacia". Dispunînd de apa
rate necesare pentru executarea di
feritelor testări, reglaje, echilibrări 
de roți etc., precum și de un per
sonal bine pregătit profesional, noua 
unitate este destinată să efectueze 
toate genurile de lucrări de revizii 
și reparații pentru autoturismele 
„Dacia". (Ion Stanciu).

VRANCEA. In rețeaua comerțului 
de stat din Focșani au sporit preo
cupările pentru o mai bună și 
promptă aprovizionare a populației. 
Săptăminal. unitățile de alimentație 
publică organizează, prin rotație, ex
poziții de prezentare și vinzare a 
preparatelor culinare, a produselor 
de patiserie-cofetărie. Sînt testate, 
cu acest prilej. Și produsele noi, în 
vederea includerii lor. în meniurile 
unităților. Apreciate sînt și expozi
țiile cu vinzare organizate în unele 
unități în colaborare cu întreprinde
rea de industrializare a cărnii care, 
în mod obișnuit, pre?intă cu acest 
prilej noi preparate din carne. Ex- 
pozițiile-test constituie și o cale fo
losită cu succes în activitatea de 
programare a aprovizionării și des
facerii în unitățile de alimentație. 
(Dan Drăgulescu).

de servicii la sale
ficarea profilurilor de servicii. In 
acest cadru se înscrie organizarea 
de „Autoservice“-uri la Rm. Sărat, 
Poșta Cilnău și Pătîrlagele. locali
tăți ce dispun atit de spații adecva
te. cit și de mină de lucru califi
cată. O atenție deosebită este acor
dată localităților Berea, Nehoiu șî 
Pogoanele, care urmează să devină 
în curînd centre, de tip urban. Aici 
vor lua ființă. încă. în acest an, 
secții de spălătorie și ateliere spe
cializate în întreținerea și repara
rea obiectelor de uz gospodăresc.

Pentru completarea fondului de 
marfă destinat populației rurale 
a fost lărgită gama de artico
le de încălțăminte, confecții și 
tricotaje realizate în atelierele pro
prii. La Rm. Sărat, Beceni și Pă
tîrlagele a fost dezvoltată în ul
tima vreme, ’urmînd să se extindă 
în continuare, producția de bundi- 
te. cojoace, căciuli și alte articole 
rezultate din prelucrarea pieilor de 
ovine, pentru care cererile popu
lației încă nu sînt satisfăcute.

Programul de dezvoltare a sec
torului productiv și de prestări pre
vede. între altele. înființarea unor 
noi unități de prestări în construc
ții. creșterea nivelului veniturilor 
populației rurale dind un impuls 
puternic construcțiilor de locuințe.

Printre obiectivele prioritare ale 
U.J.C.C. Buzău se înscriu efortu
rile pentru ridicarea nivelului ca
litativ al prestărilor de servicii. De 
aceea și acțiunile de control vor fi 
orientate spre respectarea progra
melor de lucru, a tarifelor și pre
turilor. a termenelor de executare 
a comenzilor, sure continua îm
bunătățire a comportamentului lu
crătorilor în relațiile cu populația.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteil* *

Ieri, în ' preliminariile olimpice 
(grupa a IV-a europeană), la Bucu
rești a avut loc meciul România — 
Franța, scor 1—0 (1—0). Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Boloni 
în minutul 9. Intr-un mod de neper- 
mis pentru un jucător cu renume 
tehnic. Dumitru a ratat un penalti, 
trimitind mingea peste bara trans
versală (min. 75) 1 Prin eliminarea 
lui Pottier. echipa olimpică a Fran
ței a jucat din min. 55 in inferiori
tate numerică.

Echipa noastră olimpică — în fond, 
echipa reprezentativă a fotbalului 
nostru — a jucat încă o dată slab, 
haotic, cu un rezultat departe de 
așteptările numeroșilor susținători. 
Fără a surprinde prea mult, acest 
fapt ne arată că de Ia Conferința 
pe tară a mișcării sportive din fe
bruarie 1975 — in cadrul căreia se 
apreciase drept nesatisfăcătoare sta
rea fotbalului și se trasase in mod 
special sarcina ridicării nivelului ge

ta Schwedt (în apropiere de Ber
lin) s-a disputat meciul internațional 
amical de fotbal dintre selecționatele 
de tineret (jucători sub 21 de ani) 
ale R. D. Germane si României. Vic
toria a revenit gazdelor cu scocul de 
1—0 (0—0).

★

La Ankara. Intr-un meci pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, echipa Turciei a terminat la 
egalitate : 0—0 cu formația Spaniei.

★
în continuarea turneului pe care-1 

Întreprinde în Europa, selecționata 
de fotbal a Argentinei a susținut 
miercuri seara la Chorzow un meci 
amical cu echipa Poloniei. Fotbaliș
tii argentineni au terminat învingă
tori cu scorul 2—1 (0—0), prin punc
tele realizate de Scotta (min. 63) și

ora 14 temperatura aerului oscila între
2 grade la Rădăuți și 16 grade la Turnu-Măgurele. în București : Cerul 
a fost mai mult acoperit. Vîntul a su
flat potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 martie. în țară : Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mal accentuate în 
vestul și sudul țării, unde va ploua. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus
3 șl plus 7 grade, iar maximele Intre 
8 șl 18 grade, Izolat mai ridicate. în 
București : Cerul va fi temporar noros, 
favorabil ploii. Vînt slab pină la po
trivit. Temperatura în creștere ușoară.

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația Institu
tului „Antonio Gramsci", formată din 
Franco Ferri, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Italian, directo
rul institutului, Raffaello Misiti, di
rectorul Institutului de psihologie al 
Centrului național de cercetări, res
ponsabil al secției de științe a Insti
tutului „Antonio Gramsci", Roberto 
Marchetti, directorul Institutului pen
tru cercetarea apelor al Universită
ții din Milano, Ivo Ricci-Maccarinl, 
asesor la Secția pentru sănătate și 
protecția mediului înconjurător ■ 
Administrației provinciale din Ra
venna, Giuseppe Prestipino, filozof, 
profesor universitar, și Carlo Maria 
Santoro, consilier regional al Parti
dului Comunist Italian, responsabil al 
Comisiei economice a Federației 
P.C.I. din Veneția, care a participat 
la colocviul româno-italian pe tema 
„Ecologie și politică".

La întîlnire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, au participat 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", și alte cadre de partid.

★
In zilele de 23 și 24 martie a.c. s-au 

desfășurat la București lucrările co

Cronica zilei
Delegația guvernamentală română 

condusă de Emil Nicolcioiu. ministrul 
justiției, care a participat la festivi
tățile prilejuite de cea de-a XX-a 
aniversare a independenței naționale 
a Republicii Tunisiene, s-a înapoiat 
miercuri după-amiază in Capitală.

★
La Craiova a fost deschisă Expo

ziția permanentă de istorie a Mu
zeului Olteniei. Cele 26 de săli ale 
expoziției adăpostesc. într-un aran
jament. modern, riguros științific, 
peste 7 600 de obiecte și documente 
ce redau aspectele esențiale ale isto
riei acestor meleaguri. Expoziția re
zervă spații largi începuturilor for
mării poporului român, luptei anti-

Gata pentru primirea oaspeților
In pragul deschiderii sezonului es

tival. unitățile cooperației de con
sum din județul Bihor, situate în 
puncte turistice de mare frumusețe, 
sini pregătite pină in cele mai mici 
amănunte pentru primirea oaspeți
lor. Lucrări de modernizare a uni
tăților de alimentație publică și de 
cazare au fost efectuate în lunile de 
iarnă. O atentie sporită s-a acordat 
unităților amplasate de-a lungul șo
selei E-15, frecventată de turiștii care 
intră în țară prin poarta de vest a 
României. în drum spre Cluj-Napoca, 
turiștii pot poposi la noul complex 
turistic de la Săcădat. profilat din 
aoest an pe preparate din peste si 
pasăre. Aici a fost înființată o gos
podărie anexă și bazine pentru 
pește viu în vederea satisfacerii co
menzilor celor mai exigente. Tot aici 
s-a dublat spațiul de cazare în că- 
suțe-camping și s-a dat în folosință 
un nou grup social. Motelul și 
complexul comercial „Piatra Craiu
lui".- cel mai reprezentativ punct 
turistic din sistemul cooperației de 
consum din județul Bihor. își aș

INVITAȚIE 
LA BORȘA

Un concediu plăcut puteți pe
trece oricînd la complexul tu
ristic Borșa — sintem informați 
Ia conducerea întreprinderii de 
turism, hoteluri și restaurante 
București. Așezat in apropierea 
Pasului Prislop, intr-o zonă de 
o rarg frumusețe, cu condiții 
excelente pentru practicarea 
schiului sau a turismului alpin, 
complexul turistic Borșa consti
tuie un punct mult frecventat de 
turiști. Se asigură condiții exce
lente de cazare, în camere de 
2-3-4 paturi, cu încălzire centra
lă și masa la restaurant sau pen
siune. Se oferă și multiple po
sibilități de distracție. Plecările 
au loc zilnic, individual sau în 
grup. Informații și Înscrieri la 
filialele de turism din b-dul N. 
Bălcescu nr. 35 sau b-dul Repu
blicii nr. 68, telefon 14 72 08 și 
14 08 00. 
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în preliminariile olimpice

ROMÂNIA —FRANȚA 1-0

locviului „Ecologie și politică", or
ganizat de Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Institutul „Antonio Gramsci". 
Au luat parte cercetători, specialiști 
și cadre didactice reprezentînd cele 
două instituții. In cadrul dezbaterilor 
au fost abordate probleme privind 
ecologia și producția in condițiile re
voluției tehnico-științifice, politica 
ecologică în perspectivă sociologică, 
economică și filozofică, ecologia ca 
subiect de cooperare internațională și 
altele. Discuțiile au relevat că ecolo
gia se înscrie printre acele domenii 
care accentuează necesitatea dezvol
tării creatoare a teoriei marxiste fn 
concordantă cu exigențele contem
porane.

