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Fapte de seamă
în întrecerea socialistă

LA „UNIO“ SATU-MARE PESTE PLAN
produse utile

lucrare pentru tot satul, 
din zori și pină in noapte, 

pentru toate zilele săptăminii,

... *
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Lucrările agricole de primăvară au 
făcut obiectul analizei din ședința 
de vineri a comandamentului cen
tral. S-a evidențiat faptul că. dato
rită aplicării măsurilor stabilite, in- 
sâmînțările de primăvară se desfă
șoară în mod mai organizat, cu mar 
multă preocupare pentru buna utili
zare a tractoarelor, mașinilor agri
cole și a forței de muncă de la sate. 
Astfel, in decurs de o săptămînă au 
fost însămînțate 250 000 hectare. 
Ca urmare, pină la 1 aprilie, su
prafața totală însămînțată a ajuns 
la 405 000 hectare, ceea ce repre
zintă 30 la sută din suprafața desti
nată culturilor din prima epocă. In 
unele județe s-a încheiat semă
natul sfeclei de zahăr pe toate su
prafețele prevăzute.. De asemenea, u- 
nele județe au raportat că au în
cheiat semănatul plantelor furajere, 
a inului pentru ulei, precum și plan
tatul cartofilor timpurii.

Din analiza efectuată rezultă că nu 
peste tot se acționează energic pen
tru mobilizarea întregii forțe de 
muncă existente la sate, pentru res
pectarea programelor și orarelor de 
lucru stabilite de consiliile popu
lare. Ca atare, nu au fost încă re
cuperate rărpinerile in urmă la se
mănat și la pregătirea terenurilor, 
în timp ce întreprinderile agricole 
de stat din 9 județe au încheiat se
mănatul culturilor din prima epocă, 
în alte județe cu condiții naturale 
relativ asemănătoare — cum sînt 
Brăila. Timiș. Arad. Bihor etc. — 
mai sint de semănat suprafețe în
semnate. Rămineri în urmă în 
ce privește executarea însămințări- 
lor se constată și în cooperativele 
agricole din județele Ilfov, Constan
ța. Buzău. Ialomița. Galați și altele. 
Diferențe în ce privește suprafețele 
î'nsămințate cu culturi din prima e- 
pocă se constată intre județele si
tuate in zona subcarpatică : Dîm
bovița — 63 la sută. Argeș — 51 la 
sută, Vilceâ — 47 la sută, iar Gorj 
numai 9 la sută.

Folosind experiența bună acumu
lată în această perioadă. învățînd din 
neajunsurile care s-au manifestat în 
ce privește folosirea utilajelor, or
ganele și organizațiile de partid, co
mandamentele comunale au datoria 
să acționeze cu și mai multă ener
gie în vederea organizării temeini
ce a întregii activități, punînd un 
deosebit accent pe participarea la 
muncă a tuturor locuitorilor satelor, 
exercitind cu stăruință un control ri
guros, la fața locului, în cimp, co- 
relind mai birie măsurile pentru in
tensificarea însămințărilor și a celor
lalte lucrări agricole de primăvară, 
tiesigur, condițiile climatice se deo- 
s< ~esc de la o localitate la alta și 
c ■ de la o tarla la alta. Aceasta 
impune din partea conducătorilor de 
unități agricole, a cadrelor de spe
cialiști mai multă preocupare pen
tru a cunoaște starea terenului, ast
fel încit tractoarele și utilajele să

poală fi dirijate pe parcelele care 
pot fi lucrate cu prioritate.

Trebuie depuse eforturi ca, în pri
mele zile ale săptăminii viitoare, să 
se încheie semănatul sfeclei de za
hăr și in zonele în care această lu
crare a început mai tîrziu. în mod 
deosebit se cere ca în județele din 
Moldova și centrul Transilvaniei or
ganele de specialitate să privească 
această problemă cu cea mai mare 
răspundere. Or, și la această cultu
ră se constată inegalități între ju
dețe în ce privește ritmul de lucru. 
Astfel. în timp ce în cooperativele 
agricole din județul Alba au fost 
însămînțate 41 la sută din suprafe
țe, în cele din județul Cluj această 
lucrare s-a făcut în proporție de 1 
la sulă. Hunedoara — 9 la sută. Mu
reș — 2 la sută. Evident, condițiile 
naturale nu pot diferi atit de mult 
încît, la aceeași dată, să se înregis
treze asemenea disproporții. De aci 
și necesitatea ca specialiștii din u- 
nități și cei de la întreprinderile de 
industrializare a sfeclei de zahăr să 
acționeze cu mai multă răspundere 
în vederea grăbirii acestei lucrări, 
fără să accepte nici o abatere de 
normele de calitate.

Suprafețe mari au mai rămas 
însămințat cu culturi din prima 
pocă — in pentru ulei, plante fu
rajere, îndeosebi lucernă. Nu trebuie 
uitat că începînd din săptămîna vii
toare lucrările se vor aglomera foar
te mult, întrucit se va declanșa din 
plin semănatul florii-soarelui, iar a- 
poi — a porumbului. Am beneficiat, 
în cea mai mare parte a țării, de 
o săptămînă cu timp frumos, care a 
determinat o încălzire simțitoare a 
solului. Dar s-ar putea ca timpul să 
se schimbe — meteorologii aprecia
ză că luna aprilie va fi mai umedă. 
Prin urmare, vor trebui folosite din 
plin zilele bune de lucru în cîmp 
pentru ca fiecare plantă agricolă să 
poată fi însămînțată in limitele 
timpului optim.

Pentru intensificarea ritmului însă- 
mințărilor. astfel incit să fie recupe
rată răminerea în urmă determinată 
de timpul rece, important este ca 
acum oamenii muncii de la sate să 
lucreze din zori și pină noaptea. în 
toate zilele săptăminii. inclusiv du
minica. Și pentru ca rezultatele să 
fie cit mai bune, este necesar ca or
ganizațiile de partid, comandamente
le locale, consiliile populare comu
nale și conducerile unităților agricole 
să asigure organizarea temeinică a 
muncii, pe bază de programe precise. 
Activiștii de partid și de stat, trimiși 
să sprijine unitățile agricole, au da
toria să organizeze un control riguros 
pe cimp, Ia fața locului, asupra fe
lului în care sînt aplicate măsurile 
pentru grăbirea lucrărilor de pregă
tire a terenului și semănat, a celor
lalte acțiuni ce se desfășoară în agri
cultură. urmărind ca pretutindeni să 
se lucreze în ritm susținut, cu toate 
forțele și mijloacele.
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în unitățile agricole din județul Constanța se intensifică ritmul lucrărilor 
agricole de primăvară. în cooperativa agricolă din Plopeni mecanizatorii 

execută, concomitent, pregătirea patului germinativ și semănatul

— Priviți-1 1 E primul 
lot pentru expediție din 
noua noastră premieră 
tehnică. A fost muncă, 
nu glumă 1

Cei care ne prezintă 
noul „vlăstar" al între
prinderii „Unio" Satu- 
Mare — mașina de în
cărcat destinată exploa
tărilor miniere in sub
teran — sint inginerul 
Dan Sîrbu. șeful secției 
a IV-a utilaj minier de 
la întreprinderea sătmă- 
reană. și maistrul Cor- 
‘nel Pereni, secretarul 
comitetului dd partid pe 
secție. Cei doi ne vor
beau ■ cu mindrie des
pre realizarea unei 
mașini cu performanțe 
tehnice înalte — con
cepută la „CEPROM" 
Satu-Mare și fabricată 
pentru prima oară în 
țară, aici, la „Unio".

De altfel, sub semnul 
înnoirilor se desfășoa
ră în întreprindere în
treaga muncă, in aceste 
zile de susținută între
cere în cinstea aniver
sării partidului și a zi
lei de 1 Mai. O afirma
ție susținută și de cifrele 
pe care ni le înfățișează 
tovarășul Ilie Gîta, pre
ședintele comitetului 
sindicatului :

— în perioada care a 
trecut din 
harnicul nostru 
a depășit planul 
te 4.5 milioane 
producția-marfă, 
înseamnă mai mult de 
un sfert din angajamen
tul anual asumat, ea

acest an, 
colectiv 
cu pes- 
lei la 
ceea ce

răspuns la chemarea la 
întrecere socialistă lan
sată de întreprinderea 
„Grivița roșie" din Ca
pitală. Ele se vor ma
terializa în locomotive 
de mină cu performan
țe îmbunătățite, piese 
de schimb pentru uti
lajele miniere, utilaje 
tehnologice complexe 
pentru industria meta
lurgică. '

Consemnăm în plus că 
primul contract a' fost o- 
norat exemplar nu nu
mai calitativ, ci și cu 
un avans de aproape 
două luni față de ter
men. Este vorba de o 
instalație de frînare ne
cesară dotării unuia din 
noile fluxuri tehnolo
gice de la Combinatul 
de oțeluri speciale Tir- 
goviște. Dacă beneficia
rul e mulțumit ? Vor
bește despre aceasta în
săși mărturisirea lapi
dară a reprezentantului 
beneficiarului care a 
asistat la recepția func
țională ce a avut loc 
chiar aici, la „Unio" t 
„Al nostru (adică utila
jul nostru românesc, fa
bricat de „Unio") merge 
chiar mai bine decît 
cele similare importate".

Ceea ce nu știe be
neficiarul este că în 
acest foarte bun utilaj 
„al nostru, românesc", 
oameni destoinici ca 
strungarul Francisc Fe- 
kete, lăcătușul Ludovic 
Bencze, șefii de echipă 
Ludovic Becsi 
Vișan au pus

parte din sufletul, pa
siunea și spiritul lor in
ventiv. Dacă, bunăoară, 
comunistul Fekete, un 
adevărat artist al strun
gului, nu și-ar fi asu
mat răspunderea pentru 
prelucrarea arborilor co
tiți (a confecționat chiar 
și un dispozitiv inge
nios pentru finisarea lor 
pe strung), atunci în
treprinderea ar fi tre
buit să caute o „colabo
rare" la altă întreprin
dere din țară, dotată cu 
mașini speciale. Dar 
asta ar fi însemnat o 
întirziere în livrarea uti
lajului de cel puțin două 
luni.

Dar de cite alte fapte 
asemănătoare de înaltă 
responsabilitate pentru 
mersul producției, pen
tru calitatea și tehnici
tatea înaltă a produse
lor nu s-ar putea vorbi? 
Și dacă întrecerea so
cialistă ia amploare și 
se intensifică cu fiecare 
zi, aceasta atestă, odată 
mai mult, cu puterea 
convingătoare a fapte
lor și inițiativelor, că 
în cincinalul revoluției 
tehnico-științifice in 
care am pășit, colecti
vul de la „Unio" își 
afirmă tot mai puternic 
înalta conștiință și res
ponsabilitate comunis
tă, muncitorească.

economiei 
naționale

CARAȘ-SEVERIN. Oamehiî mun
cii din unitățile industriale ale jude
țului Caraș-Severin au încheiat pri
mul trimestru al acestui an cu im
portante sporuri de producție. Astfel, 
s-au 
2 845 
4 240 
tone
Diesel cu puteri între 1 250 și 2 100 
GP, 14 macarale turn, 500 mc cheres
tea de rășinoase și alte produse so
licitate de economia noastră 
nală. (Nicolae Catană).

realizat peste plan, între altele, 
tone de fontă, 5 000 tone oțel, 
tone laminate finite, peste 600 
de cocs metalurgic, 4 motoare

națio-

unităă 
Sucea*

SUCEAVA. Colectivele din 
țile industriale ale județului 
va au încheiat primul trimestru prin 
realizarea unei producții globale su
plimentare îrt valoare de peste 70 
milioane lei, concretizată, între al
tele, in peste 7 200 tone minereu de 
mangan-marfă, mașini-unelte, utila
je, scule, dispozitive și piese da 
schimb in valoare de peste 900 mi
lioane lei, peste 1 300 metri cubi che
restea de rășinoase. 2 480 tone plăci 
fibrolemnoase, mobilă în valoare de 
aproximativ 4 milioane lei, aproape 
500 tone de carne, 152 tone conserve 
de carne și alte produse. (Gh. 
rascan).

Pa-

co- 
din 
su- 

4 000 rulmenți, mobilă
lemn în valoare

au realizat,

și
o

loan 
bună

Octav 
GRUMEZĂ 
corespondentul
„Scinteli"

VASLUI. în primul trimestru, 
lectivele unităților industriale 
județul Vaslui 
plimentar,
și mobilier din 
de,aproape 3,8 milioane lei, confecții 
textile în valoare de 11,6 milioane 
lei, precum și 217 tone carne, 175 hl 
lapte pentru consumul populației, 2 
tone unt proaspăt, 23 tone brînzeturi 
și altele.' (Crăciun Lăluci).
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concurs ; pentru că. deci, 
poți dobindi ceva de preț 
și cu literatura... Am 
simțit-o din plin la Odor-i 
hei, după cum am sim- 
țit-o — și nu o dată — 
pretutindeni in țară. Mai 
ales acolo unde (aduși de 
inima lor, sau poate so
cotind-o drept „muncă

concerte și conferințe — 
oameni cu un ridicat ni
vel de pregătire școlară 
și profesională.

Să fie oare intr-adevăr 
o lege, și anume o lege 
„obiectivă" (cum susțin 
unii din țările „superin- 
dustrializate") faptul că 
locuitorii orașelor moder-

Documentele ii atestă 
școlii din Odorheiu-Se- 
cuiesc o vechime de pa
tru sute de ani. In con
știința mea, este 
dintre orașele cele
fidele literaturii, artei 
științei. Oricind trec, 
acolo, stâlpii de afișaj 
vasta intrare a Casei 
cultură sint pline de
fișe care îi invită (nici
odată degeaba) pe locui
torii Odorheiului la ex
poziții, spectacole de tea
tru. serate literare, con
certe. Oricînd trec pe a- 
colo asist, în fața colo
nadei, la primirea unui 
oaspete sau la plecarea 
cuiva dintre ai lor : echi
pa de dans, corul, briga
da de recitatori sau un 
alt ansamblu de amatori. 
Căci odorheienii, harnici 
în toate, țin să transmită 
și altora — poate chiar 
cu un adaos propriu — 
culorile, cuvintele, melo
diile. vorba omenească 
înzestrată cu har.

Odorheiul îmi întărește 
și credința 
credința în munca 
tră ; mă face să simt 
sintem necesari — și 
nici rîndurile acestea 
le scriu fără rost, 
vanitatea și nu 
mă determină să vorbesc 
astfel. Nu faptul că ospă
tarului sau strungarului 
„seralist" i s-a nimerit ca 
subiect de bacalaureat 
poezia mea ; și nici fap
tul că o tînără muncitoa
re a luat premiul întii, la 
concursul recitatorilor, cu 
una din poeziile mele. Ci 
pentru că ospătarul are 
bacalaureat, iar munci- 
toarea a fost premiată la

în literatură, 
noas- 

că 
că 
nu 
Nu 

ambiția

Locuri și oameni
din Odorheiu

Secuiesc
Reportaj de LGTAY Lajos

de teren") ședeau în pri
mele rînduri din sală — 
și nu din motive de pres
tigiu, ci spre a da exem
plu ! — oamenii cu râs-, 
punderi politice ai localfe 
tații respective. )

Evident, societatea so
cialistă multilateral dez
voltată nu se definește 
numai prin mașini (căci 
altminteri ea s-ar fi rea
lizat de multă vreme în
tr-o serie de țări) ci, îna
inte de toate și mai pre
sus de toate, prin oa
meni : multilaterali, citiți, 
spectatori de teatru, de

ne se depărtează între ei 
și se înstrăinează, că de
vin indiferenți unii 
de alții ? Oare cum 
Odorheiul astăzi 
atit de intim, atit 
cald-familial — cum 
fi el, cu blocurile 
tot mai numeroase? 
ști oare orașul să trans
mită locuitorilor de 
ne căldura umană, 
moașele sale tradiții 
obiceiuri îmbogățite 
valorile spirituale 
prezentului socialist ? 
Ști-va oare să le trans
mită în continuare ur-

față 
va fi 
încă 

de 
va 

sale
Va

mii- 
f ru

și 
cu 

ale

mașilor ? Mai mult 
sigur.

Scriitorul este răspun
zător pentru toate — spu
nea un cititor mai virsnic, 
la o întîlnire recentă. Fi
rește, nu întotdeauna di
rect, dar sintem de bună 
seamă răspunzători pen
tru toate. Și, bineînțeles, 
alături și împreună cu 
toți cetățenii urbei. Pen
tru frumusețea, ineditul 
și confortul blocurilor din 
Odorhei ; pentru piața 
centrală, cit mai spațioa
să, cu un „parc al pen
sionarilor" în cuprinsul 
ei, pe unde să treacă la 
vreme de amiază — în
grijite, bine îmbrăcate, 
întinerind parcă orașul
— fetele de la fabrica de 
ață : de bună seamă, răs
punzător este scriitorul
— în felul său și cu mij
loacele sale specifice — 
și pentru terminarea să
lii de sport, după cum și 
pentru „cochetăria" 
șului. căci el trebuie să 
fie și mai îngrijit decît 
pină acum, în toate ale 
sale.
Un ram de salcie, pe 
O buruiană rea 
își legăna tristețea-n 
și lutul se surpa. 
Soare de foc, vînt

Camera de comandă a Termocentralei Mintia-Deva. Energeticienii de aici 
au produs suplimentar, de la începutul acestui an, peste 32 milioane kWh 

Foto : Virgil Onoiu
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înfiora Tirnava Mare — 
Iată pruncia mea.

