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ÎN PAGINA A ll-ADupă înlîlnirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu conducătorii P.A.I.G.C. la București și pe pămîntul african,
Vizita in România a președintelui Consiliului de Stat

al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai
Un moment important in dezvoltarea relațiilor prietenești dintre tele două țări, 
in interesul redprot, al tauzei luptei antiimperialiste, pentru idealurile libertății, 

independenței și progresului popoarelor

Capitală

IN ÎNTIMPINAREA ANIVERSARII

PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

la culturile din epoca I

Primele județe anunță
încheierea însămînlăriloro

DOLJ. Printr-o bună organizare a 
muncii și folosirea judicioasă a uti
lajelor, lucrătorii ogoarelor dm jude
țul Dolj au încheiat ieri, 7 aprilie, 
însămințarea florii-soarelui pe cele 
34 450 ha planificate, terminind ast
fel semănatul culturilor din prima 
epocă. In unele unități din ca
drul consiliilor intercooperatiste 
Segarcea, Măceșul de Jos și Horezu 
Poenari. floarea-soarelui a răsărit și, 
în următoarele zile, vor începe lu
crările de întreținere și cele de com
batere a eventualilor dăunători. (Ni
colae Babălău).

TELEORMAN. Folosirea rațională 
a tuturor mijloacelor mecanice a 
permis intensificarea lucrărilor din 
cimp. Ca urmare, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste din județul Te-

leorman au terminat semănatul flo- 
rii-soarelui pe întreaga suprafață de 
peste 41 000 hectare. Tractoarele și 
mașinile agricole sint folosite acum 
la pregătirea patului germinativ pen
tru porumb. Marți s-a încheiat gră- 
patul ogoarelor, iar pregătirea tere
nului s-a efectuat pe circa 100 000 ha. 
(Ion Toader).

MEHEDINȚI. In această săptămînă, 
viteza zilnică la semănat in unitățile 
agricole din județul Mehedinți a 
ajuns la peste 3 300 hectare. S-a 
reușit astfel ca, în toate unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, să se 
încheie însămînțatul culturilor din 
epoca I pe întreaga suprafață planifi
cată de peste 22 000 hectare. De cîteva 
zile, forțele mecanice au fost concen
trate la pregătitul terenului și semă
natul porumbului. (Virgiliu Tătaru).

ALTE VEȘTI DE PE OGOARE

La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, miercuri a sosit 
in Capitală, într-o vizită oficială în 
țara noastră, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea-Bis
sau. tovarășul Luis Cabrai.

Este a doua întilnlre care are loc 
Intre cei doi șefi de stat după pro
clamarea Republicii Guineea-Bissau. 
Ea ilustrează grăitor bunele relații 
care s-au statornicit între țările și 
popoarele noastre și exprimă voința 
ambelor națiuni de a extinde și a- 
profunda aceste raporturi, de a în
tări conlucrarea lor atît pe plan bi
lateral, cit și în cadrul luptei gene
rale împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice mondiale, pen
tru triumful idealurilor libertății, 
păcii și progresului social.

Evoluția rodnică și mereu ascen
dentă a relațiilor dintre România 
socialistă și Republica Guineea-Bis
sau relevă una din trăsăturile con
stante ale politicii externe 
dului și statului nostru — 
tatea militantă, prietenia 
borarea ou tinerele state 
pășit pe calea dezvoltării 
dente. afirmării de sine 
făuririi unei vieți noi, a unui viitor 
prosper.

In spiritul acestei politici profund 
internaționaliste, al trainicei priete
nii și solidarități dintre cele două 
țări, poporul nostru a întîmpinat cu 
toată căldura și stima pe solii tînă- 
rului stat african.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat 
pe Aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor

a parti- 
solidari- 
și cola- 
care au 
indepen- 

stătătoare,

două țări, ee încadrau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Luis Cabrai. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : ..Bun sosit în Re
publica Socialistă România tovarășu
lui Luis Cabrai, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau", „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie și solidaritate 
dintre Republică Socialistă România 
și Republica Guineea-Bissau, în in
teresul ambelor noastre popoare, al 
păcii șl colaborării internaționale.

In întimpinarea oaspeților a venit 
tovarășul Nicolae Ceausescu.

Erau prezenți. de asemenea, tova
rășii Manea Mănescu, Emil Bobu. 
Gheorghe Cioară, Paul Niculescu, 
Ion Pățan. Gheorghe Rădulescu, Ște
fan Andrei. Ion Ioniță, George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor exter
ne, alți membri ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, gene
rali, ambasadorul României în Re
publica Guineea-Bissau.

Se aflau de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

La ora 15,30, aeronava a aterizat.
La scara avionului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a urat un căldu
ros bun sosit în țara noastră tovară
șului Luis Cabrai. Cei doi șefi de 
stat și-au strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat. Președintele Luis 
Cabrai 
Nicolae 
Victor 
Consiliului 
P.A.I.G.C., 
afacerile i 
director general al cooperării, Lo
rena Santos, director general al geo-

BISTRIȚA-NASĂUD. In ultimele 
zile, vremea încălzindu-se, în majo
ritatea unităților agricole din județ 
s-a trecut la pregătirea patului ger
minativ și la însămințări. în coope
rativele agricole de producție din lo
calitățile Matei. Braniștea, Reteag, 
Orosfaia și altele au fost însămîn- 
țate suprafețe însemnate cu ovăz, or- 
zoaică și sfeclă de zahăr. Pînă 
miercuri seara au fost însămînțate 
aproape 2 200 ha. Se apreciază că în 
următoarele 3 zile 
mănatul culturilor 
ță. (Ion Anghel).

MARAMUREȘ.
gricole care au terenuri mai zvîn- 
tate, situate In lunca Someșului, se 
lucrează cu toate forțele pe cimp. 
Au și fost însămințate primele 175 
hectare cu legume și in pentru fuior. 
De asemenea, în județ au fost plan
tate 20 hectare cu pomi fructiferi, 
în cursul acestei săptămîni urmează 
să se încheie plantarea pomilor pe 
întreaga suprafață prevăzută. (Gheor- 
ghe Susa).

se va încheia se- 
din prima urgen-

a prezentat tovarășului 
Ceaușescu pe tovarășii 

Saude Maria, membru al 
executiv de luptă al 
comisar de stat, pentru 

externe, Ignacio Esmedo,

(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oficial oferit de președintele
Nicolae Ceaușescu

în onoarea președintelui Luis Cabrai
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit miercuri un dineu ofi
cial în onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, tovarășul Luis Cabrai.

Au participat tovarășii Manea Mă
nescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Petre Lupu. Paul Niculescu, Gheor
ghe Pană. Ion Pățan, Gheorghe Ră- 
Julescu, Iosif Uglar, Ștefan Andrei,

Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan și Ton Ioniță, Mihai Marines
cu și Angelo Miculescu, viceprim- 
miniștri ai guvernului, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, personali
tăți ale vieții noastre științifice și 
culturale.