In Încheierea lucrărilor, tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al Parti
dului Comunist Român, rectorul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", și 
tovarășul Franco Ferri, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Italian, 
directorul Institutului „Antonio 
Gramsci", au subliniat importanța 
teoretică și ideologică a acestei reu
niuni științifice, faptul că ea se în
scrie pe linia bunelor relații ce se 
dezvoltă intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Italian.

otomane, cu răsunet european, sub 
conducerea lui Mihai Viteazul, aspec
telor grăitoare despre revoluția con
dusă de Tudor Vladimirescu, despre 
revoluția de la 1848 și războiul pen
tru independență. Sugestiv sînt pre
zentate momente ale începutului 
mișcării muncitorești, ale luptelor 
revoluționare conduse de Partidul 
Comunist Român pentru triumful 
ideilor socialismului, pentru înlătu
rarea regimului burghezo-mosieresc. 
Un loc aparte este rezervat. în ca
drul expoziției. înfățișării realizări
lor oamenilor muncii din această 
parte a țării pe drumul edificării 
orinduirii socialiste.

(Agerpres)

teaptă oaspeții in sezonul de vară 
cu amenajări pentru servire si în 
aer liber. .

Incepind din acest an. în toate 
unitățile de alimentație publică tu
riștii vor putea servi „plinea casei", 
pregătită după rețete specifice lo
cului. Reține atenția si înființarea 
unor puncte de desfacere a articole
lor de artizanat realizate de către 
unitățile de producție ale coopera
ției de consum, precum si de coo
perativele meșteșugărești. Spre deo
sebire de ceilalți ani. este asigurat 
deja fondul de marfă pentru aco
perirea cererii de consum la băuturi 
răcoritoare si înghețată. Varietatea 
sucurilor, cele 19 tone citrice insilo- 
zate pentru prepararea citronadei si 
cele 366 tone de produse pentru în
ghețată confirmă preocuparea coo
perației de consum din județ pentru 
apropiatul sezon turistic de vară. 
La Aleșd, Inand. Poiana Florilor. 
Felix si in celelalte puncte turistice 
bihorene oaspeții sînt asteptgti ...CU 
surprize si ospitalitatea specifică 
locului.

De la C E C.
Casa de Economii și Consem- 

natiuni face cunoscut că la data 
de 31 martie a.c., ora 16,30, în 
sala Clubului finanțe-bănci din 
Capitală, str. Doamnei nr. 2. vor 
avea loc : tragerea la sorți pen
tru luna martie a.c. a obliga
țiunilor C.E.C. cu cîstiguri. la 
care se vor acorda 5 917 cîști- 
guri intre 50 000 de lei și 800 de 
iei. în valoare totală de 5 749 000 
de lei ; tragerea la sorti pentru 
trimestrul 1/1976 a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîștiguri, 
la care se vor acorda peste 8 000 
de cîștiguri în obiecte, in va
loare totală de 9 612 000 de lei ; 
tragerea la sorti pentru trimes
trul 1/1976 a libretelor de eco
nomii cu cîștiguri. la care la 
fiecare 1 000 de librete sa vor 
acorda cîte 15 cîștiguri în bani 
între 250% și 25% calculate față 
de soldul mediu trimestrial al 
libretelor ieșite cîștigătoare.

Tragerile la sorți sînt publice. 
Cei interesați sînt invitați să 
participe la efectuarea lor.

•i..... < - 

neral al acestui sport — situația din 
fotbal nu s-a ameliorat, iar rezulta
tele și, mai ales, calitatea jocului 
continuă să nemulțumească pe ama
torii de sport.

în clasamentul grupei a IV-a con
duce echipa Franței cu 6 puncte din 
4 meciuri (golaveraj 11—5), urmată 
de echipa României cu 2 puncte din 
2 meciuri (golaveraj 1—4). Ultimele 
partide din grupa a IV-a: Olanda — 
România (6 aprilie) și România — 
Olanda (14 aprilie). Pentru o even
tuală calificare la turneul olimpic, 
echipei noastre Ii sint necesare vic
torii în ambele partide, la o diferen
ță totală de 10 goluri. în eventuali
tatea unei egalități de punctaj și de 
golaveraj între primele două echipe 
dintr-o grupă, regulamentul compe
tiției prevede un meci de departa
jare pe teren neutru.

V. MIRONESCU

Housemann (min. 70). Golul gazde
lor a fost înscris, în minutul 57, de 
Kțniecik.

★
Disputat la Sofia, meciul amical de 

fotbal dintre echipele reprezentative 
ale Bulgariei și U.R.S.S. s-a încheiat 
cu scorul de 3—0 (1—0) în favoarea 
jucătorilor sovietici. Golurile au fost 
marcate de Onișcenko (min, 13), Mi- 
naiev (min. 70) și Blohin (min. 83).

★

într-un meci retur din cadrul sfer
turilor de finală ale campionatului 
european de fotbal pentru tineret (ju
cători sub 23 de ani), la Manchester, 
Anglia—Ungaria 3—1. învingători în 
primul joc cu 3—0. fotbaliștii ma
ghiari s-au calificat pentru semifi
nale.

Sărbătoarea națională a Republicii Elene
Excelenței Sale

Domnului CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Elene am plăcerea să adre
sez Excelenței Voastre, în numele poporului român și al meu personal, 
cele mai calde felicitări și sincere urări pentru prosperitatea poporului 
grec prieten, pentru fericirea dumneavoastră personală.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare tradițională dintre 
popoarele român și grec vor cunoaște o dezvoltare continuă, tn interesul 
ambelor țări, al păcii, înțelegerii și cooperării în regiunea balcanică, in 
Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN KARAMANLIS

Primul ministru al Republicii Elene
Sărbătoarea națională a Republicii Elene îmi oferă prilejul plăcut de 

a vă adresa, în numele guvernului român și al meu personal, cele mai 
călduroase felicitări și urări sincere pentru prosperitatea Greciei prietene 
și pentru fericirea dumneavoastră personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Moment simbolic în dezvoltarea 
unor tradiționale relații de prietenie

Unul din locurile cele mai în
drăgite de atenieni este, fără în
doială, Likovitos (Lycabettus), colina 
de formă conică, acoperită de verdele 
veșnic al pinilor și chiparoșilor, de 
la înălțimea căreia vizitatorul este 
răsplătit printr-o priveliște superbă, 
întregul oraș — cu monumentele 
sale nepieritoare, cu arterele sale 
largi și piețele de o geometrie per
fectă, cu clădirile ce strălucesc în lu
mina soarelui — puțind fi văzut ca 
în palmă.

An de an, în ziua de 25 martie, 
Atena se înfățișează de aci, de pe 
Likovitos. înveșmintată în haine de 
mare sărbătoare. Pe străzile prin
cipale, pe clădirile oficiale, pe A- 
cropole, lingă tulburătoarea izbucni
re in marmură a Partenonului, 
peste tot flutură steagul national 
albastru cu dungi albe. Și tot an de 
an, în zona centrală a capitalei, pe 
porțiunea dintre piețele Syntagma 
(Piața Constituției), unde, în fața 
parlamentului, se înalță sobrul monu
ment cinstind memoria Soldatului ne
cunoscut, și Omonia (Piața Con
cordiei) sînt masate mulțimi mari 
de oameni. Salve de artilerie trase 
de pe Likovitos dau semnalul tra
diționalei parade militare care, in 
prezența șefului statului și a altor 
inalti demnitari, încheie, potrivit 
tradiției, cele trei zile de festivități 
dedicate aniversării celui mai im- 

r. portant eveniment din istoria Greciei 
moderne^: începutul marii răscoale 
populare din 1821, care avea să ducă, 
în final, la eliberarea țării de sub 
dominația otomană de aproape patru 
secole. Pentru fiecare grec, numele 
conducătorilor acestei răscoale Rigas 
Fereos, Feodoras Kalakatronis, An
dreas Miaoulis sînt nume sacre, ele 
simbolizînd voința poporului de a nu 
se da înlături de la nici un sacri
ficiu pentru a-și red'obîndi bunurile 
oele mai de preț : libertatea și 
neatîrnarea. In zilele din preajma 
lui 25 martie, la monumentele aces
tor eroi din capitală, ca și din cele
lalte orașe ale tării, elevi de școală 
Si studenți în lungi șiruri, bărbați Și 
femei, vîrstnici cu părul cărunt vin. 
cu crengi înflorite sau buchete de 
flori proaspete de primăvară, să se 
reouleagă și să-și manifeste recunoș
tința față de patrioții de la 1821. 
Festivități similare au loc pretutin-. 
deni in Grecia, la Kalvryta, lîngă 
Patras, de unde a pornit flacăra 
mișcării revoluționare. la Misșo- 
longhi, unde s-au desfășurat vestite 
bătălii. în atîtea și atîtea alte locuri 
cu nume profund evocatoare din Pe- 
loponez și din Atica, din Tracia si 
din Macedonia, din Thesalia și din. 
insulele Egeei.