Nu aici mi-a fost copi
lăria. Insă de cite 
încoace, sau chiar 
aflu în depărtare, 
întotdeauna, cu 
ciune, acest oraș — ca și 
cum străzile, piețele sale 
ar purta și pașii părinți
lor, și ai profesorilor mei 
de odinioară.

ori vin 
de mă 

salut 
plecă-

Pregătim generația
anului 2000
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Uite câ se poate!
Aveam cindva un coleg, altminteri isteț și priceput, 

care la orice spunea că... nu se poate. Uneori, fără să 
apuci să deschizi gura, te intimpina cu negația încă 
de la ușă. Și dacă nu întotdeauna îi ieșeau treburile 
ca lumea, era numai pentru că pornea de la acel ne
fericit și descurajant „Nu se poate !". Departe de a 
fi caz unic, fostul meu coleg reprezenta, din păcate, 
o mentalitate, o inerție. Mai intîlnesc și astăzi, 
ici-colo. asemenea „infirm,i“‘ (nu pot nunii decît in
firmitate această amputare a încrederii in puterile 
tale și ale celor din jur). Dar sint cu totul neimpor
tante in mulțimea celor care, ea in zicală, pun binele 
înainte. Și iată un caz care spune totul despre forța 
încrederii.

Aurelian Sișu. directorul Întreprinderii piscicole din

Brăila, a avut într-o zi ideea de a transforma lacurile . 
sărate ale Bărăganului in bălți cu apă dulce pentru 
pește. Nu puține stavile se ridicau in calea acestei 
idei. Unii specialiști erau convinși că respectivele 
lacuri stau pe paturi de sare (și că, primenind apa, ea 
se va săra, din nou). Și apoi cum să primenești a- 
ceastă apă ? Unde s-o arunci 1 Că nu-i apa din lighean. 
Și de unde iei alta proaspătă ? Șl cile altele... Spunin- 
du-și tot timpul că se poate și crezînd in ceea ce 
spune, a luat pieptiș dificultățile tehnice. A folosit 
pentru primenirea apei din bălți, intr-un fel foarte 
ingenios, noul sistem de irigații de pe terasa Brăilei. 
Și-atunci s-a văzut că nici pomeneală de faimoasele 
paturi de sare... Acum pescarii își întind năvoadele 
și prind pește mare și gras pe fostele lacuri sărate de 
la Grădiștea. Movila Miresii, Lutu Alb. Vișani. O vor 
face in curind și la lanca, și la Plopu. și la Măxineni.

. „Ia te uită, măi frate, că se poate ! Hm ! Cine ar fi 
! crezut ?“ spun acum ,

lingindu-și degetele la
Sărat.

Pentru că cei care 
înainte, înving. Trebuie 
fesionișți ai inertului 
se poate !

și scepticii cei mai sceptici 
cite o saramurică de... Lacul

pun interesele colectivității 
să înțeleagă asta și triștii pro- 
„nu se poate“. Trebuie și...

I1IIIII
Mihai CARA.NFIL

Un act normativ de mare însemnătate:
u u V

In „Buletinul oficial" numărul 14/1976 a fost publicat 
Decretul Consiliului de Stat pentru aprobarea Metodolo
giei generale de tehnică legislativă privind pregătirea și 
sistematizarea proiectelor de acte normative. Am solicitat 
tovarășului loan CETERCHI, președintele Consiliului 
Legislativ, să facă unele precizări in legătură eu consi
derentele care au stat la baza apariției acestui act nor
mativ, precum și in legătură cu unele din prevederile și 
principiile generale pe care le stabilește noua metodologie.

Este cunoscută 
bită acordată 
rea partidului și 
tru dezvoltării 
întăririi legalității ____
în întreaga activitate do stat 
și social-economică. Apariția 
METODOLOGIEI se înscrie 
ca o nouă măsură, de mare 
importanță, pe linia asigurării 
perfecționării cadrului legis
lativ al dezvoltării societății 
noastre în etapa actuală. Me
todologia urmărește să i se 
îmbunătățească procesul com
plex de pregătire și elabo
rare a proiectelor de legi 
și de alte acte normative, 
să asigure fundamentarea lor 
științifică, 
nioasă în 
legislației 
lor pentru 
adresează, 
în prezent 
tire și întocmire a' proiectelor 
de acte normative nu s-a des
fășurat la intimplare. De data 
aceasta însă, printr-un act de 
autoritate al Consiliului de 
Stat se statornicesc anumite 
principii și norme metodologi
ce de care vor trebui să țină 
seama toți factorii chemați să

atenția deose- 
de conduce- 
statului nos- 
legislației și 

socialiste

integrarea armo- 
sistemul general al 

și accesibilitatea 
toți cei cărora Ii se 
Desigur, nici pină 
procesul de pregă-

actelor 
vederea 

ținute 
fiecărui

pregătească proiectele 
normative, tocmai în 
asigurării unei înalte 
politice și științifice 
act normativ.

In elaborarea Metodologi
ei s-a pornit de la principiile 
generale care guvernează po
litica legislativă a Partidului 
Comunist Român, astfel cum 
sînt ele concretizate în docu
mentele partidului, in lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și în practica conducerii su
perioare a partidului și statu
lui. Aș menționa, înainte de 
toate, principiul potrivit că
ruia activitatea normativă in 
Republica Socialistă România 
se desfășoară in conformitate 
cu un program legislativ ela
borat în concordantă cu planul 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, pe 
baza Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism; de 
asemenea, în procesul de ela
borare și sistematizare a le
gislației trebuie să se țină sea
ma de necesitatea asigurării 
principiului supremației le

gii, izvorît din poziția Marii 
Adunări Naționale in siste
mul organelor statului, de unic 
organ legiuitor. De aici, nece
sitatea asigurării reglemen
tării relațiilor sociale, în pri
mul rînd prin legi sau de
crete cu putere de lege. Ac
tele normative ale guvernului, 
ministerelor sau organelor 1q- 
cale pot fi date numai pe ba
za și în vederea aplicării le
gii, conținutul lor trebuind să 
fie in strictă concordanță cu 
legile. Metodologia prevede, 
de asemenea, necesitatea asi
gurării fundamentării științi
fice a noilor reglementări, in 
care scop se preconizează ela
borarea unor studîi prealabile 
de fundamentare social-eco- 
nomică. politică și juridică, în 
vederea asigurării soluțiilor 
legislative optime.

. Pornind de la competențele 
organelor de stat în adoptarea 
legilor și altor acte normati
ve, Metodologia stabilește — 
în cadrul procesului de întoc
mire a proiectelor — sarcini
le organelor inițiatoare și or
ganelor chemate să avizeze 
proiectele, precum și normele 
de tehnică legislativă ce tre
buie respectate la 
proiectelor.

Pentru a asigura 
armonia internă și 
ța reglementărilor,
se evita paralelismele și con
tradicțiile din legislație, Meto
dologia stabilește procedee de 
tehnică legislativă privind con
ținutul și structura actelor nor-

întocmirea

unitatea, 
concordan- 
pentru a

native, modalitatea modifică
rii, completării și abrogării 
lor. Bunăoară, se știe că mul
tă vreme în trecut, 
folosirii procedeului 
rii implicite, cind intr-un ar
ticol final se declara doar că 
orice alte dispoziții contrare 
se abrogă, s-au creat confuzii 
in legătură cu menținerea în 
vigoare a unor reglementări. 
Pentru evitarea unor aseme
nea situații, în Metodologie se 
prevede necesitatea stabilirii 
exprese și nemijlocite — cu 
ocazia adoptării unui nou act 
normativ — a tuturor acelor 
acte normative pe care le a- 
brogă, deoarece nu mai pot fi 
aplicate in condițiile adoptării 
noilor reglementări.

’ Legile și celelalte acte nor
mative își realizează finalita
tea numai prin aplicarea lor 
consecventa și tara nici o 
excepție, fără nici o perioadă 
de întrerupere. După adopta
re, legea trebuie să fie adusă 
la cunoștința tuturor celor că
rora li se adresează, trebuie 
cunoscută, ințeleasă și însuși
tă de toți aceștia și aplicată in 
most consecvent. In socialism 
nu ne putem mulțumi cu pre
zumția că legea este 
tă de către cetățeni, 
buie să întreprindem 
concrete și complexe 
cere a prevederilor ei la cu
noștința populației. în același 
timp, nu ne este indiferent 
felul in care sînt redactate le-

datoritâ 
abrogă-

cunos cu
ci tre- 

măsuri 
de adu-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Iată un fapt cu pro
funde implicații ideolo
gice, derivat firesc din 
progresul neîntrerupt al 
patriei noastre : cinci
nalul revoluției tehni
co-științifice pune in 
fața noastră, a tuturor, 
a educatorilor în primul 
t;înd. sarcini de strin-^ 
gentă actualitate în do
meniul pregătirii unor 
oameni cu un amplu 
orizont spiritual, cu o 
concepție înaintată des
pre muncă și viață, pa- 
trioți comuniști, oameni 
ai gindului cutezător și 
ai faptei împlinite spre 
folosul întregii colecti
vități. Este o direcție 
de acțiune de care de
pinde, cum pe bună 
dreptate se subliniază 
în Programul partidu
lui, împlinirea tuturor 
obiectivelor grație că
rora România se va si
tua pe culmile luminoa
se ale civilizației socia
liste și comuniste.

Desigur, cincinalul re
voluției tehnico-științi- 
fice are ca bază ma
terială acumulările can
titative grele de rod ale 
cincinalelor trecute, 
care au schimbat fața 
țării. Dar nu mai pu
țin, această nouă și ho- 
tărîtoare etapă a con
strucției socialiste mul
tilateral dezvoltate are 
și o bază spirituală, de 
neprețuit în inteligenta, 
voința, hărnicia și a- 
vintul uriașului poten
țial uman identificabil 
cu tot ce se va construi 
și se va 'înălța în cu
prinsul patriei noastre. 
Avem 
bloul 
timist 
mului 
cu colectivitatea, 
ză de 
reunite în existența unui 
om eliberat de orice 
asuprire și exploatare. 
Și toate acestea sînt 
posibile întrucit condu
cerea întregii activități 
politice, social-economi- 
ce, cultural-științifice se 
efectuează pe baza con
cepției materialist-di- 
alectice și istorice apli
cate la realitățile vii, di
namice ale societății 
românești de către par
tidul comunist.

In această perspecti
vă, pe cit de amplă, pe 
atit de exact circum-

astfel în față ta- 
grandios și op

al acordului o- 
cu sine inSușl și 

sinte- 
gînd și faptă

scrisă imperativelor 
contemporaneității, fac
torul cel mai important 
în realizarea mărețului 
program este omul. 
Omul in totalitatea ma
nifestărilor 
deopotrivă 
beneficiar 
program.

' suprem de
este munca, 
mană și intens umani
zatoare.

în acest context, lu
crăm la formarea gene
rației anului 2000. Omul 
privit 
istorică 
vină o 
joră a 
ror. în 
te de formare multila-

sale, omul 
făuritor și 
al acestui 

Iar mijlocul 
înfăptuire 
munca u-

in perspectiva 
trebuie să de- 
preocupare ma- 
noastră. a tutu- 
această activita-

însemnări 
de acad. Nicolae 

TEODORESCU

terală a tinerilor, culti
varea în* rîndul lor a 
statutului de cetățean 
al României de azi și al 
celei de mîine trebuie 
să fie obiectivul major 
al tuturor eforturilor 
formative.

Codul eticii și echită- 
socialiste îl inarmea- 
cu instrumente afla- 
intotdeauna la loc 
cinste în existența 

>, 'i român : o 
po-

ții 
ză 
te 
de 
poporului 
morală superioară, 
tențată de concepția co
munistă. o filozofie înal
tă a muncii și a in
tereselor generale ale 
societății. In generația 
anului 2000, fiecare om 
va trebui să fie un con
structor luminat de cu- 
vintul și priceperea pe 
care conștiința si mîn- 
dria cetățenească o pot 
asigura oamenilor mun
cii, cercetătorilor de noi 
forme și mijloace de 
desăvîrșire a construc
ției socialiste.

Desigur, Congresul 
educației, politice și cul
turii socialiste, in a că
rei pregătire este angre
nat practic întregul po
por, analizînd drumul 
parcurs, va dezbate me
todic și în profunzime 
toate aceste probleme, 
stabilind astfel impli
cit liniile directoare ale 
formării omului nou, 
omul anului 2000. Vom

dobîndi cu 
un arsenal 
durabil al 
de intervenție formati
vă, prin utilizarea că
rora tdate sectoarele în- 
vățămîntului și, in ge
neral, ale ideologiei 
noastre își vor spori 
forța modelatoare in 
unități și, aș zice, în 
nuanțe poate imprevi
zibile astăzi. Dar și 
pină la acest eveni
ment se cuvin sublini
ate adevărurile înde
obște cunoscute, anume 
că omul viitorului, omul 

‘anului 2000 
posede in 
mai înalt 
științifică 
perspectivei istorice, să 
fie animat de spiritul 
solidarității și întraju
torării tovărășești și să 
poată răspunde tuturor 
exigențelor derivate de 
aici, să fie altruist și 
responsabil, înflăcărat 
în idealurile sale, auto
critic și decent în pre
zentarea realizărilor 
proprii, oricît de remar
cabile, hotărit spre o 
muncă tenace, neîntre
ruptă. avind capacita
tea să învețe din mun
ca altora și dirzenia de 
a impune tuturor res
pect față de munca sa, 
față de fapta sa situată 
de la început_ sub sem
nul " ‘
Fiecare 
torului 
menea, 
vist al
cial, să-și iubească pa
tria cu tăria legăturilor 
strămoșești cu pămîn- 
tul, aerul și apele ei, 
dar și cu tăria conști
inței deliberate a inte
grării sale ca individ 
într-un popor unit prin 
idealuri de nezdrunci
nat, prin țelul măreț al 
comunismului. Așadar, 
întreaga concepție re
voluționară despre lu
me și viață a partidu
lui, motorul prodigios 
al progresului societății 
noastre, trebuie 
sufletească omul 
înarmîndu-1 cu 
gia biruitoare și 
structivă a socialismu
lui multilateral dezvol
tat, predecesor imediat 
și puternic al comunis
mului căruia ii pregă
tește drumul și primele 
înfăptuiri.

acest prilej 
complex și 
mijloacelor

trebuie să 
gradul cel 
clarviziune 

și simț al

DURABILITAȚII. 
cetățean al vii- 
trebuieț de ase- 
să fie un acti- 
progresului so-

să în- 
nou, 

ideolo- 
con-
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— Imagini plastice — 
ale unor vetre comuniste

, Nu este aronriu-zis o 
carte. liste un set de re
produceri: linogravuri da
torate artistului Dragoș 
Morărescu. Titlul: ..Bucu
rești — case memoriale 
ale partidului". Tema: e- 

■vocarea activă a unei e- . 
poci, a unei lupte. Subiec- ' 

■ tul: case.
Din cele aproape 200 de 

asemenea case care ne 
Înnobilează Capitala, au
torul a ales treizeci. Ca 
•fot atitea vetre ale nestin
sei flăcări comuniste, lu- 
minind in negura anilor 
de ilegalitate, pregătind 
libertatea. Planșele pro
pun privirii si sensibilită
ții noastre un itinerar in
tr-un răstimp zbuciumat 
al patriei. In bicolorul 
(aici, alb-negru) sever al 
acestei tehnici de artă 
propice manifestului si 
deopotrivă nostalgiei ex li- 
bris-ului. adrese știute 
din manualele de istorie, 
din cursurile politice, ca
pătă contur, vibrație si 
volum : nume de străzi pe 
care ne purtăm zilnic pa
șii se îmbracă în aură de 
legendă. Pe Academiei a 
avut loc Congresul de 
constituire a partidului... 
Pe Grivitei s-a pregătit 
eroica grevă... Pe Ecoului 
s-a tipărit ..Scînteia" ile
gală... Insurecția națională 
antifascistă armată a fost 
pregătită si aici. în casa 
de pe Moșilor 103... Arhi
tecturi dintre cele mai 
diverse devin unitare, se 
armonizează sub semnul 
ideii de bază a grupaju
lui plastic. Case umile sau 
edificii cu etaje, clădiri 
pitorești de cartier- sau 
inexpresive case cu apa
rentă burgheză, case so
fisticate, gen ..fin de siă- 
cle“ sau amorfe construc
ții interbelice in stil „cu
bist". Pe toate, iradierea 
peste timp a luptei comu
niste, știința și conștiin
ța noastră despre cele in- 
ttmplate atunci între zi

durile lor le-au înnobilat 
intru istorie, ridicindu-le 
firesc la demnitatea su
biectului de artă. Gîndul 
și afectul artistului s-au 
cuprins, omagial, în lu

la cei care rămîneau aici 
luni și chiar ani spre a 
tipări manifestele și pu
blicațiile ilegale ale parti
dului : la gazdele care, 
fără să fie comuniști, a-

Aici, în fosta salâ „Sotir", au avut loc, încâ din 1887, 
întruniri comune ale muncitorilor și Intelectualilor 

socialiști bucureșteni

crări a căror viziune 
transmite fiorul unei 
autentice poezii solemne, 
ca un îndemn la perpetuă 
meditație lingă matoa 
timpului istoric. Privin- 
du-le, ne gîndim la ano
nimatul lor păstrat cu atî- 
tea primejdii, la activită
țile conspirative desfășu
rate între zidurile tăcute ;

dăposteau lupta ilegală, 
asumîndu-și, din impuls 
patriotic, aceleași riscuri 
ca și membrii partidului. 
Ne gîndim la agenții si
guranței adulmecînd ur
mele luptătorilor în jurul 
acestor case și acestor 
curți, la clipele dramatice 
ale descinderilor, la per
cheziții și sigilări — la

toate îndrăznelile si jert
fele din care avea să se 
Înalțe, și dintre pereții a- 
ces'tor clădiri, flacăra vi
guroasă a timpului socia
list. Toate aceste gînduri 
și sentimente dau case
lor din gravuri alură de 
„personaje" dintr-o le
gendă trăită.