Au luat 
Saude Maria, 
Santos, Luis

parte tovarășii Victor 
Ignacio Esmedo. Lorena 
Candido, celelalte per

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

al Republicii Guineea-Bissau,Tovarășe președinte 
Tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim

pentru relațiile care există între partidele și țările 
noastre. Vizita dumneavoastră — prima vizită în 
România a președintelui noii Republici Guineea- 
Bissau — este un rezultat al relațiilor noastre înde
lungate care au existat în cursul luptei de eliberare 
a poporului dumneavoastră și marchează dorința de 
a le dezvolta. în noile condiții, cind poporul prieten 
din Guineea-Bissau a pășit la edificarea vieții noi, 
independente.

Partidul Comunist Român, întregul nostru popor 
an sprijinit activ lupta de eliberare a poporului din 
Guineea-Bissau. Sîntem bucuroși că prin lupta plină 
de jertfe dusă de mișcarea de eliberare și de poporul 
dumneavoastră a fost lichidată dominația colonială, 
a fost cucerită independența națională și s-au creat 
condiții pentru făurirea unei vieți noi, libere. Fiind 
prima vizită în țara noastră a președintelui Repu
blicii Guineea-Bissau, aș dori să vă adresez din nou 
felicitări pentru această măreață victorie și urări de 
succes în consolidarea independenței naționale.

iȘtim din propria noastră experiență ce probleme 
sș pun unui popor care trece la dezvoltarea sa inde
pendentă. Sînt convins că în cursul convorbirilor 
pe care le vom avea vom ajunge la concluzii și înțe
legeri corespunzătoare cu privire la colaborarea ță
rilor noastre în noile condiții. Vă pot asigura că 
poporul și guvernul român vor face totul pentru a 
dezvolta o colaborare cît mai largă, în toate dome-

satisfacția noastră, a tuturor,

NEAMȚ. Din inițiativa comitetului 
județean de partid, decada 5—15 apri
lie a fost declarată ..Decada cartofu
lui și a sfeclei de zahăr". Practic, pe 
baza măsurilor întreprinse, urmează 
să se încheie plantatul și însămînța- 
rea acestor culturi pe întreaga su
prafață planificată. Situația întocmi
tă la 7 aprilie atestă că această ini
țiativă se materializează cu bune re
zultate. Numai în primele două zile 
de lucru s-au însămînțat aproape 
3 000 hectare din cele 8 200 hectare 
prevăzute a se cultiva cu sfeclă de 
zahăr. (Ion Manea).

ALBA. Peste 60 de cooperative •- 
gricole din județ au terminat semăna
tul sfeclei de zahăr. Sint toate condi
țiile ca și plantatul cartofilor să se 
încheie grabnic pe cele 2 000 hectare 
planificate. Mecanizatorii pregătesc 
terenul pentru porumb. De altfel, a- 
răturile de primăvară au fost execu
tate 
cată.

în unitățile a-

Socialiste

La dineul oficial

la Bucu- 
Socialiste

al Republicii

în cronica
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VIZITĂ PROTOCOLARA

pe întreaga suprafață planifi- 
(Ștefan Dinică).

Productivitate, calitate,
• •

• •

soane oficiale care-1 însoțesc pe 
înaltul oaspete in vizita în țara 
noastră.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Luis 
Cabrai au rostit toasturi, urmărite 
cu interes și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

La încheierea toasturilor au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țâri.

Toastul tovarășului
Luis Cabrai

președinteTovarăș* 
România,

Tovarăși
Pentru noi, această zi 

rești, 
România, este o zi de neuitat. Am putut să ne bucu
răm de primirea atît de prietenească ce ne-au re
zervat-o tovarășii noștri români. Pe de altă parte, noi 
considerăm că această primire, felul în care tovară
șii noștri, președintele României, conducătorii țării 
și cetățenii din București ne-au primit reprezintă 
manifestări ale solidarității depline a poporului ro
mân, a marelui dumneavoastră partid și a guvernu
lui față de lupta noastră de eliberare națională.

Prezența noastră în București o apreciem ca o 
continuare a relațiilor care au existat dintotdeauna 
între partidele noastre și a solidarității pe care din
totdeauna a manifestat-o Republica Socialistă Româ
nia fată de lupta de eliberare a poporului nostru. 
Țara noastră, partidul nostru vor fi întotdeauna re
cunoscători poporului român, partidului său, guver
nului României pentru ajutorul concret oferit in 
toate domeniile, în timpul îndelungatei lupte pe care 
a trebuit s-o ducem pentru eliberarea noastră na
țională.

Un popor sărac, exploatat timp de cind secole de 
dominația colonială fascistă portugheză, nu ar fi pu
tut să aibă veleitatea de a lupta cu arma în mînă 
împotriva puterii armate portugheze, dacă nu ar fi 
avut ajutorul concret al țărilor prietene, ca România, 
care au știut să fie prezente și care și-au făcut o

ți prieteni,
a sosirii noastre 

frumoasa, capitală a Republicii

(Continuare în pag. • UI-a)

ÎN FUNCȚIUNE: 66 DE 
NOI CAPACITĂȚI Șl OBIEC
TIVE INDUSTRIALE. Trusturile 
și întreprinderile specializate ale Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
— principalii realizatori ai planului 
de investiții al țării — au pus in 
funcțiune, în primele trei luni ale 
anului, parțial sau total, 66 de capa
cități și obiective industriale, din care 
41 de importanță deosebită pentru e- 
conomia națională. 14 dintre ele au 
fost realizate cu 3—9 luni înaintea 
termenelor planificate. Printre insta
lațiile și secțiile intrate recent in 
producție se numără cea de profile 
îndoite din tablă de la Galați și de 
sîrmă trefilată de la Brăila, de ma- 
șini-unelte și utilaj tehnologic de la 
Sibiu. De menționat că, in afară de 
acestea. în primul pătrar al anului, 
baza materială a industriei ușoare 
s-a dezvoltat cu 15 capacități de

producție, cea a materialelor de con
strucții cu 4 capacități, iar agricul
tura cu 13 noi unități. (Agerpres).

RECORD DE PRODUCȚIE 
LA ȘANTIERUL NAVAL GA
LAȚI. Recent, la Șantierul naval 
din Galați a fost lansat la apă car
goul „Fieni" de 7 500—8 700 tdw, cel 
de-al treilea vas ce primește bote
zul apei aici. în acest an. Odată cu 
evenimentul amintit a fost înregis
trat și un veritabil record de pro
ducție. nava „Fieni" avind asigurat 
la lansare cel mai ridicat grad de 
saturare realizat vreodată în întrea
ga istorie de 83 de ani a șantieru
lui gălățean. (Dan Plăeșu).