Printr-o coincidentă fericită, cere
moniile marcind cea de-a 155-a ani
versare a declanșării insurecției îm
potriva ocupației străine, preced, cu 
numai o zi, un eveniment deosebit 
de înseninat în cronica atit de bo

HOCHEI

Campionatul mondial 
grupa B

ZURICH 24 (Agerpres). — Campio
natul mondial de hochei pe gheață 
(grupa B) a programat ieri seara în 
localitatea elvețiană Aarau meciul 
dintre echipele României și Italiei. 
Partida s-a încheiat la egalitate 
5—5 (2—1, 1—1, 2—3). Golurile for
mației române au fost înscrise de 
Pisaru (3), Pană și Axinte.

★

Marți noaptea, in campionatul 
mondial de hochei pe gheață (grupa 
B), selecționata României a întrecut 
la Aarau cu 8—1 (3—0. 1—1. 4—0) 
formația Olandei. In altă partidă. 
Norvegia — Japonia 3—2.

În cîteva rînduri
TENIS

în turneul internațional de tenis de 
la Palm Springs (California), Uie 
Năstase l-a eliminat cu 6—3. 6—2 
pe Bernie Mitton. Alte rezultate : 
Case—Rosewall 6—4. 6—4 ; Connors— 
Mayer 6—1, 6—1 ; Ashe—Andrews
6—2. 2—6. 6—2 ; Borg—Harris 6—3, 
6—2.

PENTATLON
Campionatele internaționale de 

pentatlon modern ale Franței au 
continuat în orașul Auch cu des
fășurarea probei de tir. care a fost 
ciștigată de maghiarul Kancsa cu 
1 088 puncte. După 3 probe. în cla
samentul general conduce formația 
U.R.S.S. (cu 8 436 puncte), urmată 
de cele ale Ungariei (8 368 puncte) 
și Franței (8 364 puncte). Echipa 
României se află pe locul 6, eu 7 916 
puncte. 

gată a relațiilor româno-eîene : vi
zita pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o va efectua în 
Grecia, la invitația președintelui 
Constantin Tsatsos. Coincidentă eu 
atit mai fericită, cu cit vizita oferă 
— așa cum se subliniază aici, la 
Atena, deopotrivă în cercurile oficia
le. ca și in rîndurile simplilor cetă
țeni — prilejul de a se evoca tradi
ționalele legături de prietenie dintre 
cele două popoare, care trăiesc ca 
buni vecini in același spațiu geogra
fic. se cunosc și se prețuiesc reci
proc și a căror istorie consemnează 
numeroase momente de interferență 
și întrajutorare in lupta pentru in
dependență și afirmarea voinței na
ționale, pentru dreptul imprescriptibil 
la dezvoltarea liberă, de sine stătătoa
re. Acțiunile răsculaților greci de la 
1821 au găsit, după cum se știe, simpa
tie și sprijin larg In Principatele Româ-

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA ATENA

ne, unde masele populare au pornit, 
în același an. propria lor mișcare de 
eliberare națională și socială. „Pre
ședintele României — remarca în 
acest sens Gheorghios Mylonas, se
cretar general al Uniunii Centrului De
mocratic — vine tocmai în zilele cînd 
sărbătorim revoluția de eliberare na
țională de Ia 1821. Această revoluție 
a pornit din România, unde patriotii 
aflați acolo au pus mina pe arme. 
România a fost întotdeauna o țară 
prietenă, iar poporul român un prie
ten al Greciei". Sînt cuvinte în care 
răzbate ecoul celor spuse de premie
rul Constantin Karamanlis cu prile
jul vizitei sale în România : „Grecii 
nu pot să uite niciodată că își da
torează libertatea și existenta ca stat 
contemporan luptei care a început 
tocmai de pe acest teritoriu, al Româ
niei de astăzi. ...Numeroși sînt româ
nii care și-au vărsat singele pentru 
a ajuta la creșterea arborelui liber
tății grecești — pionieri ai concep
tului ce se afirmă în zilele noastre, 
conform căruia marile valori umane 
sînt indivizibile și necesită lupte co
mune pentru salvgardarea lor".

Menținîndu-și continuitatea de-a 
lungul anilor, legăturile româno-elene 
și-au găsit făgașuri noi în zilele noas
tre, ele înregistrînd, în ultimii ani, 
șpre satisfacția ambelor popoare, o 
evoluție din cele mai îmbucurătoare. 
In această evoluție, ca momente de 
importanță determinantă s-au înscris 
contactele la nivel înalt între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Karamanlis. Desfășurîndu-se 
în ambianta de cordialitate, stimă șl 
înțelegere reciprocă, ce caracterizea
ză relațiile româno-elene, ca și ra
porturile personale statornicite intra

Colectivul teatrului „Nottara" se 
pregătește pentru un turneu pe care 
urmează să-1 întreprindă, luna vii
toare, în Grecia. înscris în programul 
româno-elen de schimburi culturale, 
alături de alte acțiuni destinate să 
facă mai bine cunoscute, reciproc, 
valorile ce alcătuiesc patrimoniile ar
tistice și culturale ale celor două 
popoare, acest turneu este în același 
timp o ilustrare a bunelor relații sta
bilite și în domeniul teatrului. Nu 
de mult, la sfîrșitul anului trecut, 
artiștii bucureșteni, Ce vor fi în cu- 
rind oaspeții publicului grec, au pre
zentat in premieră piesa „întoar
cerea la Micene", de Evanghelos 
Averoff Tossizza. distinsă personali
tate a vieții politice și literare a 
Greciei. în afară de această piesă, 
montată de Dan Nasta, colectivul

A apărut: ff ANALE DE
Sumarul revistei se deschide cu 

editorialul : „în întîmpinarea Con
gresului educației politice și cul
turii socialiste". In continuare, sint 
publicate studiile : „Din trecutul de 
luptă al poporului român pentru a- 
părarea suveranității și independen
tei patriei" de Ion Popescu-Puțuri ; 
„Cluj-Napoca, străveche vatră a per
manentei poporului român, a lupte
lor sale pentru libertate socială și 
națională" de Ștefan Mocuța ; „Pro
bleme fundamentale ale istoriei po
porului nostru" de Mircea Mușat și 
Gheorghe Ioniță ; „Forme de orga
nizare și rezistentă ale comuniștilor 
și antifasciștilor din lagăre si Închi
sori" de Olimpiu Matichescu.

La rubrica „IN AJUTORUL CELOR 
CE STUDIAZĂ IN CADRUL ÎNVĂ- 
ȚAMlNTULUI POLITICO-IDEOLO
GIC" sint publicate consultațiile : 
„Importanța istorică a Congresului al

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 24 MARTIE 1976

Extragerea I : 7 6 29 43 23 39
Extragerea a Il-a : 2 21 5 14 30

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI s 1 806 064 lei din care : 881 750 tel 
REPORT.

Recepție la Ambasada 
Republicii Elene

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Elene, ambasadorul aces
tei țări la București, Dimitri A. Pa- 
padakis, a oferit, miercuri seara, o 
recepție,

Au participat Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernului, Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Maxim 
Berghianu, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, Eugen Je- 
beleanu și Tamara Dobrin, vicepre
ședinți ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai condu
cerii altor ministere și instituții cen
trale, personalități ale vieții științi
fice și culturale, generali și ofițeri 
superiori, șefi ai cultelor.

Au luat, de asemenea, parte șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră, alți membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Greciei, Dimitri Bitsios, cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii 
Elene.

cei doi oameni de stat, dialogul Ia 
nivel inalt de la București și de la 
Helsinki, de anul trecut — care a- 
cum va fi continuat la Atena — a 
pus baze trainice conlucrării dintre 
cele două țări.