De aceea, deși surprinse 
„de față" și „ad litteram" 
(cită sugestie cuprind in
scripțiile publicitare de 
pe unele fațade, tran
scrise așa cum au fost, 
asa cum sînt : „Tretorn", 
„Geamuri", „Flori", „Ra
hova", „Superutil" !). clă
dirile acestea apar totuși 
supradimensionate ca niș
te monumente ; adică așa 
cum se înalță ele în gîn
dul nostru, al celor de azi. 
Astfel, arta lui Dragoș 
Morărescu a izbutit într-o 
încercare pindită fie de 
fotografism, fie de exhibi
ționism sau de poză festi
vă. Casele lui se „citesc" 
cu real cîștig și pentru 
inimă, și pentru cuget (o 
emoție transmisă și pre
fațatorului — Ioan Gri- 
gorescu — care comen
tează la obiect fiecare 
imagine), constituindu- 
se într-un fapt de artă 
memorabil și exemplar, 
prin împletirea, de către 
artistul-cetățean, a nă
zuinței estetice cu aceea 
evocator-documentară.

Și mai este de spus că, 
practic, cele 30 de lino
gravuri alcătuiesc un ex
celent material emoțio- 
nal-educativ : o expoziție 
multiplicată, pe care s-o 
găzduiască școlile, clu
burile, căminele cultu
rale, cabinetele de știin
țe social-politice — pen
tru prelegerile cursului 
celui mai fierbinte : cel 
despre crearea, existența 
și lupta Partidului Co
munist Român.

Petre DRAGU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am fost profund mișcat de mesajul de condoleanțe pe care dumnea

voastră ați binevoit să ni-1 adresați in legătură cu cruda dispariție a 
regretatei noastre tovarășe Hadja Mafory Bangoura, ministrul afacerilor 
sociale și președinta Uniunii Revoluționare a Femeilor din Guineea.

In numele poporului guineez și al meu personal vă adresez sincere 
mulțumiri.

Vă rog să primiți, Excelență, expresia sentimentelor noastre de înaltă 
considerație.

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit vineri în 
vizită protocolară de prezentare pe 
Tebdoro Quiros . Castro, ambasadorul 
acreditat in țara noastră al Republi
cii Costa Rica.

în cursul aceleiași zile, primul mi
nistru' a primit pe ambasadorii Re
publicii Peru, Enrique Laroza, și 
Republicii Irak, Ahmad Hussein 
Al-Samarrai. în legătură cu înche
ierea misiunii acestora în România.

Recepție la Ambasada R. P. Ungare
Cu prilejul celei de-a XXXI-a a- 

niversări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, ambasadorul R. P. Un
gare la București, Gyorgy Biczâ, a 
oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat tovarășii Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Marinescu, viceprim- 
miniștru al guvernului, Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, Vasile Șandru, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, conducă

tori de instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu ocazia celei de-a XXXI-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul aces
tei țări la București, Gyorgy Biczo, a 
depus, vineri dimineață, coroane de 
flori la Monumentul eroilor lupte! 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, precum și la 
Monumentul eroilor sovietici.

(Agerpres)

Delegația P. C. R. 
s-a întors de la Sofia
Vineri seară s-a intors în Ca

pitală, venind de la Sofia, delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care a participat 
la lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Bulgar. 
Din delegație au făcut parte tovarășii 
Vasile Marin, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Trofin Simedrea, am
basadorul țării noastre la Sofia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Dăscălescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile Șan
dru, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au fost de față Nikola Stoev, În
sărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Bul
garia la București, membri ai amba
sadei.

★
Pe aeroportul din Sofia, delegația 

a fost salutată de Tano Țolov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Grișa Filipov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Trofin Simedrea, 
ambasadorul României la Sofia, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Hotelul are
Mii de lei valorează 

mocheta de culoarea 
aurului pe care calci 
în camerele hotelului 
„Muntenia" din Pi
tești. Mobila e nouă, 
lenjeria — fină și albă 
ca zăpada. Unele ca
mere au un fel de ser
vante lungi 
gante. parcă 
din marmură, 
sînt așezate, 
bucuria ochiului, ghi
vece cu flori, cu plan
te. Așadar, mocheta e 
scumpă, mobila nouă, 
lenjeria fină, dar ghi- 
vecele sînt din cutii de 
conserve pe ale căror 
etichete scrie : „Roșii 
în bulion". „Mazăre 
vefde"...

Pentru a face pasa
gerului cît mai plăcu
te orele serii, aproape 
toate camerele au fost 
dotate cu televizoare 
noi. Apeși pe buton, 
dar nu apare imagi
nea. Televizoarele n-au 
cordoane pentru cu
rent electric... Cum 
s-ar zice, ai calul, dar 
lipsește căpăstrul.

Cînd

și ele- 
cioplite 
pe care 
pentru

vin la „Mun-

chiar și un
tenia" grupuri mai 
mari de turiști, pe co
ridoarele hotelului în
cepe o forfotă, care 
cu greu se potolește și 
numai după ce tot ho
telul e pus în picioa
re. De ce ? Oamenii 
nu-și găsesc camerele 
oferite pentru că nu
merele de pe uși nu 
se potrivesc cu cele de 
pe chei. Pe cheie 
scrie, de exemplu. 227, 
iar pe ușa corespun
zătoare acestui 
e lipit un mare 
gru număr 2.

Pe holuri sînt 
denie de vase mari cu 
flori orientale, covoa
re scumpe, canapele 
noi, dar tencuiala din 
jurul, ramelor de la 
uși a căzut de mult și 
nimeni nu pune alta 
la loc. Mai mult, ușile 
fac parte din mobila 
hotelului și sînt și ele 
din stejar, frumos lu
crate. dar aproape 
toate au pe ele urme 
de răngi, ca dovadă 
că, Dierzindu-se cheile, 
prea des au fost for
țate.

număr 
și ne-

sume-

responsabil...
Nu un lift are ho

telul cel nou din Pi
tești. ci două, dar pa
sagerii urcă pe 
pentru că cele 
lifturi sînt mai 
defecte și rămîn 
lele nereparate.

Cum e de înțeles, 
pe lingă toate acestea, 
hotelul „Muntenia" din 
Pitești mai are și un 
responsabil, un om 
plătit special pentru a 
se îngriji de tot și de 
toate. 11 cheamă Gh. 
Ionescu și. auzind și 
văzind „micile" defec
țiuni pomenite mai 
sus. a zis : „Justifi
cări avem și se găsesc 
pentru fiecare dintre 
problemele ridicate. 
Dar nu pentru a găsi 
justificări sîntem puși 
aici, ci pentru a găsi 
soluții de înlăturare a 
deficientelor !“.

Ce multă dreptate 
are șeful complexului 
hotelier „Muntenia" 1 
Ifr vorbe. Dar în 
fapte ?

scări, 
două 
mult 

cu zi-

Gh. GRAURE

aveți 
drum

Semănătorii de...
în aceste 
spre Bă- 
pe sub 
spatele 

și o-

Dacă 
zile un 
neasa, treceți 
pasajul din 
„Casei Scînteii" . 
priți-vă, un minut mă
car, la capătul unui 
cimp de 10—20 hectare. 
Faceți cam 100 de 
pași de la marginea șo
selei și vi se va deschi
de in fața ochilor pa
norama unor splendide 
semănături de... șpan, 
tinichele, 
de oțel și multe alte 
asemenea 
specii „vegetale' 
fier vechi. Ogorul se 
pare că n-ar fi tocmai 
propice pentru ele, dar 
semănătorii nu s-au 
lăsat păgubași : au 
împrăștiat șpanul cu 
tonele, nu cumva să i 
se piardă sămința !

table, bare

proaspete 
‘ >“ de

Cînd anume și de 
către cine s-a efectuat 
această operație ? Am 
încercat să aflăm răs
punsul la un atelier de 
prelucrări mecanice 
din apropiere, dar ni 
s-a spus că prin par
tea locului mai sînt și 
alți 
șpan
Care producători îl a- 
runcă noaptea pe 
cimp. Dincolo de la
cul Băneasa, pe mar
ginea unei așa-zise 
gropi cu gunoi, întîl- 
nești alte mormane' 
de șpan, grămezi de 
tărăboanțe metalice 
ruginite cu însemnul 
I.S.B. (întreprinderea 
de salubritate Bucu
rești), sîrme, țevi și 
tot soiul de tinichele.

producători de 
și fier vechi.

șpan
Toate așteaptă să 
vină tăvălugul pentru 
a le îngropa în pă- 
mînt. De ce și cine 
admite o asemenea 
practică păgubitoare ?

Este evident că „pîi- 
nea oțelăpiilor" nu-și 
are locul nici pe cîmp, 
nici în gropile de gu
noaie. Tocmai de a- 
ceea. în prezent, con
siliile populare ale 
sectoarelor și-au pro
pus să-i identifice joe 
cei ce procedează în 
acest fel, pentru a-i 
obliga să strîngă ce au 
semănat la voia întîm- 
plării și să plătească 
din propriul buzunar 
amenzile prevăzute de 
lege.

D. TÎRCOB

Pe adresa I.C.R.A.L.-Giulești
cest cadru probleme
lor ridicate de locatari, 
conducerea centrului a 
adoptat din nou tacti
ca... tăcerii. Adică, s-a 
făcut că n-a auzit de 
invitație. Să sperăm 
că va afla pe această 
cale. întrucît respecti
va asociație de locatari 
are nevoie de ajutorul 
centrului — ajutor 
care este, de altfel, o 
obligație de serviciu — 
pentru a putea răs
punde mai prompt ne
voilor cetățenilor.

C. PRIESCU

Să-i reamintim 
I.C.R.A.L.-Giulești că 
asociațiile de locatari 
sînt organisme alese 
de cetățeni pentru a 
se ocupa. între altele, 
și de buna gospodărire 
a blocurilor ? Să-i rea
mintim că în această 
calitate trebuie să pri
mească și să soluțio
neze în termen legal 
cererile și sesizările 
acestora ? N-am fi pus 
aceste întrebări, dacă 
Asociația de locatari a 
blocurilor Z5 și Z6 
(Drumul Taberei) nu

nfe-ar fi semnalat că 
Ia cele 10 (zece) sesi
zări adresate în cursul 
anului trecut centrul 
respectivei întreprin
deri din str. Ho Și Min 
nu i-a răspuns. Și nu 
e vorba de sesizări mi
nore. riimpotrivă. se 
cere intervenția centru
lui pentru efectuarea 
unor reparații, pentru 
eliminarea în condiții 
mai bune a resturilor 
menajere de la tobo
gane și altele. Invitată 
să participe la aduna
rea generală, pentru a 
răspunde măcar în a-

„CUNUNA DE PE SOMES", an
samblul folcloric din Bistrița, a 
prezentat la Corvinești și Bidiu 
spectacolul „Dragu-mi-i la ceas de 
seară". • AGENDA BRASOVEA- 
NA. Manifestări dedicate tineretu
lui : expoziția „Cartea de știință și 
tehnică — mijloc de informare și 
specializare" ; sesiunea de comu
nicări pe temele „Școala și inte
grarea in producție", „Studenți
mea și cercetarea științifică", „Ti
nerii și specializarea in producție" ; 
un festival de teatru și poezie pa
triotică („Sub flamura partidului, 
te slăvim Românie socialistă"). 
Pentru fruntașii in producție : 
spectacolul „Laurii hărniciei" și

dialogul „între generații". La uni
versitatea brașoveană : spectacolul 
„Sărbătoarea primăverii". La Fă
găraș, Zărnești, Săcele și Brașov : 
manifestări in cadrul „Lunii cărții 
in întreprinderi și instituții", e LA 
PAȘCANI au. avut loc o gală a fil
mului românesc pe tema „Din is
toria patriei" și simpozionul „Uma
nismul militant al picturii româ
nești". • TEATRUL MAGHIAR DE 
STAT DIN SF1NTU-GHEORGHE 
a prezentat spectacolul „Sub stea
gul tău. partid iubit". La Zagon : 
întîlnirea corală „Te cîntăm. patrie 
iubită" a reunit corurile din Sfintu- 
Gheorghe, Zagon, Covasna, Păpăuț, 
care au interpretat cîntece patrioti

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit vineri 
după-amiază pe Kafiluddin Mahmo
od, secretar al Departamentului re- 
surselor externe din cadrul Ministe
rului Planificării din Bangladesh.

în cadrul întîlnirii au fost abordate 
probleme privind extinderea schim
burilor comerciale și a cooperării e- 
conomice dintre cele două țări. A

fost exprimat, de asemenea, interesul 
pentru identificarea unor noi dome
nii de natură să contribuie la dez
voltarea relațiilor economice bilate
rale.

Au fost de față Dumitru Nistor, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, precum și 
ambasadorul Republicii Populare 
Bangladesh la București, Mirza Ra
shid Ahmad.

VACANȚA
ȘCOLARĂ

Vacanța de primăvară anunță un 
program deosebit de bogat și pentru 
școlarii bucureșteni. In această pe
rioadă ei vor participa la o suită de 
manifestări dedicate sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, celei de-a 55-a aniversări 
a partidului,, pregătirii Congresului 
educației politice și culturii socia
liste. Dintre acestea notăm : marșu
rile pionierești organizate sub gene
ricul „Cinstim memoria eroilor co
muniști", concursurile „Românie sor 
cialistă — țara mea de glorii", „Par
tidul ne 'este mîndrie și steag", „Sub 
flamura partidului, te slăvim Româ
nie socialistă", concursul și expoziția 
de artă fotografică „România azi" 
(care va fi deschisă la Casa pionie
rilor din municipiul București), vi
zite la muzee și monumente istorice, 
întîlniri cu activiști de partid, gale 
de filme, carnavaluri ale primăverii 
la casele de cultură ale pionierilor și 
la cluburile tineretului din toate sec
toarele Capitalei. Totodată, agenda 
vacanței cuprinde numeroase activi
tăți tehnico-aplicative, concursuri de 
carting și aeromodele, vizite în între
prinderi urmate de demonstrații 
practice, drumeții sub genericul „Să 
ne cunoaștem Capitala", activități 
sportive, turistice și recreative, ac
țiuni de muncă patriotică îndeosebi 
pentru înfrumusețarea școlilor și în
treținerea monumentelor istorice și 
altele. Tot în acest interval, mai bine 
de 10 000 de școlari bucureșteni vor 
pleca în tabere la munte sau la mare, 
iar alți aproape 20 000 — în excursii 
prin cele mai pitorești zone ale țării. 
Totodată, cele 5 tabere și 22 de baze 
turistice locale vor găzdui peste 
25 000 de elevi din toate județele 
țării care vor veni să viziteze Capi
tala. (Dumitru Tîrcob).

Tv

★

între 28 martie și 2 aprilie, la 
București s-au desfășurat lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnică dintre 
România și Bangladesh.

Au fost analizate cu acest prilej 
stadiul relațiilor economice bilate
rale, precum și posibilitățile existen
te pentru adîncirea colaborării dintre 
România și Bangladesh în industriile 
textilă, prelucrării lemnului, chimică,

★

construcțiilor industriale, precum și 
în alte sectoare de activitate,

în încheierea lucrărilor, Dumitru 
Nistor, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, și 
Kafiluddin Mahmood, secretar al De
partamentului resurselor externe din 
cadrul Ministerului Planificării din 
Bangladesh, au semnat protocolul 
primei sesiuni.

(Agerpres)

Cronica zilei
La 2 aprilie a.c., George Macoves- 

eu, ministrul afacerilor externe, a 
primit în audiență pe Henrik An
dreas Broch, noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Norvegiei 
în Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
La invitația Centrului cultural și 

artistic „Athenaeum" din Atena, Co
rul Filarmonicii „George Enescu", 
împreună cu Orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Timișoara, vor sus
ține. In a doua jumătate a lunii 
aprilie, o serie de concerte în capi
tala Greciei.

★
Vineri s-au desfășurat în Capitală 

lucrările consfătuirii cu tema „Pro
bleme ale organizării și conținutului 
activităților tehnico-aplicative și pro
ductive pentru pionieri și școlari", 
organizată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Ministe
rul Educației și învățămîntului.

(Agerpres)

In Editura politică a apărut : 
PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI

nr. 1/1976

de pe strada 
Cerceluș•

„Tot stringind bănuț cu bănuț, 
cu timpul mi-am adunat o sumă 
frumușică. Sumă pe care 
vrut s-o depun la C.E.C. 
luat-o și pe noră-mea
mine și am plecat. Pe drum, 
mai exact pe strada Cerceluș 
din 
s-a 
toți banii...' 
natara scrisorii, Eugenia C., ne 
istorisește că, in timp ce se în
torcea necăjită spre casă, a 
fost întrebată de un tinăr mili
țian de ce plinge și dacă-i poate 
fi cu ceva de ajutor. Spunindu-i 
păsul și dindu-i amănunte des
pre banii pierduți (Ciți erau, cite 
bancnote de 100, cite de 50 etc), 
tinărul milițian a scos imediat 
din buzunar teancul de bani le
gați în batistă și i-a dat. Ii gă
sise chiar el, pe stradă, șt se 
ducea să-i depună la sediu. „In 
graba și bucuria aceea am uitat 
să-l întreb cum îl cheamă și aA 
vrea să-i aduc pe această cale 
cele mai călduroase mulțumiri".