IMPORTANTE CANTITĂȚI 
DE UTILAJE LIVRATE SU
PLIMENTAR. La întreprinderea 
de utilaje pentru
lelor de construcții și refractare din 
Bistrița, în întrecerea desfășurată in 
întimpinarea zilei de 1 Mai și a ce
lei de-a 55-a aniversări a partidu
lui, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din toate secțiile înregistrează 
substanțiale depășiri ale sarcinilor de 
plan. Pe aceasta bază, ei au livrat 
beneficiarilor, de la începutul anu
lui și pînă acum, peste sarcinile de 
plan, 173 
gice și 
Demn 
sporul 
seama 
cii, în

industria materii-

tone de utilaje metalur- 
tone de utilaje refractare, 
subliniat este faptul că 
producție s-a obtinut pe

12 
de 
de 
creșterii productivității mun- 
primul trimestru al anului, 

sarcinile de plan la 
fiind depășite cu 800 
gajat. (Ion Anghel).

CALITATE Șl DIVERSIFI
CARE. La întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului din Slatina se 
produc numeroase sortimente noi. de 
calitate, solicitate pe piața internă și 
la export, între care folii, profile și 
țevi. Foliile se utilizează în indus
tria electrotehnică pentru fabricarea 
condensatorilor electrici și în indus
tria alimentară pentru ambalaje, do
meniu in care ele se folosesc cu 
succes. La rîndul lor, profilele înlo
cuiesc timplăria de lemn sau de oțel 
în construcțiile civile și industriale, 
iar țevile se întrebuințează în sis
temele de irigații. Fabricația aces
tor produse determină important» 
economii valutare. (Agerpres).

150 MILIOANE kWh B- 
NERGIE ELECTRICA PESTE 
PLAN

acest indicator 
de lei pe an-

Miercuri dimineața, în
treprinderea * Electrocentrale“ Cra
iova, unitate ce reunește termo
centralele Ișalnița și Govora, a 
livrat in sistemul național cel 
de-al 100-lea milion kilowatt-oră 
energie electrică peste sarcinile de 
plan. Succesul are la bază folosirea 
mai bună a turbogeneratoarelor și 
creșterea productivității muncii. In 
aceeași zi. energeticienii hidrocentra
lei ..Porțile de Fier" au anunțat pro
ducerea primilor 50 milioane kilo- 
wați-oră energie electrică realizați in 
plus in acest an. (Agerpres).

IN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : • Viața 
de partid • Note de lectură 
• Carnet plastic • Faptul 
divers • Din țările socia
liste • Marginalii • D$ 

pretutindeni
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iNSĂMlNȚĂRILE
Sînt necesare pretutindeni o concentrare mai puternică a forțelor satului,

Are cuvîntul 
controlul obștesc...

După cum se știe, in primăvara acestui an, datorită timpului rece, 
tnsămînțările au început mai tîrziu. Totuși, datorită măsurilor organi
zatorice și tehnice luate de organele și organizațiile de partid, de 
comandamentele locale și conducerile unităților agricole, in timp scurt 
au fost însămințate suprafețe mari. Dacă pînă la 25 martie se însămin- 
țaseră numai 150 000 hectare, la 1 aprilie această suprafață a crescut la 
405 000 ha, iar Ia 5 aprilie la peste 700 000 ha. Este necesar ca ritmul 
semănatului să fie intensificat in continuare. Totodată, trebuie acor
dată cea mai mare atenție calității lucrărilor, atit la pregătirea tere
nului, cit și la semănat, astfel incit să existe garanția că in fiecare 
unitate agricolă vor fi obținute producțiile sporite prevăzute in plan. Ce 
se întreprinde pentru ca. paralel cu grăbirea însămînțărilor, să se facă 
lucrări de cea mai bună calitate ?

IALOMIȚA: Cînd cercetarea își dă mina 
cu practica

tn aceste zile, !n județul Ialomița 
se însămințează floarea-soarelui. cul
tură care va ocupa o suprafață de 
aproape 58 000 hectare. înainte de a 
se declanșa această lucrare a avut 
loc un dialog direct între un grup 
de cercetători și oameni de știință 
de la I.C.C.P.T. Fundulea și specia
liști, activiști de partid și cadre de 
conducere din agricultura județului. 
A fost o veritabilă confruntare de 
idei, o dezbatere la obiect a proble
melor legate de adaptarea tehnolo
giei de cultivare a florii-soarelui la 
condițiile Bărăganului.

Cum se aplică măsurile, stabilite 
împreună cu cercetătorii, în unită
țile cultivatoare ? în ultima săp- 
tămînă s-au intensificat lucrări
le pentru pregătirea unui pat ger
minativ superior față de oricare 
dintre anii precedenți. întreaga 
suprafață destinată florii-soarelui 
a fost grăpată și discuită. „în pre
zent. pe terenurile cooperativelor a- 
gricole. la pregătirea patului germi
nativ și la însămințarea florii-soare
lui se lucrează cu 7 500 de tractoa
re — ne spunea ing. Ion Cristea, di
rectorul general al direcției agrico
le. La indicația comitetului județean 
de partid s-au luat măsuri pentru 
grăbirea lucrărilor de nivelare a te

Programul de dezvoltare a între
prinderii de sîrmă și produse din 
sîrmă din Buzău, început încă din 
anii cincinalului trecut, prevede pen
tru acest an construcția a două noi 
obiective de mare capacitate. Impor
tanța lor deosebită pentru economia 
națională a impus, de la bun început, 
o bună corelare a activității proiec
tantului, constructorului și beneficia
rului pentru respectarea ritmicității 
lucrărilor, pentru a asigura intrarea 
în funcțiune a capacităților respec
tive la termenele stabilite. în acest 
sens, deși o parte din documentația 
proiectantului s-a predat cu unele 
întîrzieri, lucrările pe șantier s-au 
desfășurat în ritm satisfăcător, ajun- 
gîndu-se, la un moment dat, chiar 
la devansarea graficelor de execu
ție. Contractarea utilajelor tehnolo
gice de către beneficiar a fost fă
cută la timp, asigurindu-se livrarea 
lor eșalonată conform graficelor. în 
aceste condiții, era de așteptat ca și 
realizările din primul trimestru al 
anului în curs să fie la nivelul pre
văzut.