Tocmai acest lucru a ținut să-l 
sublinieze. în mod deosebit, premie
rul Karamanlis, care, primind grupul 
ziariștilor români, și-a manifestat sa
tisfacția față de cursul constructiv, 
rodnic al relațiilor româno-elene.' ex- 
primîndu-și părerea că în fata aces
tor relații se vor deschide, prin vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu, 
perspectivele unei dezvoltări și mai 
intense, care se vor răsfrînge, în a- 
celași timp. în mod pozitiv asupra 
ansamblului climatului din Balcani.

Sint cuvinte care reflectă starea 
de spirit ce domnește aici, la Ate
na. in ajunul sosirii președintelui 
României. Am regăsit aceste apre
cieri în convorbirile avute cu miniș
trii si alte oficialități guvernamen
tale. cu reprezentanți ai partidelor 
politice democratice, cu oameni de 
știință și cultură, cu exponenți ai 
altor categorii sociale — concomi
tent cu exprimarea unor sentimente 
de sinceră prețuire pentru politica 
externă constructivă a României, de 
stimă și considerație față de cel ce, 
în fruntea statului nostru, promo
vează această politică. Din mul
titudinea sentimentelor ce ne-au 
fost împărtășite în aceste zile 

" la Atena, "ăm notat; între altele? 
aprecierile președintelui Mișcării So
cialiste Panelene (P.S.O.K.), Andreas 
Papandreu, care, subliniind că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a devenit 
„un simbol al păcii și destinderii, al 
drepturilor micilor națiuni, într-o 
lume care să fie caracterizată prin
tr-o largă, cooperare internațională", 
a adăugat : „îi vom acorda toată 
cinstirea, datorită nu numai relațiilor 
istorice statornicite între popoarele 
român și grec, ci și pozițiilor pe care 
le-a adoptat fată de toate marile pro
bleme ale lumii".

...De momentul sosirii președintelui 
României ne mai desparte doar o zi. 
Pe magistralele ateniene, străjuite de 
palmieri și chiparoși, la istorica poar
tă a lui Hadrianus, în fața palatului 
unde își vor avea reședința înalții 
oaspeți, steagurile tricolore se vor 
legăna în vînt alături de steagurile 
naționale ale Greciei. Simbol grăitor 
al unei prietenii tradiționale, al do
rinței reciproc împărtășite de poporul 
român și poporul grec ca această 
prietenie să se dezvolte pe un plan 
superior, în interesul propășirii lor, 
al destinderii, securității si păcii in 
Balcani și în întreaga lume, ideal 
spre care au tins și pentru care au 
luptat, de-a lungul veacurilor, fiii cei 
mai buni ai celor două popoare.

Romulus CĂPLESCU

teatrului „Nottara" va interpreta și 
alte spectacole reprezentative : „Ul
tima oră", de Mihail Sebastian, pusă 
în scenă de Valeriu Moisescu la în
ceputul actualei stagiuni, și „Hamlet", 
de Shakespeare, în regia lui Dinu 
Cernescu. Cele opt spectacole ale ar
tiștilor noștri vor fi găzduite pe sce
nele teatrelor naționale din Atena și 
Salonic, în perioada 6—20 aprilie.

De asemenea, peste cîteva zile, iu
bitorii de muzică din orașul Salonic 
se vor întîlni cu un reprezentant al 
artei dirijorale românești — Iosif 
Conta. Muzicianul nostru va apărea 
la pupitrul Orchestrei de stat din lo
calitate, cu care va prezenta un con
cert cuprinzînd lucrări de Beethoven, 
Ceaikovski și Glazunov.

(Agerpres)

ISTORIE" nr. 1/1976
XI-lea al P.C.R. Documentele «ale 
despre dezvoltarea societății socia
liste. a bazei sale tehnico-materiale" 
de Gheorghe Surpat ; „Programul 
P.C.R. despre faza actuală a crizei 
sistemului capitalist și schimbarea 
continuă a raportului de forțe pe plan 
mondial. Necesitatea unității de ac
țiune a tuturor forțelor care mili
tează pentru dezvoltarea progresistă 
a societății" de Ion Mușat și Gheor
ghe Prodea ; „Congresul al XI-lea al 
P.C.R. despre mișcarea comunistă și 
muncitorească actuală, despre întă
rirea solidarității internaționalista a 
P.C.R. cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu mișcările de elibe
rare națională, cu forțele democra
tice și progresiste din toate țările" 
de Uie Olteanu.

Revista mai cuprinde rubricile t 
DOCUMENTE. VIAȚA ȘTIINȚIFI
CĂ, CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE.
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Evenimentele din Argentina 
•Comandanții celor trei arme au preluat puterea • Constituirea 
unei junte militare • Suspendarea activității parlamentului, 

a partidelor și organizațiilor politice și sindicale
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 

în zorii zilei de miercuri, la Buenos 
Aires forțele armate argentinene au 
preluat puterea în stat, înlăturînd 
guvernul condus de Maria Peron ; 
puterea supremă In stat a fost asu
mată de o junta militară formată 
din comandanții trupelor de uscat, 
marinei și aviației, respectiv, gene
ralul Jorge Rafael Videla, contra
amiralul Emilio Massera și generalul 
de brigadă Orlando Agosti. Membrii 
juntei au depus, miercuri la amiază, 
jurămîntul, în noua lor calitate. în 
cadrul unei ceremonii desfășurate la 
sediul comenduirii trupelor de uscat. 
Cu acest prilej a fost anunțată de
miterea fostului șef al statului, a 
guvernatorilor și a celorlalți repre
zentanți ai puterii locale, precum și 
suspendarea activității parlamentului, 
a consiliilor locale, a Curții Supreme 
de Justiție și a partidelor și organi
zațiilor politice, sindicale și patro
nale. Junta a numit, cu titlu provi
zoriu, în fruntea ministerelor și a 
unor instituții centrale persoane din 
serviciul activ al forțelor armate ar
gentinene.

într-un document dat publicității 
la Buenos Aires se evidențiază că 
situația este calmă pe întregul teri
toriu al țării, controlat în exclusivi
tate de armată. Sint reafirmate, tot
odată, rămînerea în vigoare a stării 
de asediu, decretată cu 16 luni în

urmă, menținerea restricțiilor de cir
culație, interzicerea întrunirilor cu 
caracter politic, necesitatea desfășu
rării unei activități normale în toate 
sectoarele vieții social-economice.

Precizînd că acțiunea forțelor ar
mate argentinene nu este îndreptată 
împotriva vreunui sector anume, po
litic sau social, un comunicat al jun
tei subliniază că ea se bazează pe 
colaborarea întregii populații, iar o- 
biectivul urmărit este de a pune ca
păt golului de putere, corupției și 
subversiunii. „Acțiunea este îndrep
tată numai împotriva celor care au 
comis delicte sau abuzuri de putere1' 
— se arată în comunicat. Documen
tul evidențiază, totodată. hotărîrea 
noilor autorități de a lua măsuri fer
me pentru redresarea economică și 
reorganizare^ vieții social-politics 
din Argentina.

Un document oficial remis tuturor 
misiunilor diplomatice străine de la 
Buenos Aires precizează că junta 
garantează respectarea acordurilor 
semnate de Argentina cu alte state, 
militînd, totodată, pentru dezvoltarea 
cooperării pe plan regional și inter
național.

Comunicate oficiale au anunțat că 
Maria Peron se află in stare de de
tenție, securitatea sa fiind asigurată 
de forțele armate. Au fost operate o 
serie de arestări în rindul conducă
torilor sindicali peroniști și al per
sonalităților fostului regim.

ANGOLA

OBIECTIVE PRIORITARE ALE REGIMULUI POPULAR
ALGER 24 (Agerpres). — în ca

drul unui interviu acordat agenției 
algeriene de presă A.P.S., președin
tele Republicii Populare Angola, A- 
gostinho Neto, s-a referit, printre al
tele, la principalele obiective ale re
gimului popular. Noi am conceput 
mai multe faze pentru dezvoltarea 
țării, noastre, pornind de la organi
zarea statului — a spus președintele 
Neto treeînd în revistă o serie 
de măsuri, ca adoptarea legii asupra 
puterii populare, menită să asigure 
participarea maximă a muncitorilor 
șl țăranilor la viața țării, la elabora
rea și definitivarea deciziilor majore 
luate de organele superioare ale sta
tului. Pe plan economic — a arătat 
șeful statului angolez — au fost lua
te măsuri pentru reconvertirea siste
mului de producție. în agricultură,

in prezent, este în curs crearea de 
cooperative, potrivit principiului 
„pămîntul aparține celor ce il mun
cesc". în ce privește industria, el a 
arătat că este, de asemenea, în pli
nă desfășurare un proces de trans
formare a sistemului de proprietate 
și sint instituite, treptat, comisii de 
gestiune a întreprinderilor.

în altă ordine de idei, președintele 
Neto s-a pronunțat pentru desfășu
rarea de eforturi unite de către toa
te țările Africii pentru a pune ca
păt politicii rasiste și colonialiste pe 
acest continent! El a reafirmat hotă
rîrea țării sale de a practica o poli
tică de cooperare și bună vecinătate 
cu alte țări africane, pe baza res
pectării reciproce a independentei și 
suveranității naționale, a neameste
cului în treburile interne.