Ploiești, nu știu cum 
făcut, dar am pierdut 

In continuare, sem-

Ghinionul...

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Vineri după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a primit 
delegația Confederației Generale a 
Muncii din Franța — C.G.T. — con
dusă de Aiîdre Allamy, secretar al 
C.G.T., care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., efectuează o vi
zită de documentare în țara noastră.

In cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost discutate unele probleme referi
toare la activitatea celor două cen
trale sindicale, exprimîndu-se dorința 
reciprocă de dezvoltare în continuare 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre U.G.S.R. și C.G.T.

>ERI A AVUT LOC LA DOFTANA

Simpozionul „38 de ani de la cucerirea 
regimului politic de către deținuții 

comuniști și antifasciști11

PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran pentru cei mici.
10.20 Desene animate.
10.30 Telecinemateca.
12,26 O viată pentru o idee î Spiru 

Haret (II).
12,55 Viorile Dunării.
13,15 Telex.
13.20 Turism și vînătoare.
13.50 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale.
14.30 Caleidoscop cultural-artistic.
14.50 Vîrstele peliculei.
15.50 In pregătirea Congresului educa

ției politice și culturii socialiste. 
Timp comunist, cîntec înaripat. 
Emisiune muzical-literară.

16,10 Volei masculin : Steaua — Dinamo 
București.

18,00 Club T.
10,00 Imagini din Ungaria.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN KU
WEIT.

20.30 Teleenciclopedia.
21.00 Film serial : Kojak.
21.50 24 de ore.
22,00 Cîntăm pentru voi (etapa a IlI-a). 

Spectacol-concurs de muzică 
ușoară românească.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 2 APRILIE 1976 
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 

874 124 lei.
Extragerea 1 1 10 87 35 15 1

25 5 72 34
Extragerea a Il-a : 33 55 54 8

83 32 75 89 56

Vineri a avut loc la Doftana sim
pozionul avind ca temă „38 de ani 
de la cucerirea regimului politic de 
către deținuții comuniști și antifas
ciști" — oj-ganizat de Institutul de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. și Comitetul ju
dețean Prahova al P.C.R., în preaj
ma împlinirii a 55 'de ani de ia 
crearea P.C.R- Au luat cuvîntul Ion 
Cîrcei, prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., Ștefan 
Voicu, redactor-șef al revistei „Era 
socialistă", Nicolae Guină, pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști, Nicolae Cioroiu, di
rectorul Muzeului de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
Mihail Racheru, directorul Arhivelor 
Statului din Ploiești, și Florea Drag- 
ne, cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. Vorbitorii au 
evocat momente ale luptei eroice 
desfășurate de partid, in pofida con
dițiilor deosebit de vitrege ale ilega
lității, pentru apărarea intereselor 
vitale ale clasei muncitoare, ale în
tregului popor, abnegația, dîrzenia și 
neînfricarea comuniștilor, care, înar
mați cu arma convingerilor revolu
ționare, a devotamentului față de 
patrie, față de cauza clasei munci
toare, au izbutit să reziste celor mai 
grele încercări, să păstreze legăturile 
cu poporul. Au fost relevate acțiunea 
de solidaritate din afara închisorilor, 
activitatea revoluționară desfășurată 
de comuniștii întemnițați și de tova
rășii din afară, înțelegerile de luptă

antifascistă realizate de P.C.R. cu 
diferite organizații democratice, care, 
in majoritatea cazurilor, conțineau 
obiective privind lupta comună îm
potriva represiunii, pentru spriji
nirea și eliberarea militanților deți
nuți în închisori.

Eveniment cu multiple semnifica
ții, cucerirea regimului politic la 
Doftana — principala închisoare po
litică, unde autoritățile au concen
trat, majoritatea cadrelor de partid 
— au spus vorbitorii — a determinat 
îmbunătățirea condițiilor de detențiu
ne și în alte închisori. în aceste con
diții s-au putut întări organizațiile 
de partid clandestine și colectivele 
antifasciste din închisori — în fe- 
bruarie-martie 1938 la Doftana a 
avut loc, în condiții de conspirativi
tate, conferința organizației de partid 
din închisoare — s-au lărgit posibi
litățile de informare și educare parti
nică, marxist-leninistă, s-au conso
lidat și mai mult legăturile luptăto
rilor din afară cu cei întemnițați — 
lucru care a permis colaborarea tot 
mai strinsă a cadrelor de partid din 
închisori și din afară in elaborarea 
liniei politice a partidului. în elabo
rarea principalelor decizii privind 
activitatea de partid.

în încheiere, cei prezenți — acti
viști de partid, ilegaliști și alți oa
meni ai muncii prahoveni — au par
ticipat la înmînarea unor carnete de 
U.T.C. tinerilor din orașul Cțmpina, 
la un montaj literar, numit generic 
„Trandafirii Doftaneț", au vizionat 
filmul „Doftana" și au vizitat muzeul.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT •
Mîine, start in „Cupa F.R.C.“

O importantă competiție ciclistă — 
în organizarea federației noastre de 
specialitate — va avea loc incepînd 
de miine, cu plecări și sosiri in Ca
pitală. Este vorba de „Cupa F.R.C.", 
cursă cu caracter internațional, la 
care vor fi prezenți fruntașii ciclis
mului nostru (inclusiv promoția tî- 
nără), precum și alergători reputați 
din Cehoslovacia (lotul olimpic de 
velodrom), Polonia (lotul de tineret) 
și Ungaria (lotul pentru „Cursa 
Păcii"). Competiția are opt etape, 
care totalizează aproximativ 700 km. 
Iată traseul : duminică, 4 aprilie : 
circuit pe. str. Cîmpina (start ora 11); 
5 aprilie : București—Oltenița și re
tur (ora 15) ; 6 aprilie: contratimp 
individual pe autostrada București — 
Pitești (ora 15) ; 7 aprilie : Bucu
rești — Alexandria și retur (ora 14) ; 
8 aprilie : București — Oltenița și 
retur (ora 15) ; 9 aprilie : București— 
Alexandria și retur (ora 14,30) ; 10
aprilie : circuit pe bd. Leontin Să- 
lăjan (ora 16) ; duminică, 11 aprilie : 
București — Buftea — Ploiești și 
retur (ora 10).

Secretarul general al F.R.C., Tra
ian Dinuț, ne-a informat ieri că la 
start se vor alinia circa 100 de aler
gători, cărora, în curse special rezer
vate, li se vor adăuga in ultimele 
trei zile ale săptăminii viitoare alți 
aproximativ 80 de cicliști juniori.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

S și 6 aprilie. In țară : Vremea în ge
neral frumoasă șl caldă. Cerul va fi

variabil. Innorărl mai pronunțate se 
vor produce In nord-vestul tării ur.de, 
Izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt slab pini la potrivit. Tenweratu- 
rile minime intre zero și 10 grade iar 
maximele intre 14 și 24. mai coborite 
pe litoral. în București : Vreme fru
moasă și caldă. Cerul variabil. Tempe
ratura In creștere.

A

In cîteva rînduri
TIR

Pe poligonul Tunari a început com
petiția de tir „Cupa primăverii". în 
proba de pușcă 60 f poziția culcat, 
N. Rotaru (I.E.F.S.) a obținut o per
formanță excelentă, de valoare mon
dială : 600 puncte din 600 posibile 
(nou record național). Proba de pistol 
liber 60 f a fost cîștigată de dinamo- 
vistul L. Giușcă, cu 561 puncte.

VOLEI
Vineri, in cadrul campionatului na

țional masculin de volei, în Sala 
sporturilor de la Floreasca s-au dis
putat două partide, Încheiate cu'ur
mătoarele rezultate : Dinamo — Po
litehnica Timișoara 3—0 ; Explorări 
Baia Mare — Steaua 3—2.

TENIS DE MASA
Aseară, la Praga, în turul doi al 

Campionatelor europene de tenis de 
masă, Maria Alexandru a întrecut-o 
cu 3—0 pe Popova (U.R.S.S.), iar 
Liana Mihuț a cîștigat cu 3—1 jocul 
cu irlandeza Snior.

După o zi de odihnă, vineri Ia Pra
ga au fost reluate campionatele eu
ropene de tenis de masă. în proba 
feminină, Maria Alexandru a în
vins-o cu 3—0 pe Fotini Gelanou 
(Grecia), Liana Mihuț a dispus cu 
3—0 de Julia Trandafilova (Bulgaria), 
iar Gabriella Szabo (Ungaria) a 
cîștigat cu 3—0 meciul cu Lidia Za- 
haria.

ce, lucrări folclorice și piese cla
sice in limbile română și maghiară. 
ț, LA MUZEUL BRUKENTHAL și 
la Casa artelor din Sibiu s-au des
chis expozițiile „Camil Ressu" și 
„Retrospectiva Pavel Codiță". 
e BASTIONUL CETĂȚII DIN TI
MISOARA a găzduit un medalion 
literar : „Patria, în opera scriitorilor 
bănățeni de expresie germană". 
« LA ORȘOVA a avut loc dezba
terea pe tema „Unitatea politico- 
ideologică și organizatorică a parti

dului nostru" și un schimb de ex
periență dedicat „Promovării me
todelor și inițiativelor valoroase în 
producție", n CASA DE FILME 
NR. 3 (un grup de realizatori) s-a 
întilnit la Suceava, cu spectatorii 
filmului „Prin cenușa imperiului". 
• LA BUZĂU s-a desfășurat festi
valul literar-muzical „Laudă parti
dului și patriei". Au participat 
poeții Eugen Jebeleanu, Traian 
lancu, Ana Blandiana. Doina Sălă- 
gean, Dan Deșliu, Vlaicu Birna,

Romulus Vulpescu, corul de cameră 
„Lira" și orchestra de muzică 
populară „Dorulețul". « CADRELE 
DIDACTICE SI ELEVII DIN 
SOMCUTA MARE, constituiți în 
brigăzi științifice, s-au întilnit cu 
locuitorii satului Ciolt ; o brigadă 
din Borșa s-a deplasat la Poiana, 
iar studenții băimăreni au prezen
tat simpozioane pe teme ale edu
cației materialist-științifice in sa
tele Buciumi și Vălenii Șomcutei. 
Recitaluri de versuri la : Tg. Lă- 
puș, Bistra, Borșa, Sighetu-Mar- 
mației, Baia Mare, Petrova și 
Crasna. • AGENDA SATMAREA- 
NA. „Zilele editurii «Dacia»" au 
programat interesante întîlniri la

Satu-Mare și Cărei. La întreprin
derea județeană de transporturi 
auto s-a constituit prima brigadă 
artistică de agitație, alcătuită nu
mai din șoferi. La Clubul tinere
tului din Satu-Mare s-au organizat 
trei' dezbateri etice pe teme de 
stringentă actualitate. Elevii liceu
lui real-umanist de limbă maghia
ră au prezentat montajul muzical- 
literar „Figura lui Doja in litera
tura clasică și modernă". «■ LA 
GALAȚI s-a constituit Asociația 
artiștilor plastici amatori (60 de 
membri). A fost deschisă o expo
ziție reunind peste 120 de lucrări. 
© LA VASLUI a fost inaugurată 
„Săptămina cărții social-politice".

De la o vreme, deși nu mun
cea nicăieri, Elena Antal, de prin 
părțile Humorului,'avea bani 
berechet. De unde ? De la G.I. 
din Suceava a primit nu numai 
bani, ci și o verighetă de aur, un 
costum și alte „mărunțișuri", in 
valoare de citeva mii de lei, pen
tru că i-a... ghicit în palmă. De 
la M.G. a primit 2 000 lei pen
tru un descintec cu... cîntec, 
adică să-l scape de un necaz. Tot 
2 000 de lei a primit și de la S.C. 
pentru o „împăcăciune" cu omul 
iubit. Pe R.C. a convins-o că nu
mai și numai verigheta și cerceii 
de aur sint de vină că n-are noroc 
in căsnicie, drept pentru care s-a 
„sacrificat" și i le-a luat ea, să 
le ducă la... „ducă-se pe pustii". 
Tocmai cind prospera ca-n po
veste, intr-o zi cît alții intr-o 
lună și intr-o lună cit alții in 
cițiva ani, i-a picat la drum de 
seară... ghinionul. In timp ce în
cerca să ghicească intr-o palmă, 
a fost luată de mină și dusă la 
miliție, de aici la tribunal și de 
acolo... dincolo, pentru doi ani.

Vînzătoarea
de... tinichele

— Si ce zici că vindea ?
— Cercei, inele de aur, 

gete...
— Și cum arăta ?
— Tinerică, frumușică...
— Ea e. Și pe mine m-a pă

călit.
Cei 

de la 
urma 
de... alamă. Era o oarecare A- 
nicd Temiclescu, din județul 
Vilcea, care poposise in Dro- 
beta Turnu-Severin in căutare 
de noi citeați pe care să-i păcă
lească. Prinsă asupra faptului, 
deși a spus că a venit doar așa, 
in trecere, o să zăbovească mai 
mult intr-un loc de unde — se 
speră — să se intoarcă cu gind 
curat.

măr-

doi s-au dus la miliție, iar 
miliție i s-a luat imediat 
vinzătoarei de „bijuterii"

| S-aîntîmplat
la Cîrlibaba |

Muncitorul forestier Mihai . 
Colibiță își încasase drepturile I 
bănești, făcuse ceva cumpărături | 
și se îndrepta liniștit, seara, spre 
o cabană din sectorul Cirlibab 
N-a mai apucat să ajungă la hiat 
bană. I-au aținut calea doi inu. 
vizi, care i-au luat banii, după l 
care au dispărut în noapte.

— Plîngeam atunci — ne spu- ■ 
nea el — pentru că muncisem o > 
lună de zile pentru bani și, I 
mai ales, pentru că mă gindeam | 
că acei oameni lacomi n-au 
să poată fi prinși. Era în- I 
tuneric, ntj-i văzusem cum ara- | 
tă. Și-apoi, pădurea e mare, de * 
unde să le mai ia urma mill- I 
ția ?.„ '

Dar miliția le-a luat urma și ’ 
i-a depistat în scurt timp pe ■ 
făptași — M. Ciornei și Ștefan I 
Bogdan. 8

„Tocmai
ea ?“

o

La

la
Brașov, de 
importantă 
arestată de 
fie trimisă

Două prietene apropiate vor
beau despre MRria Magdalena 
Chertan din Brașov cu ad
mirație și invidie : „E 
fată descurcăreață. Trăiește pe 
picior mare. Pe toate ne are
degetul mic", fine era (și ce-n- 
virtea) Maria Magdalena, care 
devenise pentru sus-zisele prie
tene „arbitra luxului și elegan
ței" ? M.M. era funcționară 
Spitalul județean din 
unde a „dispărut" o 
sumă de bani. A fost 
miliție și urmează să
în fața instanței de judecată sub 
învinuirea de „delapidare, fals 
intelectual, uz de fals, înșelă
torie". Pînă una, alta, prietenele 
de odinioară sint in totală 
derută :

— Ai auzit, tu ? Cine și-ar ti 
închipuit că tocmai Maria Mag
dalena...

— Eu, 
odată și

După 
se-arată

una, mereu am zis că 
odată o s-o pățească...

război, mulți
ț

viteji

Rubrlcâ redactatâ da
Petre POPA
cu sprijinul corespondanțiloi 
„Scinteii”

I

ur.de


SCÂNTEIA - simbâtâ 3 aprilie 1976 PAGINA 3

La a în INVESTIȚII
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3. Respectarea temelor de execuție

„Aceaștă mașină a costat 5 milioane Iei. 
Să o întreținem și să o manevrăm cu gri
jă !“ ; „8 ore de staționare a acestei mașini 
echivalează cu o pierdere de producție de 
5 566 lei" ; „Reparația capitală a acestei ma
șini a costat 2 milioane lei. Asigurați între
ținerea și exploatarea ei corectă !“.

Sint citeva îndemnuri la buna utilizare 
ți gospodărire a mașinilor, care pot fi citi
te la aproape fiecare loc de muncă în sec
ția motoare Diesel a întreprinderii con
structoare de mașini din Reșița. Cum se 
regăsesc ele in activitatea de zi cu zi. ce 
neajunsuri se mai manifestă, ce perfecțio
nări sint necesare in acest domeniu ? Re
dăm succint unele 
din opiniile exprima
te in cadrul unui 
sondaj întreprins în 
secția amintită :

Mașinile la care 
lucrează echipa ce 
o conduc valorează 
circa 16 milioane 
lei, a spus Gheorghe 
Colța, frezor, șef de 
echipă la sectorul de 
danturare. ta noi 
s-a statornicit regu
la ca, ori de cite 
ori se termină pre
lucrarea unei piese, 
să se efectueze și 
curăț' ca generală a 
utilajului. Iar penJ 
tru ca mașinile să 
nu fie „forțate" în 
timpul lucrului, con
trolez în permanență 
respectarea regimu
lui optim de așchie- 
re. Am insă și unele 
nemulțumiri. Astfel, 
uneori sculele aș- 
chietoare fabricate 
la nor în întreprin
dere, nefiind de ca
litate corespunzătoa
re, se rup, iar ma
șina suferă un' „șoc" 
nepermiș. Totodată, 
cred că am putea 
folosi mai rational 
mașinile dacă s-ar 
stabili și respecta o 
programare judicioa
să a prelucrării pie
selor pe loturi pen
tru a nu fi obligați 
să facem reglaje 
repetate. Sint, de asemenea, nesatisfă
cut de calitatea unor reparații.