Situația insă este cu totul alta. Pe 
șantierul celor două obiective noi, 
la lotul condus de tehnicianul Con
stantin Barbu, din planul aferent 
primului trimestru nu s-au realizat 
decit 27 milioane lei, înregistrin- 
du-se restanțe la partea de construc- 
ții-montaj în valoare de 5 milioane 
lei și de 95 milioane lei la montajul

Imaginea diurnă a unui mare co
lectiv de muncă, așa cum este cel de 
la întreprinderea bucureșteană „Auto
matica", impresionează prin înaltul 
grad de specializare, prin ritmul in
tens de lucru, prin concentrarea oa
menilor spre realizarea sarcinilor ce 
le-au fost încredințate și al căror 
efort își găsește expresia in titlul de 
Întreprindere fruntașă pe ramură.

Obiectivele prioritare pe agenda de 
lucru a întreprinderii se concentrează 
— așa cum am aflat de la tovarășul 
Grigore Danciu, director adjunct 
tehnic — spre organizarea superioa
ră a producției și a muncii, promo
varea progresului tehnic, creșterea 
productivității, reducerea importuri
lor și dezvoltarea autodotării. Sînt 
necesare, de asemenea, soluții pentru 
dezvoltarea mecanizării, ușurarea 
transporturilor uzinale, readaptarea 
unor utilaje pentru noile produse 
(produse care, în cincinal, vor re
prezenta circa 80 la sută din întrea
ga producție) etc.

OPERATIVITATE 
ȘI DINAMISM - 

ADICĂ EFICIENȚA
— După cum se vede, ne spunea 

tovarășul Marin Stănică. secre
tarul comitetului de partid, avem 
de-a face cu obiective care cu greu 
ar putea fi rezolvate fără participarea 
unui mare număr de oameni cu ini
țiativă, capabili, plini de dăruire. Și, 
în mod firesc, principalul sprijin îl 
constituie activul nostru de partid, 
compus din 90 de tovarăși, aleși din 
rîndul celor mai destoinice cadre de 
partid.

în activ, ne spunea interlocuto
rul, sînt incluși toți membrii birouri
lor celor 12 organizații de bază care 
nu fac parte din comitetul de partid, 
șefii unor compartimente de bază — 
adică ai serviciilor de organizare și 
programare a producției, plan-dezvol- 
tare și aprovizionare, conducătorii 
compartimentelor tehnice și de proiec
tare. unii membri ai comisiilor pe do
menii și ai consiliului de control 
muncitoresc, maiștri, muncitori frun
tași, inventatori și raționalizatori, 
propagandiști și agitatori.

o mai bună organizare a muncii,
*

o participare mai activă, permanentă, a specialiștilor

renului. în raza consiliilor intercoo- 
peratiste Grivița. Balaciu, Fetești, 
Jegălia, Cuza Vodă și Ciocănești, în 
urma folosirii nivelatoarelor 24 de 
ore din 24, viteza de lucru s-a du
blat".

în ultimele zile, specialiștii din u- 
nități și de la organele agricole ju
dețene au controlat permanent evo
luția temperaturii în sol pentru a 
determina cînd este gata cîmpul să 
primească, în condiții optime, sămîn- 
ța florii-soarelui. în cursul zilei de 
luni, însămințarea acestei culturi a 
început in majoritatea unităților a- 
gricole de stat și cooperatiste. în coo
perativa agricolă Smirna, la pregă
tirea terenului și Ia semănat se lu
crează cu toate cele 33 tractoare e- 
xistente. Președintele cooperativei, 
ing. Vasile Berbecel, membrii con
siliului de conducere sint permanent 
in mijlocul mecanizatorilor și coope
ratorilor, acolo. unde se muncește 
din zori pină în noapte, pe cîmp.

în cursul dialogului amintit, dintre 
cercetătorii de la Fundulea și ca
drele de bază din agricultura jude
țului, a reieșit că este posibilă crea
rea loturilor de floarea-soarelui cu 
producții record de peste 4 000 kg 
semințe Ia hectar.

Constantin BORDEIANU

Restantele vor fi recuperate, termenele 
de punere in funcțiune - respectate

utilajelor tehnologice. La cel de-al 
doilea obiectiv, din planul trimestrial 
nu s-a realizat nimic la montaj, fapt 
ce a dus la înregistrarea unei ră- 
mîneri în urmă de 80" milioane lei.

— Restanțele care apar în acest 
moment la obiectivele noastre — 
spunea ing. Spiridon Rîmniceanu, 
șeful serviciului investiții al între
prinderii de sîrmă — nu sînt decit 
în parte conforme cu realitatea din 
șantier. Și iată de ce : planul primit 
de la centrala industrială de resort 
nu este corelat cu realizările și de
pășirile din anul trecut, deși noi am 
înaintat propunerile de modificare ce 
se cuvin. în primul trimestru a fost 
repartizată o valoare mult prea mare 
la partea de montaj a utilajelor teh
nologice, deși se cunoștea că specia
liștii furnizorului vor sosi pentru 
începerea montajului abia in a doua 
parte a lunii aprilie a.c. în celelalte 
trimestre valorile scad simțitor, cu 
toate că in intervalul aprilie-noiem- 
brie vom realiza cel mai mare

— De aici, desigur, și grija pentru 
repartizarea judicioasă a activului...

— într-adevăr. ne-am orientat in 
așa fel îneît membrii activului să fie 
prezenți permanent la toate locurile 
de muncă, în toate compartimentele, 
în toate secțiile întreprinderii. în 
același timp, am avut grijă ca unii 
dintre ei să activeze în două colective 
deosebit de importante pentru not : 
cercul de creație tehnico-științifică al 
tineretului și comisia tehnicienilor și 
inginerilor.

ACTIVII - sprijin de nădejde 
al organizației de partid din întreprindere

Cum lucrează, practic, activul de 
partid de la „Automatica11 ?

„SFATUL 
SECRETARILOR»

...E pauza de dimineață. Un răstimp 
scurt, pe care comitetul de partid îl 
folosește pentru a pune în temă un 
colectiv de comuniști în legătură cu 
citeva sarcini urgente ; aproape ju
mătate dintre cei prezenți fac parte 
din activul de partid, fiind secretari 
ai organizațiilor de bază — de unde 
și denumirea de „sfat al secretarilor11. 
Tema de lucru a fost sugerată de 
oamenii din secții. Este vorba de gă
sirea unei soluții pentru folosirea 
conectorilor de amperaj mare, pri
miți de la un furnizor, conectori care 
s-au dovedit a fi necorespunzători 
instalațiilor de automatizare lucrate 
In întreprindere, provocind serioase

GALAȚI: La fiecare tractor - randament 
maxim

în cooperativele agricole din jude
țul Galați s-a încheiat însămințarea 
culturilor din urgența întîi pe cele 
18 600 ha. iar acum se lucrează la 
semănatul florii-soarelui. „în condi
țiile acestui an — ne spunea tov. 
Ticu Stoleru. directorul direcției a- 
gricole — din cauză că tempera
tura din sol s-a menținut mult 
timp la o valoare scăzută, prin
cipala noastră preocupare a fost ca 
să semănăm fiecare cultură la mo
mentul potrivit, atunci cind se în
trunesc toți factorii agrotehnici, și in 
condiții de calitate superioară a lu
crărilor. Comandamentul județean a 
stabilit măsuri pentru ca însă- 
mînțarea florii-soarelui să se încheie 
în 6—7 zile bune de lucru și conco
mitent să se facă pregătirea terenu

La I.A.S. Tîrgu-Frumos, județul lași, se lucrează intens la plantarea 
cartofilor Foto : S. Cristian

volum de montaj și, firește, se vor 
înregistra depășiri spectaculoase. 
Spuneam că situația din scripte nu 
este decit in parte conformă cu sta
diul lucrărilor. în afara . neconcor- 
danțelor ivite în repartizarea pe tri-

Pe șantierul noilor capaci
tăți de la întreprinderea 

de sîrmă — Buzău

mestre a planului, la unul din obiec
tive o parte din lucrări au rămas 
în urmă cu aproape 4 luni de zile.