In favoarea instituirii unei noi ordini 
economice internaționale

Un document al țărilor în curs de dezvoltare reprezentate 
la conferința de la Paris

PARIS 24 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor Comisiei pentru energie a 
Conferinței asupra cooperării econo
mice internaționale, care se desfă
șoară la Paris, reprezentanții țărilor 
producătoare de petrol și ai celor 
în curs de dezvoltare au prezentat 
un document in care analizează e- 
voluția situației energetice mon
diale în perioada 1950—1974. Docu
mentul — citat de agenția Reuter — 
arată că țările consumatoare din 
Occident au exploatat țările produ
cătoare de petrol, mentinînd, artifi
cial, prețurile la un nivel foarte 
scăzut pînă în 1973. Totodată, docu
mentul apreciază că țările dezvolta
te au făcut o adevărată risipă de 
petrol ; astfel, consumul de energie 
pe locuitor, în aceste țări, a fost de 
16 ori mai mare — în cazul State
lor Unite chiar mai ridicat decit 
al. statelor în curs de dezvoltare.

Țările producătoare și cele în cura

de dezvoltare — relevă agenția ci
tată — au insistat asupra faptului 
că o astfel de situație nu mai poate 
să dureze și că din acest motiv s-au 
pronunțat pentru începerea dialogu
lui în vederea instituirii unei noi 
ordini economice internaționale.

Pe de altă parte, documentul pre
zentat de țările în curs de dezvol
tare arată că procentul petrolului în 
consumul total de energie a! lumii 
a crescut de la 27 la sută, în 1950. la 
44,9 Ia sută în 1974. în aceeași pe
rioadă, în schimb, ponderea com
bustibililor solizi a scăzut de la 61,5 
la sută la 31,6 la sută, deși rezervele 
mondiale de petrol sint mai mici 
decît cele de cărbune.

Țările producătoare — menționea
ză documentul — au calculat că 
statele occidentale industrializate au 
importat peste o sută miliarde barili 
de petrol din țările în curs de dez
voltare în perioada 1945—1975. ritmul 
fiind încetinit în 1973.

Reuniunea de la Bangkok 
în problemele dezvoltării rurale

BANGKOK 24 (Agerpres). — Pri
mul ministru tailandez, Kukrit Pra- 
moj, a deschis miercuri, la Bangkok, 
lucrările celei de-a 32-a sesiuni a 
Comisiei Economice și Sociale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Asia și Pacific (E.S.C.A.P.). care va 
dezbate probleme ale dezvoltării ru
rale în țările situate în această 
zonă. în cuvintul său. șeful guver
nului tailandez a subliniat dorința de

cooperare a țărilor participante la 
sesiunea E.S.C.A.P.. pentru rezolva
rea problemelor economice care afec
tează această parte a lumii.

Reuniunea si-a propus o astfel de 
tematică întrucît 415 milioane de oa
meni din unele state din zonă, din
tre care 355 de milioane se află în 
mediul rural, trăiesc în condiții ex
trem de grele.

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE 
privind situația din teritoriile arabe 

ocupate de Israel
NAȚIUNILE UNITE 24 — Cores

pondentul nostru transmite : în Con
siliul de Securitate au continuat dez
baterile în legătură cu situația din 
teritoriile arabe ocupate de Israel, 
în ședințele de luni și marți au luat 
cuvintul reprezentanții Libiei, Pakis

tanului, . U.R.S.S., R.P. Chineze, 
Franței, S.U.A, și României — state 
membre ale consiliului — precum și 
reprezentanții Iugoslaviei. Egiptului, 
Siriei, Israelului. Iordaniei. Arabiei 
Saudite și ai Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.).

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI
Prezentind poziția României în 

problema aflată în dezbaterea consi
liului. reprezentantul tării noastre, 
ambasadorul Ion Datcu. a arătat că 
evenimentele care s-au produs în ul
timul timp la Ierusalim si în alte 
orașe de pe malul vestic al Iorda
nului sînt rezultatul ocupației de că
tre Israel în 1967 a teritoriilor arabe 
și care nu sînt deci parte a teri
toriului israelian. Ocuparea de teri
torii străine — act în totală contra
dicție cu principiile Cartei O.N.U. și 
cu prevederile altor documente fun
damentale ale organizației — pro
voacă stări de tensiune, conține pe
ricolul unor noi conflicte si consti
tuie o sursă permanentă de încăl
care a drepturilor omului. De aceea 
— a arătat vorbitorul — România a 
susținut întotdeauna principiul inad- 
misibilitătii dobîndirii de teritorii 
străine prin forță, precum si nece
sitatea evacuării teritoriilor arabe 
ocupate si a unei juste reglementări 
a problemei ponorului palestinean. 
România dezaprobă actele si măsu
rile prin care se urmărește modifica
rea statutului teritoriilor ocupate, 
considerînd că nici Israelul si nici 
un alt stat nu are dreptul să schimbe 
nrin forță situația în aceste teritorii. 
Este necesar ca Israelul să respecte 
toate rezolutji’e O.N.U. nrin care este 
interzisă modificarea caracteristicilor 
demografice ale orașului Ierusalim.

Reprezentantul român a arătat. în 
cont'nwc, că soluționarea completă 
a situației pe care o examinează în 
prezent consiliul nu se poate realiza 
decît ca urmare a unei reglementări 
politice a întregii probleme cu care 
este confruntată regiunea Orientului 
Mijlociu. Vorbitorul a reamintit po
ziția României, care consideră că.

pentru a se ajunge la o reglemen
tare politică a conflictului, este nece
sar ca Israelul să-și retragă trupele 
din toate teritoriile ocupate în 
cursul războiului din 1967. să se re
cunoască dreptul poporului palesti- 
nean la autodeterminare, inclusiv 
dreptul la constituirea unui stat 
propriu, independent, și să se reali
zeze o pace justă și durabilă în zo
nă, care să asigure existența, inte
gritatea teritorială și dreptul la dez
voltare liberă și independentă pen
tru toate statele din regiune, inclu
siv statul palestinean ce va fi creat 
și statul Israel.

Arătînd că poporul . palestinean 
este o componentă esențială a. Con
flictului din această regiune, amba
sadorul român a subliniat că, fără 
participarea O.E.P., nu este posibil 
să se găsească o soluție durabilă 
problemei palestinene, care să asigu
re o viată liberă și independentă 
poporului palestinean. România — 
a relevat vorbitorul — consideră că, 
în această fază a dezbaterilor sale, 
Consiliul de Securitate ar trebui să 
ceară să se pună capăt schimbărilor 
demografice și de altă natură in te
ritoriile ocupate și șă se pună capăt 
actelor de represiune împotriva 
populației palestinene și tuturor ce
lorlalte măsuri de persecutare a a- 
cesteia. Totodată.. România este con
vinsă de necesitatea intensificării și 
mai mult a eforturilor din cadrul 
O.N.U. pentru solutionarea conflic
tului din Orientul Mijlociu și spri
jină propunerile prin care se urmă
rește crearea și menținerea condi
țiilor propice pentru continuarea ini
țiativelor diplomatice îndreptate 
spre instaurarea unei păci juste și 
durabile in această parte a lumii.

■ O B ■ H I ■■■■■■■

agențiile de presă
Reuniunea Ia, ni vel înalt 

de la Lusaka.In c^::ala Za:r-- 
biei au început ieri convorbirile din
tre președinții Botswanei, Seretse 
Khama. Mozambicului, Samora Ma- 
chel, Tanzaniei, Julius Nyerere, și 
șeful statului-gazdă, Kenneth Kaunda. 
Vor fi discutate principalele proble
me privind situația din zonă și în 
special implicațiile actualei poziții a 
regimurilor rasiste din Rhodesia și 
Africa de Sud fată de țările vecine.

Convorbiri anglo-sovieti- 
gg. La Londra a avut loc, miercuri, 
o convorbire între Harold Wilson, 
primul ministru al Mâții Britanii, și 
Andrei Grontiko, ministrul de ex
terne aJ U.R.S.S., aflat într-o vizită 
oficială în Marea Britanie.

La invitația Ministerului 
de Externe al Republicii 
Vietnamului de Sud,în aceas' 
ta țâră s-a. aflat în vizită o delegație 
condusă de Victor Umbricht. trimis 
special al secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim. După cum 
inforrtiează agenția „Eliberarea", de
legația s-a aflat în Vietnamul de Sud 
pentru a examina necesitățile care 
trebuie satisfăcute în cadrul eforturi
lor de refacere a economiei si de 
vindecare a rănilor războiului. în ge
neral. Delegația a fost primită de 
I-Iti.vnh Tan Phat. președintele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, Cia0 
Kuan-hua. a avut, miercuri ,1a Pekin, 
o convorbire cu Brian Urquhart, 
secretar general adjunct al O.N.U., 
aflat într-o vizită de prietenie în 
China. Ia invitația Ministerului de 
Externe al acestei țări.