O observație judicioasă, observație por
nită din dorința sinceră de a asigura per
manent . o bună „terapie" fiecărui utilaj, 
fiecărei mașini. De ce calitatea unor repa
rații este necorespunzătoare ?

— Pe bună dreptate, „beneficiarii" — a- 
dică cei care lucrează pe mașinile ce le re
parăm — nu sînt' întotdeauna mulțumiți de 
munca noastră, a mecanicilor, a recunoscut 
Toma Rugaci, maistru in sectorul de în
treținere mecanică al secției. Dar trebuie 
să o spunem deschis : calificarea unor me
canici este inferioară pretențiilor impuse 
de complexitatea utilajelor pc care trebuie 
să le întreținem și să le reparăm. Un alt șir 
de greutăți le întimpinăm din cauza unor 
deficiențe in aprovizionarea cu materiale și 
piese de schimb pentru întreținere și repa
rații. De pildă, este inadmisibil să reparăm 
o mașină Șl să nu o putem folosi in pro
ducție din lipsă de ulei de ungere.

— Eu aș ridica încă o problemă, după 
părerea mea esențială : aceea a colabo
rării dintre cel care lucrează pe mași
nă și cei care o repară — a adăugat 
Dumitru Tablă, muncitor specialist. Unii 
muncitori, cum ar fi Ion Crăiniceanu. Io
sif Grozav, Kerestuly Matei, Ion Pop — 
atunci cind mașina lor este in reparație 
— pun mina și lucrează împreună cu me
canicii. Alții însă, și este vprba îndeosebi 

1, FOLOSIREA deplină 
A UTILAJELOR

Randament 
sporit 

prin bună 
organizare 

și spirit 
gospodăresc

într-una din secțiile Filaturii de bumbac din Baia Mare

de tineri, cum se strică mașina sau intră 
în reparație planificată își iau învoiri ori 
stau pe la șuete. Or, intre muncitori și me
canici trebuie să existe o strinsă colabo
rare. Iată un domeniu in care trebuie să fie 
mai mult prezentă munca politico-educativâ 
a organizației de partid.

Cit ar fi de bine executate reparațiile, 
buna funcționare a utilajelor este condițio
nată în cele din urmă de calitatea exploa
tării lor. Și din nou în discuție revine ati
tudinea muncitorilor față de utilajele din 
exploatare.

— La unele mașini uzarea este accele
rată din cauza suprasolicitării lor de către

cei care Ie folosesc 
— a ținut să pre
cizeze electricianul 
Petru Miclea. Mai 
ales muncitori mai 
tineri, din dorința 
justificată, de altfel, 
de a atinge perfor
manțele celor cu ex
periență, ignoră o 
serie de nprme de 
exploatare și între
ținere a mașinilor 
Pînă Ia urmă, lipsa 
de grijă pentru mij
loacele de producție 
se răzbună, mașinile 
se strică, iar „per
formanța" în pro
ducție nu se mai 
realizează, ei, dim
potrivă, se transfor
mă în pagubă.

Este clar că tre
buie să se acționeze 
mai intens In dome
niul educării mun
citorilor în spiritul 
grijii față de zestrea 
tehnică din dotare. 
Nu este suficient ca 
acei care se abat de 
la normele discipli
nei folosirii mașini
lor să aibă perma
nent în fața ochilor 
exemplul bun al 
altor tovarăși de 
muncă, ci trebuie 
desfășurată o activi
tate educativă direc
tă, mai ’ intensă de 
către muncitori frun
tași, care au auto
ritatea morală ne

cesară pentru a impune spiritul de bun 
gospodar fiecărui muncitor din secție.

Cum privește aceste opinii muncitorești 
conducerea secției ?

— Funcționarea ireproșabilă a mașinilor 
este o condiție obligatorie pentru ca sec
ția noastră să-și îndeplinească ritmic' sar
cinile de plan — ne-a spus Ion Tudora, 
șeful secției. în acest’ scop, am inițiat unele 
acțiuni speciale pentru readucerea la 
parametrii normali a mașinilor mai im
portante, revizia periodică suplimentară a 
tuturor mașinilor, instruirea muncitorilor, 
integrarea tinerilor muncitori și mecanici 
itf activitatea secției. Ne preocupă, de 
asemenea, adoptarea unui sistem perfec
ționat de apreciere a calității muncii me
canicilor, care, de altfel, se reflectă in re
zultatele obținute în producție de întreaga 
secție.

Ginduri care atestă o înaltă atitudine 
comunistă, plină de grijă, pentru zpstrea 
tehnică — bun al întregului popor. S-a 
desprins, de asemenea, că pentru întărirea 
spiritului gospodăresc in utilizarea mașini
lor, pentru instaurarea, în acest sens, a 
unei opinii de masă ferme, intransigente, 
este necesar ca organizația de partid să 
inițieze o serie de acțiuni politico-educa
tive concrete, legate de problemele speci
fice ale secției.

Corneliu CARIAN 
NicoJae CATANA

La cooperativa agricolâ Movila Banului, precum și în alte unități agricole din județul Buzâu, continue în ritm Intens semănatul sfeclei de zahâr (fotografia din stingă). Se 
construiește o nouâ capacitate de producție în cadrul întreprinderii „Steaua roșie" din Capitală (fotografia din dreapta)

2, URGENTAREA ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

Viteză zilnică accelerată.
grijă pentru calitate

în județul Timiș, vremea în curs de în
călzire a permis lucrătorilor ogoarelor să 
reia cu toate forțele semănatul culturilor 
din prima epocă. Pentru a recupera rămi- 
nerile în urmă cauzate de timpul nefavo
rabil, la indicația biroului comitetului ju
dețean de partid, organele agricole județene, 
consiliile populare comunale, conducerile 
unităților agricole de stat și cooperatiste au 
stabilit o serie de măsuri concrete pentru 
utilizarea din plin a mașinilor și utilajelor, 
au întocmit programe de lucru cupr nzînd 
sarcini zilnice nu numai pe secții și bri
găzi, ci pe fiecare mecanizator în parte. 
Străbătînd terenurile mai multor coopera
tive agricole. ne-am convins că, acolo unde 
există, preocupare și răspundere de a rea
liza în condiții cit mai bune sarcinile din 
această campanie, rezultatele nu intîrzie 
să se arate. Pe o 
parcelă a C.A.P. Gor- 
nești, mecanizatorul 
Zaharia Mihăilă în
sămînța cu multă a- 
tenție sfecla de za
hăr. în urma semă
nătorii, rindurile erau 
perfect drepte. „Ieri — ne spunea mecani
zatorul — am pregătit terenul, iar de azi 
am început semănatul. Sîntem în intirziere 
cu dirca două săptămini, dar vom recupera 
timpul pierdut. Pînă la sfirșitul zilei, 
numai eu voi semăna 18 hectare".

Lucrările se desfășoară cu intensitate și 
în celelalte 6 cooperative agricole din con
siliul intercooperatist Orțișoara. Miercuri, 
semănatul sfeclei de zahăr a început și in 
cooperativele agricole din Sinandrei, Cala- 
cea, Carani și Covaci. în ritm susținut se 
lucrează și în unitățile din cadrul 
liilor intercooperatiste Banloc, Biled, 
piniș, Cenei, Gătaia, Săcălaz, 
mele zile s-a trecut cu toate 
mănatul sfeclei de zahăr, la 
tofilor și legumelor.

Ținînd însă seama de data 
la care ne aflăm, semănatul este totuși ră
mas în urmă. De aceea, surprinde înceti
neala cu care se acționează într-o serie de 
unități. Și acum, mașinile și utilajele agri
cole mai stau prin unele secții de mecani
zare, în loc să fie pe cimp. De altfel, în 
cooperativele agricole din consiliile inter
cooperatiste Sinnicolau Mare, Deta, Boldur 
pină miercuri, 31 martie, nu începuseyîncă 
semănatul sfeclei de zahăr. Iată de ce 
impune ca toți specialiștii, începînd cu cei 
de la direcția agricolă județeană și pină 
la șefii de ferme, să urmărească zi de zi și 
ceas de ceas utilizarea la întreaga capaci
tate a mijloacelor mecahice.

★
Cooperativele agricole din județul Brăila 

au de însămînțat 20 818 hectare cu culturi 
din prima urgență. Suprafețe mai mari 
sînt destinate pentru sfecla de zahăr —
7 000 hectare, lucernă — 4 600 ha, car
tofi — 1 700 hectare, plante furajere —
8 200 hectare etc. Pînă la data de 1 a- 
prilie au fost semănate 17 600 hecta-

Raid în județele Timiș 
și Brăila

consi- 
Căr- 

unde în ultt- 
forțele la se- 
plantatul car-

calendaristică

se

apreciază că față de aceeași pe- 
a anului trecut lucrările sînt m-

re. Se 
rioadă _ ------- - ------- ------ _
tîrziate cu circa două săptămini. Analizînd 
această situație, comandamentul județean 
a stabilit ca obiectivul acestei săptămini. 
să-l constituie încheierea pînă duminică a 
însămînțării culturilor din prima urgență 
și grăparea ogoarelor pentru floarea-soa- 
relui și porumb. Pentru a -vedea cum se 

■ acționează in acest scop. I-am însoțit pe 
’.e-tov. Grigore Mocanu, director adjunct al 

• direcției agricole, prin cîteva cooperative 
. «agricole. De la început trebuie spus că in 
'*tdate unitățile prin care am trecut se mun- 
a cea intens. Ne vom opri mai pe larg asu

pra a două aspecte care ni s-au părut a 
fi esențiale pentru bunul mers al însămin- 
țărilor.

Un prim aspect vizează utilizarea la în
treaga capacitate a 
mijloacelor mecani
ce, și in primul rînd 
a semănătorilor. în 
unele unități nu s-a 
intrat în ritm normal 
de lucru. La coope
rativa agricolă Tra- 

ianu, care are de semănat 230 hectare cu 
sfeclă de zahăr, utilajele nu sint bine folo
site. Din cele 4 semănători SPQ-12 pregătite 
pentru semănat 3 au ajuns la cimp abia la 
ora 10,30, jar a 4-a la ora 11,30 era pe drum. 
Evident, lucrind doar citeva ore pe zi. nu 
se poate realiza volumul de lucrări plani
ficate. Acest fapt surprinde cu atit mai 
mult cu cit în cimp se aflau inginerul-șef 
al consiliului intercoppcratisț Traianu, toy,, 
Dumitru Țoca, inginerul-șef al cooperati
vei, tov. Marius Moroianu, și șeful fermei 
nr. 1, Ion Szabo. Și in alte unități nu sint 
folosite toate utilajele pregătite pentru se
mănat. La I.A.S. Urleasca, deși mai erau 
de semănat 350 ha cu lucerna, din cele 10 
semănători lucrau numai 6.

O altă problemă se referă Ia pregătirea 
terenului și a patului germinativ. Acest 
lucru se cere cu atit mai mult cu cit umi
ditatea din sol la suprafață a scăzut, iar 
semințele de la culturile din prima urgen
ță sînt mici și se incorporează Ia maximum 
2—4 cm. Or, în unele locuri nu se acordă 
atenția cuvenită calității lucrărilor. La fer
ma nr. 1 a cooperativei agricole Traianu 
se însămînța sfecla de zahăr într-un teren 
— circa 20 ha — pregătit cu totul nepores- 
punzător. și • acesta chiar sub ochii celor 3 
specialiști ai cooperativei prezenți la fața 
locului. Terenul nu a fost nivelat și —~ 

- runțit. Mai grav este faptul că unii 
cialiști acordă cu bună știință rabat la 
mele de calitate ale semănatului. La 
perativa agricolă Urleasca am găsit 
semănători SPC-12 care 1 .
pentru limitarea adincimii de semănat.

Iată de ce considerăm că specialiștii tre
buie să asigure respectarea strictă a nor
melor agrotehnice

mă- 
spe- 
nor- 
coo- 
două 

lucrau fără patine 
ii de semănat.

la semănat.

Cezar IOANA 
Aurel PAPADIUC

J RESPECTAREA TERMENELOR DE EXECUȚIE

Constructor-beneficiar - 
răspundere comună

în vederea dezvoltării capacităților de 
producție și realizării unor obiective noi, 
Combinatului de celuloză și hîrtie din Zăr- 
nești i s-au alocat, încă din anii cincinalu
lui trecut. însemnate fonduri de investiții. 
Faptul că unele din lucrările începute cu 
cițiva ani în urmă n-au fost încă finalizate, 
în timp ce alte lucrări au fost începute la 
o dată mai recentă, face ca in acest an 
volumul și valoarea investițiilor să se ri
dice, in această unitate, la un nivel supe
rior anilor precedenți. Din analiza stadiului 
lucrărilor, a ritmului de lucru pe șantier, 
se desprinde concluzia, că ele nu pot să 
satisfacă nici pe beneficiar și nici pe con
structor. Aceasta ca atit mal mult cu cît 
termenele de punere în funcțiune a unor 
obiective au trebuit să fie reprogramate, in 
timp ce la alte obiective continuă să se 
înregistreze restanțe 
sau să se lucreze în
tr-un ritm lent.

Explicația acestei 
situații ne-o oferă 
tovarășul Gheorghe 
Burcea. inginerul-șef 
al combinatului :

„Restanțele care se înregistrează la unele 
lucrări se explică, pe de o parte, -prin 
slaba organizare a muncii pe șantier și 
neasigurarea forței de muncă necesare de 
către constructor, iar pe de altă parte, prin 
întirzierile înregistrate în contractarea și 
omologarea unor utilaje și instalații".

Din cele relatate de inginerul-șef al com
binatului am reținut că, printre obiectivele 
unde se mai înregistrează une]e intirzieri 
este și lucrarea „Mărirea capacității de 
prelucrare a celulozelor chimice". Mai pre
cis, este vorba de un cazan de abur. Pri
mul termen de finalizare a acestei lucrări 
— 1B74 — nu a fost respectat. Termenul al 
doilea — 1975, a avut aceeași soartă. Lu
crarea nu este finalizată nici la această oră. 
Cauza ? Constructorul — șantierul Brașov 
al grupului de șantiere montaj cazane — a 
tărăgănat in mod nepermiș terminarea lu
crării de montare a cazanului, deși acesta 
sosise pe șantier încă în anul 1974.

în mod normal, ne spune inginerul-șef, 
montarea unui asemenea cazan durează 
pină Ia 10 luni. Or, grupul de șantiere lu
crează la montarea lui de circa doi ani de 
zile și încă nu a terminat lucrarea. Expli
cația constă în ritmul lent in care s-a lu
crat pe șantier. Perioade îndelungate aici 
s-au găsit doar cițiva oameni ai montoru- 
lui, nesupravegheați și necontrolați. Cadre 
din conducerea grupului de șantiere au 
venit foarte rar la Zărnești. Nici faptul,că 
grupului de șantiere i s-au pretins pena
lizări nu i-a determinat pe conducătorii 
acestei unități să acționeze mai epergic 
pentru predarea cazanului către beneficiar.

Un alt obiectiv al cărui termen de punere 
în funcțiune a trebuit să fie și el repro- 
gramat este montarea unui fierbător. Și 
aici cauza principală a întîrzierii o consti
tuie ritmul nesatisfăcător în care a lucrat. 

La Combinatul de celuloză 
șl hîrtie Zărnești

constructorul — T.C.E.F.M.C. Brașov. A- 
ceastă intirziere a făcut ca pînă în prezent 
combinatul să înregistreze o pierdere de 
circa 400 tone celuloză. Ce-i drept, în ul
tima perioadă constructorul a concentrat 
forțe sporite la această lucrare, a acționat 
mai energic. Ceea ce i se cere acum este 
să mențină ritmul de lucru imprimaț, în 
așa fel incit lucrarea să fie predată cit 
mai curînd posibil beneficiarului.

Modernizarea atelierului de preparare a 
masei lemnoase, o altă importantă lucrare 
prevăzută în planul de dezvoltare și mo
dernizare a capacităților de producție ale 
combinatului, se află și ea sub semnul 
incertitudinii privind finalizarea. Și iată 
de ce : in timp ce acest termen este fixat 
pentru luna septembrie 1976, livrarea uti
lajului de bază este prevăzută abia in tri

mestrul patru. Preo
cupat de această pro
blemă, beneficiarul 
și Centrala indus
trială de celuloză și 
hirtie au căutat și 
au găsit o soluție 
care vă rezolva par

țial problema. Este vorba de montarea in 
mod provizoriu a unui cojitor disponibil. 
Ce-i drept, capacitatea acestuia este mai 
redusă, dar inițiativa întreprinderii și a cen
tralei merită relevată, așa cum se cuvin 
apreciate măsurile luate de beneficiar de a 
veni in ajutorul constructorului executind o 
serie de lucrări de instalații cu forțe 
proprii, în legătură cu lucrarea de moder
nizare a atelierului de preparare a masei 
lemnoase trebuie ca constructorul să con
centreze și aici forțe suplimentară pentru 
a recupera rămînerilp in urmă care se în
registrează.