Din discuțiile cu reprezentanții 
beneficiarului și ai constructoru
lui am mai aflat că pentru rea
lizarea unui predecantor sub una din 
halele de fabricație, proiectantul a 
prevăzut folosirea unui utilaj special 
de mare capacitate, cu aportul căruia 
finalizarea respectivei părți de con

greutăți. Se formulează ideea creării 
unui model propriu de conector, exe
cutat in fabrică. Cîțiva tovarăși sînt 
desemnați să poarte o discuție, cu ca
racter politic, cu colectivul de proiec
tare, care primește astfel o urgentă 
și importantă sarcină de partid. Efec
tele acestei acțiuni sînt dintre cele mai 
bune : după 48 de ore de muncă 
intensă, la comitetul de partid vine 
răspunsul : ideea poate fi pusă în 
aplicare. Și iată că, printr-o concen
trare de forțe. în numai 15 zile noul 

conector a intrat in probe tehnolo
gice.

De asemenea, pentru unele teme 
care cer o mai mare specializare sint 
organizate colective de studiu. Un 
astfel de colectiv, incluzind comuniști 
din activul de partid, are ca temă 
elaborarea de propuneri destinate co
mitetului de partid, care, la rîndul 
său, le va discuta cu direcția între
prinderii. privind un sistem de pre
lucrare automată a datelor, în ve
derea perfecționării evidenței perso
nalului și urmăririi operative a pro
ducției.

METODE DE LUCRU 
DUPĂ NATURA 
SOLICITĂRILOR

Discutăm, în continuare, cu tovară
șul Nicolae Olaru, membru al comi
tetului de partid, despre un element 

lui pentru porumb. în acest scop se 
folosesc toate tractoarele din dotarea 
secțiilor de mecanizare, mijloacele 
mecanice lucrează grupat, iar desfă
șurarea lucrărilor este supraveghea
tă nemijlocit de specialiștii și ca
drele de conducere din unități".

Am urmărit în cîteva unități agri
cole cum se respectă aceste măsuri. 
Pe o parcelă a cooperativei agri
cole Frumușița am găsit concentrate 
mai multe mijloace mecanice. Erau 
prezenți Ștefan Constantinide, ingi- 
nerul-șef și Vasile Drăgan, președin
tele cooperativei. „Cu forțele de 
care dispunem — ne spunea ingi- 
nerul-șef — terminăm în șase zile 
semănatul florii-soarelui. Problema 
este, așa cum a indicat comanda
mentul județean, să pregătim in 

strucție trebuia să dureze 6 luni. 
Cum acest echipament nu a putut 
fi adus pe șantier din motive inde
pendente de constructor și beneficiar, 
durata de execuție a fost prelungită 
la 10 luni ca urmare a folosirii unei 
alte tehnologii, fapt ce a întirziat 
închiderea halei, ca și turnarea par
doselilor de beton pe care se mon
tează utilajele.

Răminerile în urmă înregistrate pe 
șantier au făcut dbiectul unei ample 
analize a organelor județene de 
partid și a conducerii ministerelor 
implicate. Astfel. încă de la sfîrșitul 
lunii februarie a.c. a fost adoptat un 
program de măsuri complex, menit 
să impulsioneze substanțial ritmul 
de lucru și să asigure recuperarea 
restanțelor pină ia sfîrșitul lunii mai. 
Vizitînd șantierul din discuția cu 
șeful acestuia, ing. Constantin Lici- 
man, am consemnat următoarele :

— De la începutul lunii mar
tie au fost aduși în șantier încă 150 
de muncitori specializați și s-a ge

esențial : diferențierea metodelor de 
lucru cu activul, în raport cu pro
blematica atît de variată ce se cere 
abordată și soluționată prin munca 
de partid.

— Spre deosebire de metoda fo
losită în cazul solicitărilor foarte ur
gente, rezolvate îndeobște prin „sfa
tul secretarilor11, atunci cind avem 
de-a face cu obiective de mai largă 
întindere, metoda constă în convoca
rea întregului activ, ba chiar și a 
unor tovarăși din afara lui.

De pildă, acționînd pentru creș
terea indicelui de productivitate, 
comitetul de partid a organizat în 
principal cu ajutorul a numeroși 
tovarăși din activ, al propagandiști
lor, dezbateri pe tema productivită
ții în toate cele 18 cercuri de poli- 
tică-economică existente în între
prindere. Acestor dezbateri le-au 
urmat acțiuni pentru valorificarea 
diferitelor idei și sugestii în două 
direcții fundamentale : extinderea 
tipizării produselor și găsirea unor 
noi tehnologii de mare randament.

— Considerăm de o mare eficien
tă, ne spunea ing. Cornelia Cim- 
peanu, locțiitor al secretarului orga
nizației de bază nr. 10 proiectare, și 
metoda organizării unor mese rotunde 
cu cei care lucrează în domeniul con
cepției și în unele secții de producție 
(cum au fost cele de la atelierele de 
proiectare nr. 4 și 6, secția I construc- 

cele mai bune condiții terenul. 
Bine se lucrează și pe terenuri
le cooperativelor agricole Scînteia, 
Fîntinele, Cuca, Reghiu și Suhur- 
loi din raza S.M.A. din Cuca. „Ur
gența întîi am terminat-o și, pot 
spune, in condiții de bună calitate — 
ne preciza tovarășul Constantin Mitu, 
directorul stațiunii. Acum am în
ceput la floarea-soarelui. Pentru ca 
să terminăm, semănatul în timpul 
optim, toate cele 95 de tractoare sînt 
programate la pregătirea terenului, 
la erbicidat și semănat. Dar cel mai 
important aspect este organizarea lu
crului și în timpul nopții la pregă
tirea terenului și grăpat. pentru a se 
crea front, de lucru semănătorilor și 
a se scurta astfel termenele de exe
cuție a lucrărilor. Avem 29 de meca
nizatori care lucrează in schimbul 
doi".