La Șantierele navale din 
Vama 3 fost lansat miercuri 
primul petrolier bulgar de 100 000 
tone, cea mai mare navă construită 
in țară. La mitingul festiv a luat 
cuvintul Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a a=ordurilor din- 
tre Polonia și R.F.G., semnate în 
octombrie anul trecut la Varșovia, a 
avut loc ieri la Bonn. Astfel, acor
durile care prevăd extinderea pe mai 
departe a colaborării dintre cele două 
tari au intrat. in vigoare.

Comemorare. La Roma a 
fost comemorată miercuri împlinirea 
a 32 de ani de la asasinarea de că
tre naziști, în grotele Ardeatine, a 
unui număr de 335 locuitori ăi orașu
lui. La. ceremonii au luat parte pre
ședintele Giovanni Leone și oficiali
tăți guvernamentale. Participants au 
protestat împotriva sușpendării re
cente de către ministrul apărării, 
Arnaldo Forlani, a sentinței de în
chisoare pe viață pronunțată împo
triva colonelului SS Herbert Kappler.

Populația globului. Potrivit 
unor previziuni statistice americane, 
populația globului urmează să depă
șească duminică totalul de 4 miliarde. 
După ce au' .fost necesari 80 de ani 
pentru atingerea cifrei de 2 miliarde 
(în 1930) si de 31 ani pentru realiza
rea celei de 3 miliarde (în 1961), 
populația lumii a sporit astfel cu un 
miliard în numai 15 ani. Rata crește
rii actuale — 1.8 la șută anual — 
marchează totuși un declin fată de 
cea înregistrată anul trecut — 1.9 la 
sută. Dar chiar și in acest ritm 
este de așteptat, ca pe Pămint să tră
iască 5 miliarde de oameni in 1989.

Vizita in U. R. S. S. a delegației
Marii Adunări Naționale a României
MOSCOVA 24 — Corespondentul 

Agerpres transmită : Miercuri, de
legația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
și-a încheiat vizita de două zile în 
R.S.S.A. Bașkiră. Tn cursul dimineții, 
delegația a vizitat Complexul zoo
tehnic al sovhozului Iumatov. Reve
nind la Ufa, parlamentarii români

«-aii întîlnit cu președintele Comi
tetului executiv al Sovietului orășe
nesc, au vizitat monumente istorice, 
precum și o expoziție de artă con
temporană bașkiră.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
R.S.S.A Bașkire a oferit un dineu in 
cinstea delegației M.A.N.

Seara, delegația a plecat spre 
Minsk, capitala R.S.S. Bieloruse, 
unde își continuă vizita efectuată in 
Uniunea Sovietică, la invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S.

O importantă cerință a actualității

Creșterea rolului O.N.U. în viața 
internațională

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Sub titlul „Inițiativa Româ
niei pentru elaborarea și adoptarea 
unui cod de conduită privind dreptu
rile și îndatoririle fundamentale ale 
statelor", ziarul guvernamental „EI 
Nacional" a publicat recent un amplu 
articol în care redă bogatul conținut 
de idei al propunerii românești.

Evidențiind necesitatea îmbunătă
țirii activității O.N.U. și a creșterii 
rolului organizației in, viata interna
țională, ziarul arată că, „în concepția 
României, trebuie continuate efortu
rile pentru dezvoltarea, precizarea și 
adoptarea normelor și principiilor re
lațiilor dintre state. în cadrul noilor 
realități și exigente ale lumii con
temporane".

Adoptarea unul asemenea cod, re
levă ziarul, „ar constitui o fericită 
completare si precizare a principiilor 
Cartei O.N.U.. sintetizînd vasta expe
riență acumulată de către state în 
edificarea unor noi relații internațio
nale, , pătrunse de spiritul dreptății, 
echității, eticii si respectului, al în
crederii reciproce între națiuni, și ar

aduce o contribuție valoroasă pentru 
securitatea. înțelegerea și colaborarea 
internațională, pentru independenta 
și progresul fiecărei națiuni".

în cadrul rubricii „Organisme in
ternaționale". cotidianul „El Dia“ pu
blică articolul „România propune ca 
O.N.U. să elaboreze un cod de con
duită a statelor cu caracter univer
sal", în care sînt enumerate dreptu
rile și obligațiile care trebuie să stea 
la baza colaborării popoarelor.

Subliniind contribuția Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa la afirmarea normelor de drept 
international, ziarul „El Dia“ arată 
că „România se pronunță pentru 
creșterea contribuției O.N.U. în pro
movarea noilor relații bazate pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi. respectării independentei si su
veranității naționale, neintervenției 
în treburile interne, avantajului reci
proc. renunțării la forță șî la ame
nințarea cu forța în relațiile inter
statale, respectării dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și putea alege 
singur calea dezvoltării economice, 
politice și sociale".

transmit:

Două cărți. Una — 
vestita operă a țiul 
Karl Marx. „Capita
lul" ; cealaltă — „E- 
seu asupra intelec
tului omenesc" de fi
lozoful englez John 
Locke. Două cărți cu 
filele îngălbenite de 
vreme și ferfenitate de 
întrebuințare. Stăteam, 
le priveam și parcă 
nu ne venea să cre
dem. Pentru că. orice 
ș-ar spune, e șocant 
să vezi cărți de filozo
fie într-un muzeu-ar- 
senal. Sau arsenal- 
muzeu. Cu atît mai 
izbitor, cu cit cărțile 
păreau pierdute prin
tre rucsacuri, arme 
automate, benzi de 
mitralieră, acte. îm
brăcăminte. fotografii, 
grenade, cqrturi. ga
mele, baionete, spir- 
tiere. căști, revolvere, 
emițătoare și receptoa
re radio etc., etc. A- 
cum. obosite de timp, 
eteroclitele obiecte se 
abandonaseră priviri
lor în Muzeul partiza
nilor din orașul Batak. 
Acolo. în Munții Ro- 
dopi, se stabilise odi
nioară statul major al 
unul faimos detașa
ment de partizani anti- 
hitleriștL
Nu <era primul mu

zeu de acest gen pe 
care îl vedeam în Bul
garia. Si nu avea să 
fie nici ultimul. Tn 
Munții Rila. la Jabo- 
crec, trecusem crin 
Muzeul celor 230 de 
luptători din grupul 
Dubnița. De-a lungul 
a peste o mie de kilo
metri străbătuți prin 
tara vecină și prietenă 
aveam să vedem alte 
zeci de muzee și plăci

comemorative — tot 
atîtea omagii ale pre
zentului socialist pen
tru trecutul de luptă 
al partidului și po
porului.

...Ca peste tot acolo 
unde moștenirea tre
cutului a fost grea, 
s-a pornit de la sim
plu la complex, de la 
înapoiere spre nive
luri mereu mai 'înal
te. Bulgaria a por

dustrializării" a foca
lizat atentia întregului 
popor spre dezvoltarea 
industriei și .a ramuri
lor ei de bază : meta
lurgia. chimia, ener
getica. construcția de 
mașini. Tn primăvara 
anului 1960. în satul 
Kremikovtî. din apro
piere de Sofia. cind 
s-a bătut primul ță
ruș pe locul viito
rului combinat me

«au dezvoltarea combi
natelor de la Devnia. 
Burgas. Vrata. Iamboi, 
Plevna ori Vidin. în
treaga tară merge ho
tă rit pe drumul dez
voltării tehnice. Ingi
nerul Atanas Sopov, 
directorul general al 
uzinei sofiote pentru 
tehnică de calcul, ne 
vorbea elogios despre 
calculatoarele ES 20 
din generația a treia.

plexe agrare. în care 
se manifestă tot mai 
pregnant tendința de a 
organiza activitatea pe 
principiul eficientelor, 
dar severelor structuri 
industriale. Griul, po
rumbul. floarea-soare- 
lui ș.ă. se cultivă ne 
stiprafețe mari, 'de or
dinul miilor de hec
tare. . fapt care per
mite o folosire optimă 
atit a terenurilor, cit

In preajma Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Bulgar

Monumentele vii ale socialismului
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIEnit spre ’socialism cu 

un sfert din populație 
analfabetă, cu 200 000 
de pluguri (foarte 
multe dm lemn), cu 
ceva plantații de tutun 
și trandafiri, de ardei, 
roșii și arpagic. Si cu 
cîteva mii de meșteșu
gari care excelau în 
forjarea fierului, argă- 
situl pieilor și înfio
rarea cojoacelor, țesu
tul covoarelor, întoc
mirea căruțelor picta
te și alte asemenea 
îndeletniciri. Gazdele 
noastre — Ivan An- 
ghelov, redactor Ia 
„Rabotnicesko Delo", și 
Toma Hristov, tradu
cătorul ..Moromeților" 
în limba bulgară — ne 
spuneau că numai cu- 
noscînd aceste lucruri 
cineva poate înțelege 
ce înseamnă „secolul 
de 30 de ani", fără ca 
sintagma să i se pară 
minată de contradicția 
în termeni. „Linia in

talurgic, cineva și-a 
scris gindul pe o scin- 
dură fixată în cute 
deasupra porților șan
tierului. Scria acolo : 
„Drumul Bulgariei spre 
comunism trece prin 
Kremikovți". Iar 1976 
este anul în care se 
sărbătorește un dece
niu de la turnarea pri
mei șarje de Oțel la 
marele combinat. Me
talul și laminatele pro
duse acolo se regăsesc 
în toate marile obiec
tive economice ale „li
niei industrializării". 
Numai în 1975 au in
trat în funcțiune 255 
de obiective industria
le. în cincinalul trecut 
(1971—1975) — cunos
cut mai ales sub nu
mele de cincinalul chi
miei — au fost inves
tite peste 2 miliarde 
de leva pentru crearea