Probleme deosebite ridică și instalația de 
fabricare a hirtiei pentru carton ondulat 
prin folosirea maculaturii, cale prin care 
se înlătură importul acestei hirtii. Lucra
rea trebuia începută încă de anul trecut. 
Termenul de predare a fost reprogramat 
pentru octombrie 1977. întirzierea care se 
înregistrează la această oră nu asigură 
punerea în funcțiune a obiectivului nici la 
acest termen. Pentru ca intirzierea să nu 
se prelungească și mai mult, se impune să 
se urgenteze contractarea și executarea u- 
tilajelor respective.

Restanțele acumulate In executarea ți 
predarea unor obiective la Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Zărnești sint, așa 
cum se poat.e constata, importante, și 
ele riscă să aducă grave prejudicii atit 
combinatului, cit și economiei naționale. 
De aceea se impune luarea unor măsuri 
hotărîte din partea tuturor factorilor răs
punzători în vederea intensificării ritmului 
de lucru pe șantier, aducerii mai degrabă 
a utilajelor prevăzute pentru noile capaci
tăți.

NJcoIae MOCANU
corespondentul „Scinteli"

Reciclarea deșeurilor menajere — 
acțiune privită o vreme doar prin 
prisma proteetiei mediului — se do
vedește din ce in ce mai mult o ne
cesitate economică. Decretul nr. 106 
al Consiliului de Stat, din luna au
gust 1975, privind colectarea, preda
rea. gospodărirea și valorificarea de
șeurilor și a altor resurse secundare 
de materii prime și materiale, sta
bilind. o serie de reglementări pri
vind deșeurile din unitățile socialis
te, precizează, totodată, îndatori
rile cetățenilor de a contribui la va
lorificarea obiectelor și materialelor 
uzate, care nu mai sint folosite in 
gospodăriile personale, de a parti
cipa la" acțiunile inițiate de organi
zațiile de masă și obștești in scopul 
colectării deșeurilor. Cum se Înde
plinește această îndatorire civică 7

înainte de a afla răspunsul la în
trebare, supunem atenției faptul că, 
în fiecare zi, numai în Capitală, se 
produc circa 1 100—1 200 tone deșeuri 
menajere. Operația de evacuare a a- 
cestora. precum și a deșeurilor in
dustriale o efectuează zilnic 200—250 * 
de vehicule diferite, parcurglnd o 
distantă medie de 15 km pină la 
rampele de gunoi. Costul transpor
tului : 35 de lei pentru fiecare me
tru cub de deșeuri menajere. Si in 
fiecare zi se transportă cite 3 200— 
3 500 metri cubi de astfel de deșeuri. 
Așadar, milioane și milioane de lei 
se cheltuiesc anual numai pentru 
evacuarea gunoaielor din oraș. „Iar 
sumele sint in creștere — ne spune 
tovarășul Aurel Solea, inginer-șef la 
întreprinderea de salubritate — in- 
trucit. in mod firesc, rampele de de
pozitare trebuie 'amplasate tot mai 
departe de perimetrul orașului".

Reducerea acestor cheltuieli de 
transport și utilizare a deșeurilor me
najere sint condiționate de modul in 
care ele sint colectate. Este adevărat 
că. de mai mulți ani de zile, cu aju
torul unor colectori, se pun in va
loare o bună parte a deșeurilor me
talice. precum și unele cantităti de 
hirtie și textile. Dar nu este sufi
cient. De aceea, edilii Capitalei, con

ducerea întreprinderii de salubritate 
urmăresc o cit mai bună valorificare 
economică a gunoaielor.

în urma unor analize făcute în- 
într-un cartier (Drumul Taberei) 
ș-a constatat că un metru cub 
de gunoi, cintărind 340—330 kg. con
ține intre 25 și 65 kg hirtie. 4—8 kg 
materiale plastice, peste 5 kg metal.

DEȘEURILE MENAJERE - 

valoroasă materie primă 
pentru produse de largă utilitate 

® O sursă de sute de mii de tone de materiale necesare economiei na
ționale ® Calculele evidențiază rentabilitatea acestei valorificări ® Ce 

se întreprinde în prezent, ce se cere în perspectivă ?

17 kg textile, aproximativ 240 kg res
turi alimentare ; diferența o repre-' 
zintă cioburile de sticlă sau ceramică 
ș.a. Cum s-ar putea valorifica toate 
acestea, ce s-ar putea obține din ele ?

— După aprecierile și testările 
noastre — ne spune tovarășul N. Jia- 
nu. de la Institutul de cercetare și 
proiectare pentru sistematizare, . lo
cuințe și gospodărie comunală — din 
cantitățile mari de deșeuri menajere 
(cam 3 milioane tone pe an la nive
lul orașelor țării — n.n.) s-ar putea ob
ține maculatură utilizabilă pentru fa
bricarea a 150 mii tone hirtie, 100 
mii tone metal. 100 mii tone textile, 
50 mii tone piele, materiale plastice 
și cauciuc, 50 mii tone sticlă. 300 mii 
tone hrană pentru animale, 500 mii 

tone compost pentru agricultură. De 
asemenea, 500 mii tone de aitfel de 
deșeuri ar putea fi transformate în 
energie termică.

Avantajele unei valorificări com
plexe și integrale a deșeurilor mena
jere sînt multiple : se reduc chel
tuielile de transport și. implicit, se 
micșorează numărul de autovehicule, 

de șoferi și incărcători-descărcători ; 
reducerea — și. treptat — eliminarea 
suprafețelor destinate rampelor de 
gunoaie ; protejarea mediului încon
jurător. în ultimă instanță, salubri
zarea orașului se poate transforma 
intr-o activitate rentabilă, capabilă 
să pună lâ dispoziția economiei na
ționale cantităti importante de resur
se materiale.

Cum se acționează în acest sens ? 
în mod practic, în Capitală s-a 

venit în întimpinarea acestei cerințe, 
gunoaiele evacuîndu-se la rampă cu 
mijloace conteinerizate. „Am adap
tat la șasiurile autocamioanelor de 
producție românească — ne spune 
inginerul A. Solea — un dispozitiv 
de Încărcat și descărcat conteinerg 

cu acționare hidraulică. Pină acum, 
prin autodotare am realizat 30 de 
asemenea vehicule. Experimentăm în 
zonele Ozana, Balta Albă și Drumul 
Găzarului cinci tipuri de conteinere 
cu capacități diferite pentru a alege 
pe cele mai potrivite. Din gunoiul 
astfel colectat, se pot selecta mai 
ușor deșeurile, care pot fi superior 

valorificate. Se pune problema de a 
se evita, pe cit posibil, amestecarea 
și degradarea reciprocă a deșeurilor 
menajere. Pentru aceasta. în curînd, 
vom experimenta in cartierul Dru
mul Taberei platforme cu mai mul
te conteinere. avind destinații diferi
te : pentru „hirtie". pentru „textile", 
pentru „fier vechi", pentru „gunoaie". 
Primele trei tjpuri de deșeuri — hîr
tie, textile și fier vechi — vor putea 
fi valorificate superior, iar gunoaie
le vor fi folosite pentru obținerea de 
energie termică și materiale de con
strucție. în acest fel. ne străduim să 
ajungem treptat la valorificarea in
tegrală a deșeurilor menajere.

Inițiativa este bună, și ea va tre
bui să fie cit mai operativ extinsă.

Dar nu trebuie uitat că inițiative a- 
semănătoare, pornite cu vreo doi ani 
în urmă în Capitală, la Brăila. Ba- 

z cău și in alte orașe, au fost parțial 
compromise. Pe atunci s-au și expe
rimentat niște cutii „numai pentru 
hirtie", dar au devenit foarte curind 
cutii pentru toate gunoaiele. Pentru 
ca noua conteinerizare pe sortimen
te să-și atingă scopul, este necesar 
ca deputății, activul obștesc al pri
măriilor, comitetele de cetățeni și 
de blocuri să desfășoare o susținută 
activitate educativă în rindul .loca
tarilor, în sensul de a-i deprinde să 
arunce separat, pe categorii, tot ce 
nu mai folosește în gospodărie.

Nu se cere nici un efort fizic sau 
material : doar acel minim de înțe
legere din partea fiecărui cetățean 
că ceea ce aruncă, nemaiavind nici 
o valoare pentru el, poate fi utilizat 
pentru societate și, irnplicit. și pen- 

‘ tru el. Firește, hirtiile și ambalajele 
de carton vechi, textilele, sticlele kc. 
pot fi vindute, dar și pentru cei care 
nu urmăresc o astfel de valorificare 
este o obligație înscrisă în lege de 
a face in așa fel ca reziduurile mena
jere să fie depozitate în felul și lo- 
oul stabilite de către comitetele sau 
birourile executive ale consiliilor
populare. Ținînd seama de faptul

■ că de la apariția decretului amintit 
au trecut aproape șapte luni, că ne 
aflăm încă în faza tatonărilor și ex
perimentărilor, se impune ca in toa
te orașele țării să se ia cît mai grab
nic măsurile de ordin tehnic, orga
nizatoric și. îndeosebi, de ordin edu
cativ menite să ducă la îndeplinirea 
sarcinilor de valorificare a deșeuri
lor menajere.

Fiind vorba de o amplă acțiune 
care vizează. deopotrivă, protecția 
mediului, ca și readucerea în circui
tul economic a unor imense canti
tăți de materii valorificabile este ne
cesar ca toți factorii cu Îndatoriri fn 
acest .domeniu să acționeze in con
secință.

Al. PLĂIEȘU

■ ■■■■■■■■■■■■
UN ACT NORMATIV DE MARE ÎNSEMNĂTATE
(Urmare din pag. I)

gile pentru a fi accesibile. De aici, 
o primă cerință la intocmirea actelor 
normative este aceea a redactării 
lor intr-o formă, intr-un limbai și 
intr-un stil accesibile tuturor celor 
cărora li se adresează. Fiind o expre
sie a voinței și intereselor maselor, 
legile statului socialist trebuie să fie 
clare, să expună într-o formă logică 
și sistematică normele pe care le 
conțin, șă folosească un stil și un 
limbaj simplu, care să redea într-o 
formă fără echivoc voința de stat a 
națiunii noastre socialiste. Nu cred că 
greșesc dacă apreciez că o lege este 
nu numai un act de decizie ■politică, 
statală, ci și un act de cultură. 
Sint legi care pot fi considerate a- 
devărate monumente ale istoriei po
litice și social-economice a societă
ții, o creație a geniului poporului 
nostru, care se înscriu între valori
le culturii noastre socialiste.. Aș pu
tea da. bunăoară, citeva' exemple de 
asemenea acte normative adoptate 
de Marea Adunare Națională în ul
timii ani, după ce au fost larg dez
bătute de mase și de forurile cele 
mai înalte ale partiddlui nostru: Co
dul muncii, Legea retribuției după 
cantitatea și calitatea muncii sau 
Legea dezvoltării economico-socia- 
le planificate. Ele consfințesc în 
limbajul juridic cele mai mărețe 
principii ale orinduirji socialiste, ale 
eticii și echității sociale.

De asemenea. Metodologia înscrie 
necesitatea ea adoptarea actelor nor
mative să fie urmată de o bună or
ganizare a procesului de aplicare a 
lor, astfel incit să se asigure urmă
rirea permanentă și sistematică a 
modului în care nOua reglementare 
răspunde cerințelor vieții sociale, 
știut fiind că și in acest domeniu 
practica de ap|ieare este criteriul 
fundamental de verificare a eficien
ței noilor reglementări.

O sarcină de o deosebită Însemnă
tate in dezvoltarea și perfecționarea 
legislației este și asigurarea sistema
tizării științifice a actelor normative, 
a unității interne a reglementărilor 
juridice, a înlăturării și — mai bine 
zis — a prevenirii apariției unor 
contradicții sau paralelisme. In ulti
mii ani, ca urmare a sarcinii trasate 
personal de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Consiliului Legislativ și 
celorlalte organe centrale de stat, a 
avut Ioc analiza tuturor actelor 
normative existente, în urma căreia, 
după abrogarea sau scoaterea din e- 
vidență a celor care au fost conside
rate depășite de actuala etapă de 
dezvoltare a țărji noastre, s-a publi
cat. după cum se știe. Evidența ofi
cială a legislației Republicii Socia
liste România, in care sint cuprinse 
toate legile, decretele și hotărîrile 
Consiliului de Miniștri in vigoare, 
integral sau parțial. Ește un impor
tant pas înainte jn asigurarea 
sistematizării științifice a legislației 
noastre. Acest proces, desigur, nu 
s-a încheiat, pentru că el este și va 
fi continuat prin măsurile de înlo
cuire a tuturor actelor normative 
vechi care se mențin doar parțial în 
vigoare, printr-o sistematizare la un 
grad superior, ca urmare a elaborării 
unor noi acte normative, astfel cum 
reiese și din programul legislativ.’

Adoptarea Metodologiei generale 
de tehnică legislativă privind pregă
tirea și sistematizarea proiectelor de 
acte normative răspunde imperativu
lui asigurării ca legile tării, toate 
actele normative să oglindească și 
să reflecte In forma cea mai adec
vată politica legislativă a partidului, 
sarcinile istorice care stau în fata În
tregului nostru popor in actuala eta
pă de dezvoltare a societății noastre.
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LIBAN GENEVA

Intrarea în vigoare a acordului 
de încetare a focului

Lucrările Comisiei 
pentru

Economice a O.N.U. 
Europa

Consultări pentru soluționarea crizei
BEIRUT 2 (Agerpres). — Un nou 

acord de încetare a focului a intrat, 
vineri la prinz, în vigoare pe tot cu
prinsul țării, fiind în general res
pectat. Au fost înregistrate doar 
schimburi de focuri izolate. Pe străzi 
nu au fost cu totul înlăturate barica
dele, iar elementele înarmate sint 
încă prezente.

în general însă, se apreciază că 
Libanul își redobîndește speranța în 
găsirea unei soluții a gravei crize 
care macină țara de aproape un an. 
La sfîrșitul unei reuniuni, care a gru
pat pe reprezentanții partidelor pro
gresiste. liderul Organizației 
Eliberarea Palestinei. Yasser 
și alți conducători palestineni, 
Joumblatt, liderul 
list, a declarat că 
unei reglementări

Declarîndu-se în 
focului, forțele progresiste, care au 
dobindit, în ultima vreme, poziții mai

pentru 
Arafat, 
Kamal 
socia-partidului

..s-a deschis calea 
politice a crizei", 
favoarea încetării

Corespondentul

au subli- 
Parlamen- 
pentru vo-

puternice pe plan militar, 
niat necesitatea convocării 
tului în termen de 10 zile 
tarea unui amendament la constitu
ție, care să facă posibilă alegerea 
imediată a unui nou președinte și 
eliberarea de o manieră constituțio
nală a celui actual (mandatul pre
ședintelui Suleiman Frangieh expiră 
în septembrie a.c.).

într-o moțiune, președintele Came
rei Dejjutaților respinge orice diviza
re a Libanului, precum și prezentarea 
problemei libaneze Ia Națiunile Unite 
— a anunțat televiziunea libaneză. 
Moțiunea a fost semnată de 56 de 
deputați din cei 98 cit numără Parla
mentul libanez. Pe de altă parte, 
agenția U.P.I. semnala că postul de 
radio pe undele căruia emit suporterii 
președintelui Frangieh și-a exprimat, 
vineri, o serie de îndoieli în legătură 
cu posibilitatea întrunirii Parlamen
tului în actualele condiții.

ORIENTUL APROPIAT
• Activitatea secretarului general al O.N.U. • Tensiune 

în Cisiordania
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a exprimat preo
cuparea în legătură cu amenințarea 
pe care o prezintă pentru pacea lu
mii actualul impas din cadrul pro
cesului negocierilor pentru regle
mentarea situației din Orientul A- 
propiat și a subliniat necesitatea re
luării demersurilor pentru convoca
rea Conferinței de pace de la Ge
neva in problema Orientului Apro
piat. Waldheim a avut întrevederi în 
acest sens cu reprezentanții misiuni
lor pe lingă O.N.U. ale S.U.A., 
U.R.S.S.. Siriei, Egiptului. Israelului, 
Iordaniei și cu observatorul Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
La convorbiri a participat, de 
menea. Roberto Guyer, 
general al O.N.U. pentru 
politice, care a efectuat, 
turneu la Washington, 
prin mai multe capitale 
tul Apropiat.

PARIS 2 (Agerpres). 
executiv al Comitetului 
pean de coordonare al

tă. guvernelor acestdr state ca. în 
declarație, să-și manifeste ..dezapro
barea față de acțiunile israeliene in 
teritoriile arabe ocupate".

*
TEL AVIV 2 (Agerpres). — Starea 

de încordare a revenit vineri dimi
neața în Cisiordania, ca urmare a 
arestării a 48 de persoane în cursul 
zilei precedente, transmite A.F.P. 
Persoanele arestate. îndeosebi elevi 
de liceu, au participat la manifesta
țiile organizate la Tulkarem, Djenine, 
Kfar Irtab. Kalkilya, în semn de pro
test împotriva menținerii Cisiordaniei 
sub ocupația Israelului.

GENEVA 2 
nostru transmite : Cea de-a XXXI-a 
sesiune a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa își continuă lucrările.

O atenție deosebită este acordată 
problemelor dezvoltării comerțului 
între țările membre ale comisiei, 
fiind examinate atît aprecierile și 
propunerile secretarului executiv, 
cit și cele formulate de diferitele 
țări participante.