Și în alte cooperative agricole, cum 
sînt cele din consiliile intercoopera- 
tiste Tg. Bujor, Hanu Conachi, Bă- 
leni, Ivești, Șerbănești, Tudor Vladi- 
mirescu — mecanizatorii, cooperato
rii și specialiștii acordă o atenție 
deosebită efectuării unor lucrări de 
bună calitate la pregătirea terenu
lui și semănat. în raidul nostru am 
găsit și unele aspecte pe care le a- 
ducem la cunoștința organelor agri
cole județene. Bunăoară, în curtea 
unor secții de mecanizare, cum sînt 
cele două secții care servesc coope
rativa agricolă Pechea, și la Costache 
Negri, se aflau un mare număr de 
tractoare. De ce nu erau în cîmp ? 
Răspunsul a fost același în toate ca
zurile : inginerii-șefi nu au stabilit 
programe de lucru pentru toate mij
loacele mecanice. De asemenea, ia 
unele secții de mecanizare, cum 
sînt cele trei secții ale S.M.A. Cu
dalbi, Pechea și Costache Negri, nu 
s-a organizat lucrul și pe timpul 
nopții, deși au suprafețe mari care 
trebuie să fie grăpate sau pregătite 
pentru semănatul florii-soarelui.

Aurel PAPADIUC 
Dan PLĂEȘU

neralizat lucrul tn două schimburi. 
Totodată, au fost începute, cu priori
tate, lucrările din zonele unde ur
mează să fie montat un mare volum 
de utilaje în această lună ; au 
sosit pe șantier și au intrat în lu
cru o serie de utilaje de construcții 
de mare randament. în sfîrșit, mai 
amintesc că beneficiarul a constituit 
cîteva echipe de montori care parti
cipă la lucrări alături de construc
tori.

Primele rezultate practice în urma 
măsurilor luate s-au înregistrat în 
luna martie, cind volumul de lucrări 
aferent părții de construcție a fost 
cu 50 Ia sută mai mare decit reali
zările lunii februarie.

Programul de măsuri prevede, de 
asemenea, efectuarea de analize săp- 
tămînale ale mersului lucrărilor pe 
șantier și analize lunare la nivelul 
conducerii ministerelor. Ritmul, in
contestabil schimbat, in realiza
rea lucrărilor dă garanția că an
gajamentul constructorilor și be
neficiarului de a pune în funcțiune 
obiectivele cu o lună mai devreme 
va fi respectat. Esențial este ca or
ganizația de partid și conducerea 
șantierului să urmărească cu rigu
rozitate aplicarea fiecărei măsuri sta
bilite. să acționeze pentru întărirea 
ordinii și disciplinei pe șantier.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

ții metalice, secția a 8-a mecano-ener- 
getic), la care sînt invitați și specia
liști din afara întreprinderii, în 
scopul găsirii soluțiilor de exploatare 
eficientă a unor utilaje și, mai ales, 
al reducerii importurilor. Asemenea 
acțiuni au loc și pe teme de infor
matică, în legătură cu direcțiile prio
ritare în care se dezvoltă industria 
electronică și electrotehnică în țară șl 
străinătate etc.

încercînd să răspundem la între
barea cum este folosit activul de 

partid la îndeplinirea unui obiectiv 
la fel de important — pregătirea te
meinică a cadrelor — ni s-au contu
rat și alte metode de lucru ale comi
tetului de partid. Bunăoară, uneori se 
recurge la alcătuirea unor colective 
în care sînt antrenați specialiști care 
fac parte din activ. Asemenea colec
tive au discutat cu un mare număr de 
muncitori și specialiști, au elaborat 
tematicile numeroaselor cursuri ținu
te în cadrul microcentrului de per
fecționare care funcționează în între
prindere. au furnizat date și fapte 
pentru munca politico-educativă neîn
treruptă pe acest tărim, la care ei 
înșiși au participat. Mulți comuniști 
din activ au luat în grijă formarea 
unor tineri. Este, astfel, 'un fapt de 
necontestat că și prin contribuția a 
numeroși specialiști din activ și-au 
perfecționat pregătirea, în ultimul an,

în Capitală a avut loc recent o 
consfătuire de lucru, organizată de 
Consiliul municipal al sindicatelor, 
la care au participat numeroși res
ponsabili de unități și conducători ai 
întreprinderilor comerciale și de ser
vire publică bucureștene. în legătură 
cu menirea acestei consfătuiri 
ne-am adresat tovarășului GHEOR- 
GHE STUPARU, președintele Consi
liului municipal al sindicatelor, pre
ședintele comisiei municipale de 
coordonare și îndrumare a contro
lului obștesc.

— Scopul consfătuirii — ne-a spus 
interlocutorul — a fost acela de a 
examina modul în care controlul 
obștesc și factorii de răspundere din 
sectorul comercial și de prestări 
servicii din Capitală acționează pen
tru transpunerea în viață a indica
țiilor date în toamna anului trecut 
de conducerea su
perioară a parti
dului și statului 
privind îmbună
tățirea aprovizio
nării și servirii 
populației. în 
pregătirea con
sfătuirii, comisia 
municipală de co
ordonare și îndru
mare a controlului obștesc, In cola
borare cu inspectoratele specializate 
de stat, a organizat, pe lîngâ depla
sările individuale ale echipelor în 
unități, acțiuni de control în sectorul 
comerțului alimentar și nealimentar, 
în depozite și la un mare număr de 
unități de servire publică.

Sintetizind constatările celor aproa
pe 3 000 de echipe de control obștesc, 
consfătuirea a apreciat că măsurile 
luate de conducerea de partid privind 
suplimentarea cantităților de mărfuri 
puse la dispoziția cumpărătorilor au 
fost însoțite de numeroase acțiuni în
treprinse de municipalitate pentru 
îmbunătățirea condițiilor de aprovi
zionare și servire a populației — o 
bună parte din ele fiind urmarea 
sugestiilor și propunerilor formulate 
de echipele de control obștesc, în nu
mele cetățenilor pe care îi reprezintă. 
Astfel, s-a dezvoltat și se dezvoltă 
în continuare baza materială a co
merțului. Concomitent, un număr de 
magazine au fost specializate în vîn- 
zarea preparatelor de carne, apelor 
minerale, peștelui, pîinii și produse
lor de panificație. S-au reprofilat 
126 localuri de alimentație publică și 
s-a extins comerțul stradal. Cu toate 
acestea, în sectorul comercial și de 
servire continuă să persiste o serie 
de deficiențe consemnate și în ra
poartele echipelor de control obștesc. 
Intre altele, s-a constatat că. uneori, 
lipsesc din magazine unele sortimen
te de produse, datorită deficiențelor 
de repartizare a mărfurilor. Un 
exemplu : în timp ce echipele de con
trol obștesc au consemnat lipsa unor 
produse zaharoase în magazine, la 
depozitul I.C.R.A. se aflau în stoc 
475 tone de asemenea, mărfuri ! Ace
leași echipe au relevat calitatea ne