în Cîmpia Traciei. la 
Plovdiv. platformele 
industriilor construc
toare de mașini, tex
tilă și alimentară sint 
in plină extindere. 
De la Tîrnovo. ne 
lantra. de sub zidurile 
cetății fostelor căpete
nii trace, bizantine și 
slave, acolo unde Bal- 
duin de Flandra și-a 
aflat tragicul sfîrșit, 
dintr-o modernă uzină 
pleacă zilnic de pe 
banda de montaj mii 
de receptoare radio 
tranzistorizate : iar la 
Kozlodui. atomocen- 
trala învață electronii 
să servească pașnic 
oamenilor.

Agricultura a făcut 
și ea însemnați pași 
înainte. Ceea ce carac
terizează acum agri
cultura bulgară este 
munca în mari com

și a mijloacelor meca
nizate. a chimizării si 
irigațiilor.

Acum, la începutul 
noului cincinal (1976— 
1980); cine vizitează 
Bulgaria are prilejul să 
vadă cit de numeroase 
sînt inițiativele dedi
cate progresului tării. 
Textilistele din Sofia 
au demonstrat că. 
organizîndu-și mai bi
ne munca. într-un 
schimb de lucru nor
mal. zece femei pot 
realiza o producție e- 
chivalentă cu aceea pe 
care o dădeau înainte 
unsprezece. Muncito
rii din Russe si chi- 
miștii din Vidin. în 
forme specifice mun
cii lor. au subscris 
aceleiași inițiative. Ma
joritatea întreprinderi
lor din tară au răs
puns chemării mun
citorilor de la ..Vasi) 
Kolarov" din Sofia, 
chemare care ar putea

fi rezumată astfel : 
întregul colectiv de 
muncă poartă răspun
derea pentru abaterile 
unuia dintre membrii 
săi. atît în unitatea 
respectivă, cit și in so
cietate. Se vizează 
crearea unui om nou. 
responsabil, capabil să 
răspundă actualelor și 
viitoarelor realități 
bulgare.

La Varna și Burgas 
am întîlnit specialiști 
români care urmau să 
recepționeze nave pen
tru NAVROM. Lingă 
Tîrnovo. într-un mare 
combinat viticol, ingi
nerul tehnolog Todor 
Gamizov afirma că a- 
devărata specializare a 
căpătat-o la noi. ia 
Focșani. La Plovdiv șj 
la Stara Zagora, la 
Sumen ori la Sofia, la 
Devnia și Plevna. în 
piețe, la aeroport, ne 
străzi. în tribunele sta
dionului Lewski și la 
operă, peste tot am 
găsit oameni care. În- 
tr-un fel sau altul, 
ne-au vorbit despre 
colaborarea frățească 
româno-bulgară. des
pre vechea prietenie 
dintre cele două po
poare ale noastre.

...Ceea ce definește 
acum întreaga viată e- 
conomică. politică, cul
turală și socială a Bul
gariei este o activitate 
extrem de intensă. Ex
plicația ? Curînd. la 29 
martie. în sala „Uni
versiada" din centrul 
Sofiei isi va începe 
lucrările cel. de-al 
Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist 
Bulgar — gînd si faptă 
din srindul si fanta po
porului prieten de din
colo de Dunăre.

Mircea BUNEA

eu alte cuvinte peste 13 ani. Statis
ticile americane — care au la bază 
în special cifrele furnizate de O.N.U. 
— estimează că populația globului 
era de 3 982 815 000 locuitori la 1 ia
nuarie și de 3 994 812 000 locuitori la 
1 martie. La 1 aprilie, totalul ar urma 
să fie de 4 000 824 000 locuitori.

Comunicatul publicat la 
cheierea vizitei în R. P. Mozambic 
a delegației P.C. Portughez, condusă 
de Alvaro Cunhal. secretar /general 
al partidului, subliniază hotărîrea 
P.C.P. și a Frontului de Eliberare din 
Mozambic de a dezvolta și întări re
lațiile de solidaritate frățească si 
unitate existente intre ele. Se men
ționează 1 cu satisfacție desfășurarea 
procesului de transformări revoluțio
nare inițiat în Mozambicul indepen
dent, dezvoltarea colaborării dintre 
Mozambic și Portugalia pe baza ega
lității si respectului reciproc.

Senatorul american Ed
ward Kennedy 8 dee,arat că 
Statele Unite trebuie să recunoască 
imediat Republica Populară Angola 
și să stabilească relații diplomatice 
cu guvernul acestei țări. El a apre
ciat apoi că. S.U.A. vor trebui șă ac
ționeze în vederea unei treceri pe 
cale pașnică la aplicarea regulii ma
jorității in Rhodesia și. totodată, să 
arate clar Republicii Africa de Sud 
că- nu vor interveni în caz de 
conflict.

Localitatea miniera Tata 
din nordul Ungariei va deveni, într-un 
viitor apropiat, un mare centru de 
cercetări in domeniul protecției na
turii.

Țările andine vor ,nfiinta 0 
organizație subregională de apărare 
civilă pentru a face , fată. în comun, 
oricărei catastrofe naturale care s-ar 
produce în această zonă, s-a anuntat 
la Lima. Organizația, creată din ini
țiativa Perului, a fost recunoscută ofi
cial de către cea de-a treia adunare 
a Organizației internaționale pentru 
protecția civilă, ale cărei lucrări au 
avut loc. recent, la Geneva.

Alegerile preliminare 
din Carolina de Nord

WASHINGTON 24. (Agerpres). — 
în urma rezultatelor definitive ale 
alegerilor preliminare desfășurate în 
Carolina de Nord pentru desemna
rea candidaților la învestitura Parti
dului Republican, Ronald Reagan a 
obținut 52 la sută din voturile ex
primate : în favoarea președintelui 
Gerald Ford s-au pronunțat 46 la 
sută din participant» la vot. Este 
prima oară cînd Reagan ciștigă în 
competiția electorală cu președintele 
Ford, care, pînă acum. în celelalte 
cinci scrutinuri preliminare a ob
ținut tot atîtea victorii.

Rezultatele scrutinului din Caro
lina de Nord sînt apreciate de presa 
americană drept nereprezentative 
pentru preferințele republicanilor 
americani.

în competiția democraților. Vic
toria a revenit senatorului Jimmy 
Carter, în favoarea căruia au votat 
54 la sută din cei ce s-au prezentat 
Ia vot, în timp ce guvernatorul 
George Wallace a obținut numai 35 
la sută din sufragii, restul revenind 
altor candidați.

Situația din Liban
• Intense schimburi de focuri 
la Beirut • Convocarea par

lamentului
BEIRUT 24 (Agerpres). — După ce. 

tn noaptea precedentă, a fost bom
bardată zona palatului prezidențial 
Baabda din apropierea Beirutului, 
unde se află de mai mult timp 
președintele Suleiman Frangieh. 
miercuri, în capitala Libanului s-au 
semnalat, în continuare, intense 
schimburi de focuri, în'cursul cărora 
s-au utilizat, ca și în zilele anteri
oare, tunuri, mortiere. cîteva tancuri 
și arme automate de diverse calibre. 
Numărul morților și răniților din ul
timele 24 de ore este, potrivit unor 
estimări oficioase, de cel puțin 200 
și, respectiv. 500.

într-o nouă încercare de a găsi o 
ieșire din actuala criză, Parlamen
tul libanez a fost convocat, joi, într-o 
sesiune ^extraordinară pentru a apro
ba două proiecte de lege stlpul-ind 
alegerea înainte de termen a succe
sorului președintelui Frangieh și 
amnistierea tuturor militarilor disi- 
denți.

ROMA

Dispute aprinse la Congresul P.D.C.
Benigno Zaccagnini a fost reales secretar al partidului

După șase zile de dezbateri. Con
gresul Partidului Democrat-Creștin 
s-a încheiat în cursul dimineții de 
miercuri. O aprinsă dispută a a- 
vut loc. începind de marți noap
tea. în legătură cu desemnarea se
cretarului politic al P.D.C. în urma 
scrutinului a fost. reconfirmat în 
această funcție Benigno Zaccagnini. 
candidatul curentelor de stingă din 
partid. După cum este știut. Zac
cagnini se află in fruntea P.D.C. 
din iulie anul trecut, cind Consi
liul național al partidului a de
cis schimbarea vechii conduceri. în 
speranța că aceasta va stăvili re
petatele insuccese din ultimii ani.