Luînd cuvîntul, delegatul român, 
Șerban Andrei, după ce a evidențiat 
contribuția comisiei pe linia creării 
unui cadru tot mai fayorabil dezvol
tării acestor schimburi, a subliniat 
că se mențin totuși măsuri și prac
tici discriminatorii în calea comer
țului, că se întîrzie luarea de hotă- 
riri ferme pentru organizarea pe 
baze noi, echitabile și reciproc avan
tajoase, a schimburilor comerciale 
pe continentul european. în acest 
domeniu comisia și țările membre 
trebuie să adopte și să înfăptuiască 
acțiuni și programe concrete pentru 
transpunerea în viață a prevederilor 
corespunzătoare alei Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa și ale programului 
de înfăptuire a unei noi ordini eco
nomice internaționale. România — a 
arătat el — este hotărîtă să extindă 
și să diversifice schimburile sale 
bilaterale și cooperarea economică 
cu toate statele membre ale Comi
siei și să participe activ la progra
mele comisiei în vederea sporirii ro
lului și contribuției sale la dezvolta
rea și liberalizarea comerțului.

într-un alt sector, cel 
industriale, 'delegatul 
Niță a declarat că, 
României. cooperarea 
trebuie să ocupe un loc tot mai în
semnat in cadrul relațiilor economi
ce bilaterale, dată fiind importanța 
sa pentru valorificarea resurselor de 
care dispun țările membre, transfe
rul de tehnici și tehnologii moder
ne, formarea de personal calificat.

al cooperării 
român Ion 
în concepția 

industrială

Luînd cuvîntul pe marginea rapor
tului Comitetului pentru probleme 
agricole al comisiei, reprezentantul 
României a subliniat importanța pe 
care C.E.E./O.N.U. o are în dezvol
tarea cooperării în acest domeniu 
între țările membre, între acestea și 
țări din alte regiuni ale lumii, în 
programele sale, comisia trebuie să 
acorde prioritate acțiunilor care con
tribuie efectiv la stimularea expor
turilor și care vizează elaborarea și 
folosirea unor tehnologii moderne 
pentru o valorificare superioară a te
renurilor destinate agriculturii.

întîlniri ale șefului 
delegației României

GENEVA 2 — Șeful delegației
României la cea de-a XXXI-a se
siune a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a avut vineri o întrevedere 
cu Winspeare Guicciardi, directorul 
Oficiului Națiunilor Unite de la Ge
neva, cu care a discutat probleme 
referitoare Ia creșterea rolului O.N.U. 
în viața . internațională, precum și la 
participarea României la activitățile 
organizației.

în aceeași zi. șeful delegației 
României s-a întîlnit cu Gamani 
Corea, secretarul general al Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare. Au fost abordate 
probleme privind pregătirea celei 
de-a IV-a Conferințe generale a 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi, rolul 
U.N.C.T.A.D. în eforturile vizînd in
stituirea unei noi ordini 
internaționale, contribuția
la sprijinirea eforturilor țărilor 
curs de dezvoltare, în vederea acce
lerării progresului lor economic și 
social.

Șeful delegației României a oferit 
un dejun de lucru la care au luat 
parte Gerhard Hahn (R.D.G.), pre
ședintele Sesiunii, șefii delegațiilor 
Finlandei, Greciei, Portugaliei, Tur
ciei, U.R.S.S. și S.U.A.. reprezen
tanți ai Secretariatului C.E.E./O.N.U.

economice 
României 

în

ase- 
subsecretar 
problemele 
recent, un 

Moscova și 
din Orien-

— Organul 
vest-euro- 

r___ ___ ___________ asociațiilor
de prietenie cu lumea arabă (Eura- 
bia) a remis presei, la Paris, un do
cument în care se face apel la gu
vernele țărilor membre ale C.E.E_. 
să adopte o declarație în care să 
susțină ideea creării unui stat pa- 
lestinean. Documentul cere, totoda-

Adoptarea noii constituții
11 ■ ii 1 • •

• •

LISABONA 2 (Agerpres).---r- De
putății Adunării Constituante din 
Portugalia au aprobat noua constitu
ție a Portugaliei.

în preambulul acesteia se arată : 
„Lft 25 aprilie 1974. Mișcarea Forțe
lor Afmate. încununind lunga rezis
tență a poporului portughez și inter- 
phetind sentimentele sale profunde, a 
răsturnat regimul fascist. Eliberarea 
țării de dictatură, de opresiune și 
colonialism a însemnat o transfor
mare revoluționară și începutul unei 
cotituri istorice pentru societatea 
portugheză. Revoluția a restituit por
tughezilor drepturile și libertățile lor 
fundamentale. Adunarea Constitu
antă afirmă hotărîrea poporului por
tughez de a apăra independența na
țională. de a garanta drepturile fun
damentale ale cetățenilor, de a stabili 
principiile de bază ale democrației, 
de a asigura primatul stării de drept 
democratice, de a deschide calea spre 
o societate socialistă, cu respectarea 
voinței poporului portughez. avînd 
în vedere edificarea unei țări m,ai 
libere, mai drepte și mai unite".
.După cum s-a anunțat, noua con

stituție a Portugaliei va intra în vi
goare la 25 aprilie 1976, la aniver
sarea a doi ani de la revoluția con
dusă de Mișcarea Forțelor Armate, 
zi; in care vor avea loc alegerile pen
tru Adunarea Legislativă a țării.

„Usi“ înseamnă în 
limba chineză „orașul 
fără siliciu". Numele 
acestei localități de o 
neasemuită frumusețe, 
ridicată in urmă cu 
3 270 ani pe malul la
cului Taihu, este legat 
de existența în apro
piere a unui munte 
cîndva bogat în sili
ciu. Zăcămintul s-a e- 
puizat. localnicii și-au 
schimbat ocupația și 
pentru ca totul să fie 
în deplină concordan
ță au schimbat și nu
mele localității : ora
șul fără siliciu.

De peste 1 500 de 
ani. una din îndeletni
cirile de bază este 
creșterea viermilor de 
mătase. De altfel, mă
tasea produsă la Usi 
se bucură de mare 
faimă pentru calitatea 
ei. pentru frumusețea 
..cimpiilor de flori" 
imprimate pe țesături
le de o rară finețe, 
încă de la sosirea 
oraș ne atrăseseră 
tenția plantațiile 
duzi care acoperă 
tinse suprafețe de 
ren. Evocînd istoria 
unei astfel de îndelet
niciri, gazdele ne-au 
vorbit și de momente
le de grea încercare 
pentru crescătorii de 
viermi de pe aceste 
meleaguri. în timpul 
ocupației japoneze, 
toate marile plantații 
de duzi au fost distru- 

întrucît mătasea 
făcea concu- 

unor cunoscute 
japoneze. Oa- 
au continuat 

să se 
creșterea 

mătase,

in
a- 
de 

în
țe

se, 
de Usi 
rentă 
firme 
menii
însă pe ascuns 
ocupe de 
viermilor de 
să prelucreze pr"țioa-
sele fire și să creeze 
comori de frumusețe.

încheierea Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Bulgar 
Tovarășul Todor Jivkov a fost reales prim-secretar 

al C.C. ai P.C.B
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Colaborarea româno - siriană 
petrolului

prospecțiunilor efectuate de specia
liștii români în cadrul acordului ro- 
mâno-sirian din domeniul petrolului.

Cu acest prilej, Adnan Moustafa a 
evidențiat aprecierea de care se bu
cură în Siria participarea României 
la realizarea unor importante obiecti
ve industriale și agricole ale Siriei, 
stabilite în documentele de colabora
re încheiate cu ocazia 
președinților Nicolae 
Hafez Al Assad.

in domeniul ANGOLA
DAMASC 2 (Agerpres). — La 1 

aprilie, într-un cadru festiv, în pre
zența ministrului sirian al petrolului 
și resurselor miniere, Adnan Mous- 
tafa, a guvernatorului regiunii Has- 
sake, Ahmad Assad, și a primului 
secretar al Partidului Baas Arab So
cialist din Hassake, Mohammad 
Oudmma al Qhane, a avut loc inau
gurarea lucrărilor de foraj la prima 
sondă Sirom-1, stabilită pe baza

Conferința asupra
NAȚIUNILE UNITE 2 — Cores

pondentul Agerpres transmite : Tre
cerea vaselor străine prin apele teri
toriale ale statelor riverane consti
tuie una dintre cele mai importante 
probleme aflate în dezbaterea celei 
de-a treia Conferințe a O.N.U. asu
pra dreptului mării.

> Țările în curs de dezvoltare rivera
ne, între care și România, pornind 
de la principiul că marea teritorială 
este o parte integrantă a teritoriului 
național și că. deci, statul riveran are 
deplină suveranitate in această zonă, 
militează pentru consacrarea în vii
toarea convenție a unor norme de 
natură să le garanteze drepturile. In 
ceea ce privește navele comerciale, 
s-a acceptat că dreptul de trecere 
inofensivă este un drept general re
cunoscut și în interesul navigației și 
cooperării internaționale, în timp ce 
in privința vaselor cu caracteristici 
speciale (cu propulsie nucleară și 
cele care 
riculoase) 
verane în 
pronunțat 
prevederi

transportă încărcături pe- 
majoritatea statelor ri- 

curs de dezvoltare s-au 
pentru introducerea unor 

______ care să impună obligația 
vaselor străine de a notifica, sau de 
a cere autorizație prealabilă pentru 
navigație.

în privința navelor militare străi
ne. opinia dominantă a țărilor în 
curs de dezvoltare este că trecerea 
acestora prin apele lor teritoriale nu 
se poate efectua fără autorizația

întilnirilor
Ceaușescu și

statului ri-

dreptului mării
prealabilă expresă a 
veran.

Reprezentantul român, Gheorghe 
Săulescu, a prezentat o serie de pro
puneri și amendamente de natură să 
întărească prevederile privind res
pectarea suveranității depline a sta
tului riveran în marea sa teritorială.

SOFIA 2 — Corespondentul Ager
pres transmite : Vineri, la Sofia s-a 
încheiat Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Bulgar. La lu
crări a luat parte și o delegație a 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al, C.C. al P.C.R.

în ședința de închidere a fost a- 
nunțată componența Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B.

Tovarășul Todor Jivkov a fost re
ales prim-secretar al C.C. al P.C.B.

în Biroul Politic al C.C. al P.C.B. 
au fost aleși Boris Velcev, Grișa 
Filipov, Aleksandăr Lilov, Ivan Mi
hailov, Pencio Kubadinski, Stanko 
Todorov, Tano Țolov, Todor Jivkov, 
Țola Dragoiceva, iar ca membri su
pleanți i Dobri Djurov, Draja Văl-

ceva, Krăstiu Tricikov, Peko Takov» 
Petăr Mladenov, Todor Stoicev.

Ca secretari ai C.C. al B.C.B. au 
fost aleși Boris Velcev, Grișa Fili- 
pov, Aleksandăr Lilov, Ivan Prămov 
și Ognian Doinov.

Că membri ai secretariatului C.C. 
au fost aleși : Mișo Mișev, Vladimir 
Bonev, Ghiorghi Iordanov, Sara 
Dălbokov.

In Comitetul Central al P.C.B. au 
fost aleși 155 de membri și 120 ds 
membri supleanți. Comisia centrală 
de control și revizie se compune din 
109 membri.

La închiderea congresului, primul 
secretar al C.C. al P.C.B., tovarășul 
Todor Jivkov, a rostit o cuvîntare.

C.C. al P.C.B. a oferit, vineri, o re
cepție în cinstea oaspeților și dele
gațiilor la Congresul al XI-lea al 
P.C. Bulgar.

• „MARELE VAMPIR 
GALACTIC". Cu citeva luni 
în urmă, mecanismul de func
ționare a unuia din cele trei 
brațe automate pentru culegerea 
de eșantioane ale solului mar
țian cu care este înzestrată 
nava cosmică americană „Vi
king — 1“ (care se îndrepta spre 
„Planeta roșie") s-a deteriorat 
în momentul cînd această navă 
a ajuns în zona spațială denu
mită „Grota marelui vampir 
galactic". „Se pare că „Vam
pirul" nu este de loc îneîntat 
cînd pătrundem în 'sectorul său", 

glumă unul din 
de la Laboratorul 

California 
i“ 
a

Omagiu adus
BUDAPESTA 2 — Corespondentul 

nostru transmite : Cu prilejul celei 
de-a XXXI-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub fascism, la Cimitirul 
eroilor români din cartierul Rakosli- 
get, din Budapesta, a avut loc, vineri, 
solemnitatea depunerii de coroane de 
flori. La solemnitate au participat și 
au depus coroane de flori Uszta 
Gyula și Karpati Maria, membri ai 
Consiliului Prezidențial, dr. Schult- 
heisz Emil, ministrul sănătății, Kese- 
rii Jănosne, ministrul industriei 
ușoare, general maior Kalazi Jozsef, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, Garai Robert, adjunct al minis
trului 
tanți 
partid 
pesta, 
de stat din cartierul 17 al Budapestei,

afacerilor externe, reprezen- 
ai comitetului orășenesc de 
și ai Sfatului popular Buda- 

ai organelor locale de partid și

„Nici o palmă de pămint nu se mai află 
sub controlul rasiștilor"

LUANDA 2 (Agerpres). — Lucio 
Lara, membru; al Biroului Politic al 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei (M.P.IwA.), a confirmat Ofi
cial că, în fațanacțiunilor victorioase 
ale forțelor populare de eliberare, 
trupele regimului rasist sud-african 
s-au retras în întregime de pe terito
riul angolez. El a făcut această de
clarație după o vizită efectuată în ul
timele zone care au fost ocupate de 
trupele sud-africane, precizînd că, de 
la 27 martie, nici o palmă din pă- 
mintul Angolei nu se mai află sub 
controlul forțelor regimului rasist de 
la Pretoria.

★
LUANDA 2 (Agerpres). — In ca

drul unei conferințe de presă organi-

A
zate la Luanda, ministerul angolez al 
justiției, Diogene Boavida, a declarat 
că 13 mercenari străini tăcuți prizo
nieri în Angola de către forțele Miș
cării Populare pentru Eliberarea An
golei urmează să fie judecați 
curînd, în capitala țării. Aceștia 
fi judecați de un tribunal special, 
stituit de Consiliul Revoluției, 
asemenea, va funcționa un juriu 
ternațional, compus din 30 de per
soane alese pentru autoritatea lor in
telectuală, politică și morală, din 
diverse țări ale lumii, ale cărui con
cluzii vor fi remise tribunalului spe
cial, acesta urmînd 
ele în pronunțarea

în 
vor 
in- 
De 
in-

să țină seama de 
verdictului.

eroilor români
ai Frontului Popular Patriotic, ai 
Ministerului. Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, numeroși oameni ai 
muncii. Au participat, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic și ata
șați militari acreditați la Budapesta.

Din partea ambasadei române a 
fost depusă o coroană de flori de că
tre loan Cotoț, ambasadorul ~ 
niei la Budapesta. ,

După ce garda a dat onorul, 
intonate imnurile de stat ale 
niei și Ungariei. A avut loc apoi ce
remonia depunerii coroanelor de flori 
pentru a cinsti memoria celor 42 700 
de ostași și ofițeri români care și-au 
jertfit viața pentru eliberarea Unga
riei de sub fascism.

Numeroși cetățeni din Budapesta 
au depus buchete de flori.

Româ-

au fost 
Româ-

agențiile de presă
0 consfătuire a reprezentanți

lor comisiilor UNESCO ale unor state 
socialiste privind activitatea în dome
niul instrucției a avut loc la Berlin. 
Au participat delegați din R.S.S. Bie
lorusă, Bulgaria, Cehoslovacia. R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R.D. Germană, Mon
golia. Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și R. D. Vietnam. Din par
tea României a fost prezent prof, 
univ. Jean Livescu, președintele Co
misiei naționale pentru UNESCO.

In R. D. Vietnam, cît și 
în Vietnamul de Sud au fost 
definitivate listele de candidați pen-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Astăzi Usi este 

centru industrial 
plină înflorire, 
lingă fabricile de 
lucrare a mătăsii 
întreprinderea de 
strucție a
ielor de țesut, 
s-au ridicat în anii de 
după eliberare nume
roase uzine — siderur
gice, pentru construc-

un 
în

Pe 
pre
sau 

con-
războa- 

aici

și care dispune de 
2 200 de brațe de mun
că se ocupă de : cul
tura cerealelor, 
terea 
tase. 
pomi 
terea 
cicultură.
nea, brigada are trei 
ateliere — de prelu
crare a pieilori de 
confecții și broderie.

creț- 
viermilor de mă- 

plantațiile de 
fructiferi, creș- 
animalelor, pis- 

De aseme-

strădania oamenilor. 
Dacă în 1956 se obți
neau 4 650 kg orez la 
hectar, în 1974 s-a a- 
juns la 9 780 kg. De pe 
cele* 162 lacuri s-au 
obținut în 1975 peste 
12 000 kg pește la ha, 
față de numai 5 325 kg 
în 1956.

Și aceasta fără aju
tor de la stat, fără noi 
investiții. Singura in-

t

tru alegerile care vor avea loc la 25 
aprilie.

Acțiuni provocatoare. După 
cum informează agenția A.C.T.C., în 
zilele de 31 martie și 1 aprilie mi
litari sud-coreeni au comis noi ac
țiuni provocatoare în zona demilita
rizată, trăgind rafale de armă au
tomată asupra unui post al R.P.D. 
Coreene.

„Coordonarea Democrati- 
fțțj" a dat publicității, la Paris, un 
comunicat în care^protestează împo
triva recentei arestări, la Madrid, a

ține pe suprafețe foar
te mici.