Învățămintele 
unei consfătuiri 

din Capitală

în Insula Nare a Brăilei, serviciile 
au rămas prezențe „insulare"

La Frecătei — comună situată tn 
Insula Mare a Brăilei — datorită con
dițiilor naturale, cind plouă sau cind 
Dunărea este înghețată nu se mai 
poate pătrunde din nici o parte a 
județului. Atunci, mașinile se îm
potmolesc și rămîn înțepenite in nă
mol. iar vaporul „Mogoșoaia" nu-și 
mai poate face ruta obișnuită. Și, 
totuși, acolo trăiesc oameni. Oameni 
care au nevoie de multe. între al
tele. de servicii publice. Am vizitat 
comuna. Are 540 de familii (2 800 de 
suflete) răsfirate pe 36 km. Lumină 
electrică. 350 de televizoare, sute de 
aparate de radio, de uz casnic 
ș.a.m.d.

— Să zicem că aveți ceva urgent 
de transmis la Brăila. Cum proce
dați ?

Ne răspunde tovarășul Ștefan 
Nemțeanu. secretarul comitetului 
executiv al consiliului popular co
munal.

— Ați atins un punct dureros. 
Avem în comună un telefon și două 
cutii poștale. Dar sînt ca și inexis
tente. De ce ? Vrem, de exemplu, 
să vorbim cu comuna vecină. Mă- 
rașu. E un adevărat chin. Judecați 
și dv. Pentru cei 15 km care ne des-

780 muncitori, 40 maiștri, 33 tehni
cieni, iar prin reciclare — 52 de ca
dre cu pregătire superioară.

ȘI, TOTUȘI, SE POATE 
ȘI MAI BINE...

Apare limpede că, la „Automatica", 
activul de partid este realmente... 
activ. Ceea ce nu înseamnă că nu 
există și unele probleme deschise.

• Repartizarea judicioasă a comu
niștilor din activ în secții, în locurile- 
cheie ale producției, devine insufi
cientă pentru antrenarea organizată a 
acestora la soluționarea problemelor 
dacă nu se ține — cum din păcate 
este cazul și aici — o evidență pre
cisă a sarcinilor încredințate comu
niștilor din activ.

• Din aceasta derivă cel puțin 
două mari neajunsuri : aproximativ 
20 la sută dintre comuniștii care fac 
parte din activ — după propria apre
ciere a secretarului și a altor mem
bri ai comitetului de partid — nu sint 
antrenați la muncă: controlul îndepli
nirii sarcinilor este considerabil în
greunat.

• împrospătarea activului cu ca
dre din cele mai competente trebuie 
să stea mai mult în atenția comite
tului de partid ; este necesar să fie 
valorificate mai bine, și pe această 
cale, resursele de idei și inițiativă ale 
tinerilor comuniști, ale membre
lor de partid din organizație (un 
amănunt : din totalul comuniștilor 
Întreprinderii, femeile reprezintă a- 
proape o treime ; în activ abia ating 
o șeptime).

• Sugerăm, de asemenea, orga
nizarea unor analize periodice ale 
muncii cu activul — analize al 
căror rol este de a sprijini consoli
darea rezultatelor obținute și, în
deosebi, de a facilita perfecționarea 
metodologiei de lucru, adoptarea unui 
sistem mai organizat de instruire, 
sprijin ți control.

Marla BABOiAN 

corespunzătoare a pîinii și defectuoa
sa aprovizionare a unităților cu pro
duse de panificație. Frecventa cu care 
se repetă aceste lipsuri denotă că 
măsurile promise de conducerea în
treprinderii de panificație și fabricile 
de pline — cu ocazia celor două în- 
tîlniri de lucru avute de reprezen
tanții echipelor de control obștesc în 
1975 — nu sînt aplicate, fapt care 
impune o intervenție energică din 
partea organelor comerciale ale mu
nicipalității. S-au înregistrat, de 
asemenea, o serie de abateri de la 
regulile generale de comerț in unele 
unități.

— Cum a fost apreciată în cadrul 
consfătuirii colaborarea dintre echi
pele cetățenești și unitățile contro
late ?

— în timp ce conducerile unor în
treprinderi, cum sint I.C.L. Alimen

tara 3 și 8, 
I.A.P.L. Segar- 
cea și Amzei și 
I.C.S. Victoria 
dau dovadă de 
receptivitate față 
de observațiile și 
propunerile echi
pelor cetățenești, 
alte conduceri de 
întreprinderi, cum

ar fi I.A.P.L. Bistrița. I.L.F. Militari 
și Berceni, AGROCOOP și I.C.R.A.L.- 
urile nu dau atenția cuvenită activi
tății echipelor. Așa se explică faptul 
că în ultimul an au rămas nesoluțio
nate — și, deci, fără răspuns — peste 
5 000 de propuneri. Sînt însă și ca
zuri — ce-i drept, puține la număr — 
în care controlul obștesc este pur și 
simplu respins. Astfel, directorul 
adjunct I. Bălășoiu, de la I.C.L. Ali
mentara 4, a indicat responsa
bililor de unități să rețină legitima
țiile membrilor „care se prezintă in 
formație de doi" (! I), iar responsa
bilul unității „Central" de pe bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej 23, Valeriu Bejan, a 
avut o atitudine ireverențioasă față 
de membrii echipei.

Apreciind metoda Încetățenită In 
unele întreprinderi, de a invita mem
brii echipelor cetățenești la adună
rile generale ale oamenilor muncii și 
la ședințele de grupă sindicală, con
sfătuirea a recomandat extinderea 
acestui procedeu la toate unitățile 
comerciale și de prestări servicii. De 
asemenea, s-a stabilit organizarea 
trimestrială — la nivelul sectoarelor 
municipiului — a unor consfătuiri pe 
diverse domenii de activitate, după 
modelul celei organizate pe Capitală.

— în încheiere — ne spune inter
locutorul — aș vrea să subliniez eă 
prin conjugarea eforturilor celor ce 
lucrează în sectorul comercial și de 
prestări servicii cu cele ale membri
lor echipelor de control obștesc din 
Capitală este posibil și de dorit să 
se îmbunătățească, în continuare, 
condițiile de aprovizionare și servire 
ale bucureștenilor.