Deși pînă in ultimul moment se 
crease impresia că Zaccagnini va 
fi singurul candidat la funcția de 
secretar politic, acest lucru nu s-a 
întimplat. După . lungi tratative in
tre diferitele curente, congresul a 
fost chemat să se pronunțe prin 
vot secret în favoarea propunerii 
ca secretarul politic să fie ales di
rect de forul suprem și nu ca oină 
acum, de Consiliul național. Gru
pările orientate spre centru au ho- 
tărît să desemneze un contra-can- 
didat in persoana ministrului apă
rării. Arnaldo Forlani. Mica dife
rență de voturi dintre cei doi can
didați — 51.5 la sută fată de 48.5 
la sută — ilustrează, după apre
cierea observatorilor politici de la 
Roma, divizările existente în par
tid în ce privește linia politică vii
toare a partidului. De fapt — a- 
rată observatorii — disputa în le
gătură cu funcția de secretar po
litic a reprezentat o încercare de 
forță între aripa conservatoare, care 
respinge orice formă de colaborare

cu Partidul Comunist Italian, și 
grupul condus de Zaccagnini. care, 
deși refuză să accepte partici
parea P.C.I. la guvern, îi consi
deră pe comuniști ca interlocutori 
valabili în cadrul unui ' „dialog 
constructiv" în vederea rezolvării 
gravelor probleme care confruntă 
Italia.

Referindu-se la alegerea Iui 
Zaccagnini. „II Messaggero" scrie 
că „democrația creștină a ales 
între două linii politice: cea în
dreptară spre adaptarea partidului 
la noile realități ale societății ita
liene și cealaltă — care' tinde să 
facă din P.D.C. polul unor grupări 
care să înfrunte partidele de 
stingă".

Exprimîndu-și satisfacția față de 
alegerea lui Zaccagnini. majorita
tea ziarelor apreciază că noul se
cretar politic, în cuvintul său la 
încheierea congresului, s-a pro
nunțat ..în favoarea colaborării cu 
alte partide, cu scopul de a lărgi 
sfera de solidaritate democratică". 
Colaborarea cu socialiștii — a spus 
secretatul politic al P.D.C. — tre
buie înțeleasă ca avînd un carac
ter permanent în vederea stabilirii 
unui echilibru care să permită și 
Partidului Comunist Italian să-și 
exprime opțiunile sale, dictate de 
impunătoarea forță electorală care 
îl sprijină. Ziarul ,.1’Unită". re- 
levînd declarațiile care se referă 
la raporturile P.D.C. cu P.C.I., sub
liniază că acestea ..trebuie să aibă 
drept obiectiv rezolvarea proble
melor de care depinde dezvoltarea 
societății italiene".

R. BOGDAN
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• TELESCOP GIGANT. 

Instalat la finele anului trecut 
la Observatorul astrofizic din 
Munții Caucazului de nord 
(2 100 metri altitudine), tele
scopul gigant a furnizat specia
liștilor informații și date preți
oase. Claritatea imaginilor dife
ritelor planete, ale' unor stele de 
mărimea 23 și chiar cu lumino
zitate mai redusă oferă satisfac
ție savanților și constructorilor 
telescopului, care este de fapt 
un complex de instalații. înalt 
de 42 metri și ale cărui elemen
te componente au. de asemenea, 
dimensiuni impresionante. Prin
cipala piesă a părții mobile 
este tubul de 300 tone, cu o o- 
glindă ce măsoară șase metri in 
diametru si are o distantă fo
cală de 24 metri. Telescopul 
este instalat în interiorul unui 
turn, cil 6 cupolă mobilă de 
1 000 tone, unde mai sint adă
postite diverse servicii, printre 
care și o instalație de vid pen
tru aluminizarea oglinzii amin
tite.

• CEL MAI VECHI 
OCEAN I Specialiști din ca
drul Academiei poloneze de ști
ințe arată că. după ample studii 
efectuate asupra straturilor se
dimentare din diferite zone ale 
globului, ei ap reușit să stabi
lească coordonatele geografice 
ale oceanului „Tetis". conside
rat cel mai vechi ocean de pe 
planetă. Cu aproximativ 50—100 
de milioane de ani în urmă — 
afirmă ei — apele acestui ocean 
acopereau teritoriile pe care se 
află astăzi Mexicul. Africa sep
tentrională. Europa meridională. 
Caucazul, Himalaia. Noua Gui
nee și Noua Zeelandă. Iar mă
rile Mediterană. Neagră și 
Caspică. după aprecierile spe
cialiștilor polonezi, reprezintă 
doar rămășițe ale uriașei întin
deri de apă dispărute.

• DEPOZIT IN ADIN- 
CUL PĂMINTULUI. In* 
tr-un fost zăcămînt de gaze na
turale din apropierea orașului 
Baku '(U.R.S.S.) va fi amenajat 
un depozit subteran unic în fe
lul său. Potrivit proiectelor, 
respectivul rezervor natural va 
fi amplasat la o adincime de 
3 000—3 500 metri, schema sa 
tehnologică aflîndu-se in stadiu 
de finalizare. Gazul natural va 
fi pompat in acest gigantic 
„creuzet" care va avea u>n vo
lum de 5 miliarde metri cubi. 
Depozitul va permite acumula
rea unor mari rezerve de gaze 
in timpul verii și reglarea dis
tribuirii lor în timpul iernii 
snre republicile transcaucaziene. 
Caucazul de nord și Daghestan.

• O SPECIE PE CALE 
DE DISPARIȚIE. Din wie 
20 de specii de crocodili cunos
cute pe glob. 12 figurează in 
„Cartea roșie" a animalelor Și 
păsărilor aflate pe cale de dis
pariție. întocmită de Societatea 
internațională pentru ocrotirea 
naturii. Aceste reptile au fost 
decimate în mare parte în peri
oada postbelică, cînd pielea lor 
prețioasă a căpătat o mai largă 
utilizare, îndeosebi în marochi- 
nărie. Ecologii subliniază însă 
că aceste reptile sînt utile, ele 
actionînd ca adevărati „sanitari 
ai apelor", iar dispariția lor are 
ca urmare infestarea și deoopu- 
larea rezervoarelor de apă na
turale. Faptul a fost atestat cu 
prilejul unor cercetări între
prinse pe cursul inferior al 
Amazonului. O comisie interna
țională. recent creată, a primit 
misiunea de a elabora metode 
eficiente în vederea salvării 
crocodililor.

• CONDIȚIE CUTÎLC. 
Propaganda oficială haitiană, 
care pretinde că situația din țară 
ar fi in prezent diferită de a- 
ceea din trecut, este pusă în se
rioasă încurcătură de recenta 
propunere a scriitorului ’ ameri- 
cap Graham Greene, în sensul 
că el este dispus să se întoarcă 
în Haiti (unde a fost stigmati
zat in 1988 pefitru cartea sa 
„Comedianții" — un rechizitoriu 
la adresa clanului Duvalier) și 
să informeze „toată lumea" des
pre pretinsele schimbări în bine, 
dacă prietenii săi Fred și Re
naud Baptiste il vor aștepta, li
beri, la aeroport. Lucru imposi
bil. căci cei doi frați (ca și atiția 
alți patriot! haitieni) zac în în
chisoare, fără judecată, de șase 
ani. iar unul din ei și-ar fi pier
dut mințile din pricina torturi
lor suferite.

• PERSONALITATEA 
LUI MONTGOMERY. In 
noaptea de marți spre miercuri 
a parvenit știrea încetării din 
Viață, la' vîrsta de. 89 de ani. a 
mareșalului englez Montgo
mery, unul din iluștrii coman
danți militari din rîndurile for
țelor armate aliate in timpul 
celui de-al doilea război mon
dial. Sub conducerea sa. trupe
le britanice au obtinut decisiva 
victorie de ia El Alamein. in 
1942. care a deschis calea înlă
turării carpului expeditionar 
nazist al lui Rommel din nordul 
Africii. Alături de lucrările al
tor personalități marcante, 
„Memoriile" lui Montgomery, 
publicate în 1958, s-au înscris 
printre mărturiile prețioase a- 
supra diferitelor etape ale ulti
mei conflagrații mondiale.

• ULII MECANICI. Pe
tele aeroportului international 
din orașul Vancouver, orientate 
in direcția Pacificului, au deve
nit impracticabile din pricina 
pescărușilor și a altor păsări 
care le survolează. Toate mij
loacele utilizate pină acum de 
administrația aeroportului pen
tru /izgonirea zburătoarelor au 
dat greș. S-a constatat însă că 
păsările dispar în prezenta ulii
lor. Dar cum aceste răpitoare 
nu se află prin partea locului, 
aviatorii canadieni și-au procu
rat ..uli,i mecanici" — qiște a- 
vioane minuscule dirijate de la 
distantă și care imită perfect 
respectivele păsări.
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