Și aveam să. mai 
aflăm că din același 
lac se obțin perle de 
cultură. Mii de scoici 
sint plantate pe fundul 
lacului în fiecare an. 
Am urmărit cu cită 
îndemînare sint pregă
tite scoicile de către 
tinerele din grupul de 
experimentare științi-

„Cimpiile de flori" de la Usi

sînt asigurate cu frun
ză de dud. iar două 
cu frunză de ricin. 
Producția de gogoși de 
mătase obținută la 
Hălei a sporit an de 
an. Dacă în 1956 se 
realizau 300 kg gogoși 
pe hectarul de dud. în 
prezent se obțin 
795 kg.

Tovarășul Liu Ni-pin 
pe 

mai 
din 

Hoa 
cărei

transmit
»

lui Antonio Garcia Trevijano, mem
bru al fostei Junte Democratice, Mar
celino Camacho, lider al Comisiilor 
Muncitorești, Alvarez Dorronsoro și 
Nazario Aguado, membri ai unor 
formațiuni politice de stingă.

Cu prilejul centenarului naș
terii lui Constantin Brâncusi, la 
Moscova a avut loc vineri o sea
ră omagială, organizată de Aso
ciația de prietenie sovieto-ro- 
mână (A.P.S.R.) și filiala regio
nală Moscova a Uniunii artiști
lor plastici din R.S.F.S.R.. mem
bru colectiv al A.P.S.R. Au par
ticipat membri ai conducerii 
A.P.S.R., oameni de artă din 
capitala sovietică, reprezentanți 
ai Ambasadei române la Mos
cova.

în sprijinul încetării 
cursei înarmărilor, 

al înfăptuirii dezarmării
YORK — (De la 

L. Rodescu) : Timp 
între 28 martie și 
desfășurat la York 
dezbaterile „Forumului 
nai pentru încetarea Cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare". Printre cei 
peste 300 participant se aflau per
sonalități marcante ale vieții politi
ce, sociale, culturale, sindicale, ști
ințifice din Marea Britanie, ca și 
invitați de peste hotare, reprezen
tanți ai unor organizații internațio
nale neguvernamentale, ai mișcări
lor pentru pace și dezarmare 
numeroase țări, printre care 
România.

în cadrul unui larg schimb 
păreri, participanții au subliniat 
Cesitatea de a se reduce cheltuielile 
militares^de a se folosi aceste fon
duri jîenfW lichidarea subdezvoltării, 
pentru progresul economic și social 
al tuturor popoarelor, relevînd, in 
același timp, însemnătatea statorni
cirii unor relații interstatale noi, ba
zate pe deplina egalitate în drepturi.

în încheierea dezbaterilor, partici
panții au adoptat „Declarația de Ia 
York", în care se pronunță pentru, 
încetarea imediată a cursei înarmă
rilor, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și complete, și în primul 
rind a dezarmării nucleare, cerînd 
totodată abolirea tuturor armelor de 
distrugere în masă. Declarația chea
mă popoarele lumii să-și facă auzit 
glasul în sprijinul înfăptuirii acestor, 
obiective majore ale epocii contem
porane.

trimisul special 
de patru zile, 

1 aprilie, s-au 
(Marea Britanie) 

internațio-

din 
?i

de
ne-

ții de mașini, electro
nice etc.

în localitățile din 
jur se dezvoltă intens 
agricultura. Comuna 
populară Halei. pe 
care am vizitat-o, 
constituie un exemplu 
grăitor în ce privește 
preocuparea lucrători
lor de pe ogoare de a 
valorifica fiecare pal
mă de pămint. Supra
fața de care dispun lo
cuitorii comunei nu 
este prea 
presionează 
rietatea
Cele 4 335 de familii 
sint organizate in 
șapte brigăzi și 82 de 
echipe de producție. 
Am notat ca deosebit 
de semnificative da
tele pe care ni le-a 
furnizat Liu Ni-pin, 
membru al Comitetu
lui revoluționar al co
munei populare și se
cretar al celulei de 
partid a uneia dintre 
brigăzi. Numai briga
da pe care o conduce

mare. Im- 
însă 
culturilor.

va-

Note de drum din R. P Chineză

Ceea ce impresio
nează pretutindeni 
este ordinea și disci
plina. Fiecare parcelă 
de pămint este gos
podărită cu chibzuin
ță, lucrată cu migală 
și pasiune de oameni 
harnici și pricepuți. 
învățind din expe
riența de la Taciai 
(comuna populară de
venită simbol al tena
cității în transforma
rea naturii, care a ge
nerat o amplă mișcare 
în întreaga Chină), cei 
din Hălei au reușit să 
obțină an de an recol
te tot - mai bogate. 
Culturii orezului, care 
deține un loc domi
nant în economia uni
tății, i se acordă o im
portanță deosebită, iar 
producția obținută 
răsplătește din plin

fost cea a 
uriaș, a pa- 
inteligenței. 

Cîhd am vizitat unul 
din lacurile amenajate 
pe teritoriul comunei 
populare, aveam să a- 
flăm că grupul de 
specialiști în piscicul- 
tură a reușit să adap
teze îp același lac trei 
specii de pești care se 
hrănesc din trei zone 
diferite. Una din 
specii se hrănește nu
mai cu vegetația de

o
o oarecare 
iar a treia 

la

vestiție a 
unui efort 
siunii și

pe fundul lacului, 
alta de la 
adîncime, 
în exclusivitate de
suprafața lacului. Prin 
această metodă a 
populării pe „etaje", . 
lacul este valorificat 
la maximum, ceea ce 
și explică producția 
foarte mare ce se ob-

fică. Cu răbdare și mi
gală, mîinile lor mî- 
nuiesc pensetele pen
tru a culege prețioase
le mărgele, făcînd să 
sporească și mai mult 
veniturile comunei lor. 
Aceleași mîini care 
culeg orezul, care de
senează și sculptează...

De la echipa care se 
ocupă cu creșterea 
viermilor de mătase 
am aflat cu cită trudă 
s-a ajuns să se obțină 
cinci producții anual, 
în primul rind, s-a ob
ținut o specie de duzi 
pitici, cu frunze mari, 
bogate în. substanțe 
hrănitoare. Plantațiile 
cu astfel de duzi sea
mănă cu plantațiile cu 
viță de vie. Ele pot fi, 
amenajate pe terenuri 
slab productive, pe ■ 
marginea șoselelor și 
drumurilor de acces 
sau chiar de-a lungul 
canalelor de’ irigație, 
în general trei culturi- 
de viermi de mătase

ni i-a prezentat 
cițiva dintre cei 
harnici lucrători 
brigadă. Tînăra 
Ming-cin, al 
nume, printr-o fericită 
coincidență, înseamnă 
..Perla strălucitoare", 
lucrează chiar în echi
pa care răspunde de
sectorul perlelor de
cultură. A venit în co
muna populară după 
absolvirea școlii. Ne 
vorbește despre, greu
tățile de început, da
torate lipsei de expe
riență, dar, totodată, 
despre atenția pe care 
i-au acordat-o sătenii, 
despre sprijinul și gri
ja lor părintească. în 
prezent face parte din- 
tr-un grup de cerceta
re științifică și ne măr
turisește că aici a gă
sit un bun Ioc de apli
care in practică a cu
noștințelor < “ 
Ca ea sint și 
neri — Tin 
(„Rindunica"), 
Mao-sen („Cel

căpătate, 
alți ti- 
Ien-ua 

Tin 
plin de 

viață") și multi alții 
care, alături de 
mai vîrstnici, își 
toată energia și price
perea în slujba înfăp
tuirii nobilului țel sta
bilit de partidul comu
nist — construirea ri
nei vieți noi, fericite 
și prospere pe pămîn- 
tul

cei . 
pun

Chinei socialiste.
Florea 
CEAUȘESCU

afirmă în 
specialiștii 
Jet Propulsion, din 
(S.U.A.). Legenda „Vampirului' 
s-a născut în 1969, după ce 
explodat o baterie de pe „Mari
ner — 7“. în total, nu mai pu
țin de șapte nave spațiale au a- 
vut de suferit cînd au intrat în 
zona „grotei", fapt 
prejudicii diferitelor 
cosmice. Specialiștii 
suita de coincidențe 
într-o zonă aproape 
totul de praf cosmic 
să provoace defecțiuni la apara
tele de pe navele spațiale. Ei 
așteaptă acum cu interes să 
vadă ce se va petrece cind nava 
„Viking — 2", care se îndreaptă 
și ea spre Marte, va pătrunde 
în zona „marelui vampir".

ce a adus 
experiențe 
nu înțeleg 

petrecută 
lipsită cu 
în măsură

• UN NOU TIP DE 
CASĂ SOLARĂ. La Kawa- 
saki, . localitate situată între To
kio și Yokohama, o societate 
imobiliară japoneză va construi 
o casă ale cărei sisteme de con
diționare a aerului și de aprovi
zionare cu apă caldă .vor func
ționa exclusiv cu ajutorul ener
giei solare. Avînd două etaje și 
ocupînd o suprafață de 100 mp, 
casa va fi echipată cu instalații 
de captare a razelor infraroșii, 
care vor sluji la încălzirea apei 
ce va circula prin conducte am
plasate lingă ferestre. Un sistem 
de pompe va asigura, paralel, 
condiționarea aerului. Dacă lo
cuința solară experimentală va 
da bune rezultate, va fi lansat 
un program de construcții în se
rie de acest tip, în următorii trei 
ani.

• NERVI DIN TANTAL 
Oameni care, de ani de zile, su
fereau de paralizie facială au 
fost vindecați de chirurgii cli
nicii de specialitate a Facultății 
de medicină din Moscova. în lo
cul părții paralizate a nervului 
facial, medicii au implantat bol
navilor un fir de metal extrem 
de fin. Partea cea mai dificilă 
a fost alegerea metalului adec
vat pentru nervul artificial. Din 
punct de vedere al electroteh- 
nicii, se știe că nervul se com
portă ca un conductor. Printre 
metalele experimentate s-au nu
mărat aurul, platina, alte dife
rite metale și aliaje. în cele din 
urmă medicii s-au oprit asupra 
tantalului — un conductor ex
celent și bine suportat de țesu
turile umane.

• RENAȘTE O GRĂ
DINĂ BOTANICĂ. Lăsatâ 
multă vreme in paragină, una 
din cele mai vestite grădini bo
tanice din lume, creată de aba
tele Piero Chanoux. care a con
dus azilul din Piccolo San Ber
nardo (Alpii italieni), urmează a 
fi reamenajată. Grădina a de
venit celebră deoarece cuprin
dea nu mai puțin de 5 000 de 
specii de plante, din toate col
țurile^ lumii, inclusiv din. zona 
polară. Acum, ca urmare a unei 
inițiative a Societății pentru a- 
părarea florei din Val d’Aosta, 
acest monument botanic va fi 
reconstituit : cultivatori din di
ferite țări ale lumii vor furniza 
gratuit răsaduri, iar elevi de la 
școlile de regiune vor lucra vo
luntar la plantarea și îngriji
rea lor.

Și-a prezentat demisia, 
din motive personale, Juan Antonio 
Tack, ministrul panamez al relațiilor 
externe, s-a anunțat la Ciudad de 
Panama. Portofoliul externelor a fost 
atribuit ambasadorului panamez la 
O.N.U., Aquilino Boyd.

In legătură cu atacul din 
Irlanda *nreg*strat miercuri dimi
neața asupra trenului poștal Cork- 
Dublin, s-a anunțat că poliția irlan
deză a reușit să aresteze II persoane. 
Autorii atacului izbutiseră să sustragă 
circa o jumătate milion de lire sterli
ne. S-a precizat că unele dintre per
soanele arestate au venit din Ulster 
(Irlanda de Nord).

Pentru merite artistice. 
Marele pianist american Arthur Ru
binstein a primit din partea preșe
dintelui Ford, în cadrul unei cere
monii. la Casa Albă, 
bertății" — 
civilă din 
vîrstă de 89 
mă cu 70 de 
New York.

„Medalia Li- 
cea mai înaltă distincție 

S.U.A. Rubinstein. în 
de ani, a debutat în ur- 
ani la Carnegie Hall din

Conferința mondială 
pentru studiul viitorului

BELGRAD 2 (Agerpres). — între 
28 martie și 2 aprilie a avut loc Ia 
Dubrovnik (Iugoslavia) a V-a Con
ferință mondială pentru studiul vii
torului, avind ca teme principale : 
soluții pentru satisfacerea cerințelor 
vitale ale omenirii și educația pen
tru viitor.

Delegații români au prezentat 
concepția P.C.R., pozițiile expri
mate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind principalele schimbări ca 
se petrec în viața omenirii, ac
țiunile ce trebuie întreprinse pen
tru rezolvarea problemelor . urgen
te contemporane și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
— idei care au suscitat un viu inte
res în rîndul participanților. Au fost 
urmărite cu atenție comunicările a- 
supra experienței românești în ela
borarea prognozelor in sprijinul pla
nificării și dezvoltării economico-so- 
ciale, asupra organizării sistemului de 
învățămînt, a folosirii roadelor revo
luției tehnico-științifice și a legătu
rilor de colaborare cu țările în curs 
de dezvoltare.

•ACCIDENTE DE 
MUNCĂ. Potrivit calculului 
probabilității, fiecare al doilea 
muncitor francez este pasibil de 
a suferi. în decursul activității 
sale profesionale, un accident de 
muncă — transmite agenția 
France Presse. După cum arată 
statisticile. în 1974 au fost înre
gistrate oficial în Franța 1 115 000 
accidente de muncă, din care 
111 800 grave și 2 117 — mortale, 
la un total de 13,5 milioane sa- 
lariați. La 
produs un 
mai ușor, 
unul grav, 
unul mortal.

fiecare 6 secunde s-a 
accident de muncă 

la fiecare minut — 
iar la fiecare oră —

Reuniunea la nivel înalt a „celor nouă
ționează ajutorul ce ar urma să-l 
acorde celorlalți parteneri de efor
turile acestora în direcția însănăto
șirii propriului lor climat economic 
și monetar.

Alegerea Parlamentului Pieței co
mune prin sufragiu universal direct 
pină în 1978, principiu adoptat la 
reuniunea la nivel înalt de anul 
trecut de la Roma, a constituit o altă 
temă viu disputată. Fondul proble
mei, anume dacă locurile în viitorul 
parlament să se repartizeze sau nu 
proporțional cu numărul locuitori
lor, a fost transferat spre studiu 
Consiliului ministerial. Cît privește 
raportul primului ministru bel
gian, Leo Tindemans, asupra preco
nizatei uniuni politice a C.E.E., dis
cuțiile s-au încheiat neconcludent, 
documentul fiind remis spre studiu 
miniștrilor afacerilor externe, care 
vor întocmi, la rîndul lor, un ra
port pină la sfîrșitul acestui an.

LUXEMBURG 2 — Coresponden
tul Agerpres transmite : A luat sfîr- 
șit reuniunea de la Luxemburg a șe- 

țârilor 
actual 
Scopul 
acestei

fi lor de stat și de guvern ai 
Pieței comune — în limbajul 
„Consiliul (vest)-european".
— nedeclarat, dar real — al 
prime întîlniyi din 1976 la cel mai 
înalt nivel a „celor nouă" a constat 
în „...a stopa procesul de dezagre
gare a C.E.E. — proces accelerat de 
recenta criză monetară — obiectiv 
deloc ușor de atins", cum arăta „Le 
Râpublicain Lorain", ce apare la 
Luxemburg. Pledoaria președintelui 
Franței în favoarea unei politici e- 
conomice, monetare și sociale a Pie
ței comune sub semnul „continuită
ții" a intimpinat opoziția cancelaru
lui vest-german. Acesta a arătat că 
țara sa, singura dintre „cei nouă" 
cu o inflație mai moderată și o a- 
nume stabilitate economică, condi

✓ /

• RELICVE ÎN PRIMEJ
DIE. La editura Hachette a 
apărut de curind cartea docto
rului Leca, „Mumiile", care își 
propune să dezvăluie tainele o- 
perațiunilor de îmbălsămare, da
torită cărora corpul mumificat 
al unor faraoni ce au trăit în 
urmă cu trei milenii s-a putut 
păstra pină, în zilele noastre. 
Descifrarea acestor taine este 
menită să pună capăt unor le
gende _ care au circulat secole 
de-a rîndul. Cartea apare în
tr-un moment in care mumiile 
.faraonilor, care sint expuse din 
1881 la Muzeul din Cairo — dau 
semne vizibile de deteriorare. 
Autorul lansează un semnal de 
alarmă pentru a se reda acestor 
relicve 
pare că au 
schimbării 
te,"ele sint 
zent la o a

eternitatea pe care se 
pierdut-o : datorită 
condițiilor ambian- 
condamnate în pre- 
doua moarte.

ÎNCETAT DIN 
VIAȚĂ PICTORUL MAX 
ERNST. Vineri, a încetat din 
viață, la Paris, 'Max Ernst, pic
tor de origine germană, cunos
cut promotor al avangardismu
lui în pictură, la începutul aces
tui veac. Nevoit să părăsească 
Germania în 1933, datorită per
secuțiilor nazismului, artistul 
s-a stabilit la New York, unde 
a realizat o serie de tablouri 
remarcate prin caracterul insolit 
al temelor, ca și prin precizia 
desenului. în ultimii ani, a trăit 
la Paris, unde a continuat să lu
creze pină nu de mult.

• A
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