Mihai IONESCU

part de Mărașu, legătura telefonică rtl 
se dă tocmai prin... Tulcea. Mai exact: 
noi cerem Mărașu la oficiul Peci- 
neaga din județul Tulcea. Pecineaga 
cere Tulcea. Tulcea dă Topologu. 
Topologu dă Hirșova și. în sfirșit, 
Hirșova ne dă (cînd ne dă) Mărașu. 
Ca să vorbim cu Brăila așteptăm 
uneori zile în șir.

— Cum se pot aproviziona oame
nii cu alimente, cu îmbrăcăminte t 
întrebarea am pus-o chiar în incin
ta magazinului „Universal" din 
Frecătei.

—_ Sînțem bine aprovizionați cu 
zahăr, ulei, brinză, pește, orez. în 
general, avem tot ce ne trebuie. Și 
cu articolele de îmbrăcăminte stăm 
la fel de bine, ne-au răspuns coope
ratoarele Constanta Dăineanu, Du
mitra N. Stroe și Tanța Gropineanu.

Aceasta este situația la centrul de 
comună. Dar in satele aparținătoa
re ? Ne deplasăm la Titcov. Trăiesc 
acolo 190 de familii. Există un ma
gazin universal. Pe gestionar il chea
mă Ion Dragu. Ne informează că 
din magazin lipsesc de la o vreme 
mașini de cusut, somiere și frigide
re. Deși a cerut să-i vină, că i 1« 
cer și lui oamenii, cooperativa zo
nală Brăila nu i le-a trimis încă. 
„La capitolul alimente — mai spu
nea responsabilul — stăm bine. Ne 
lipsește însă uneori tocmai alimen
tul principal : pîinea. Oamenii trec 
după pîine în Dobrogea, la Peci
neaga.

— Dar ce. comuna n-are brută
rie ?

Aflăm că are. dar C.A.P.. care • 
patronează, nu se ocupă de ea a- 
proape deloc.

La dispensar îl găsim pe Ion Vlal- 
cu. 71 de ani. pensionar. Suferă de 
poliartrită cronică evolutivă, după 
cum ne explică doctorul Nicolae 
Polatos.

— Cred că direcția sanitară — ne 
spune medicul —- ar trebui să ne 
mai ajute cu cîteva cadre medicale. 
Știu, ei judecă după criteriul numă
rului de oameni, dar aici. în Baltă, 
criteriul ar trebui să fie acela al 
distantelor. Dacă sînt chemat în sat 
la Cistia. de exemplu, trebuie să 
parcurg 16 km. Cu căruța, pentru că 
mașina Salvării (de fapt, un I.M.S.) 
o las aici pentru orice eventualitate.

Vizităm dispensarul. E bine ame
najat și curat : sală de tratament, 
sală de lucru, bucătărie, staționar, 
cabinet de consultații.

— Cum își repară cetățenii apa
ratele de radio și TV ?

Aflăm că două zile pe săptămlnă, 
dacă nu e apa mare, vine de la 
Brăila un tehnician de specialitate. 
Un tehnician la sute de aparate...

— Cerințele sătenilor noștri, din 
an m an tot mai mari, pot fi, totuși, 
rezolvate, chiar dacă această comu
nă e izolată de celelalte așezări — 
ne asigură tovarășa Ținea Socoi, 
loctiitoarea secretarului comitetului 
comunal de partid. Trebuie să recu
nosc că o parte din neajunsurile pe 
care le-ati constatat le putem înlă
tura prin forțele noastre, printr-o 
mai bună organizare și \ funcționare 
a serviciilor. în ce privește aprovi
zionarea cu o serie de bunuri de fo
losință îndelungată sau înzestrarea 
tehnico-materială a unor unități, este 
necesar ca organismele de resort ju
dețene să ne acorde și nouă atenția 
cuvenită.

Fapt care ne determină ca sesiza
rea de mai sus s-o supunem și noi 
atenției forurilor de resort.

Mircea BUNEA
corespondentul „ScînteiF
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Vizita în România a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Luis Cabrai

Vizită protocolară
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niile de activitate, pentru ca rela
țiile dintre țările și popoarele 
noastre să fie bazate pe deplină 
egalitate în drepturi, să contribuie 
la învingerea unor greutăți și să 
ducă la dezvoltarea economico- 
«ocială a ambelor state.

Veți avea posibilitatea, dragi to
varăși, să cunoașteți unele realizări 
ale României, ale poporului român 
în edificarea societății socialiste. în 
timpul relativ scurt pe care îl veți 
petrece în România veți putea 
constata preocuparea partidului și 
poporului nostru de a realiza 
hotărîrile Congresului al XI-lea 
privind făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Fără îndoială că vom face și un 
schimb de păreri asupra probleme
lor internaționale. Trăim într-o 
lume în continuă schimbare. Po
poarele își afirmă cu putere voința 
de a lichida vechile relații de 
inechitate, de dominație imperia
listă și colonialistă. Raportul de 
forțe pe plan internațional este tot 
mai mult în favoarea popoarelor 
care doresc să fie stăpîne pe des
tinele lor, să se dpzvolte indepen
dent. Experiența luptei multor po
poare, printre care și a poporului 
dumneavoastră și — desigur, ceva 
mai înainte — a poporului român, 
demonstrează că, atunci cînd po
poarele doresc și sînt hotărîte să 
trăiască libere, nu există forță care 
să le împiedice. Iată de ce noi pri
vim cu încredere dezvoltarea vieții 
internaționale, lupta popoarelor 
pentru relații noi, de deplină egali
tate. de respect al independenței și 
suveranității fiecărei națiuni.

Sînt încă probleme complexe de 
soluționat pe diferite continente. în 
Europa sîntem angajați ferm în 
realizarea securității și păcii trai
nice pe continent. Sînt, de aseme
nea, problemele din Orientul Mij
lociu care trebuie soluționate pe 
calea tratativelor, pentru asigu
rarea unei păci drepte și trainice. 
Sînt multe probleme în Africa le
gate de lichidarea deplină a domi
nației coloniale și a rasismului, de 
consolidarea independenței națio
nale. de asigurarea dezvoltării eco
nomice și sociale. Și asemenea pro
bleme sînt și pe alte continente. 

: Toate acestea reclamă întărirea 
solidarității tuturor popoarelor care 
doresc să realizeze relații noi, să 
asigure o lume mai dreaptă și mai 
bună.

și mii de locuitori ai CapitaleiPe traseu, ovații și aplauze, călduroase manifestări de stimă din partea a mii

Desigur, țările socialiste, țările 
în curs de dezvoltare, mișcările de 
eliberare națională, progresiste și 
democratice, antiimperialiste re
prezintă forțe puternice, care, pot 
asigura o asemenea dezvoltare.

Sînt, de asemenea, problemele 
legate de lichidarea subdezvoltării, 
de făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale — care consti
tuie factorul hotărîtor pentru pro
gresul viitor al omenirii. Pentru 
soluționarea tuturor acestor pro
bleme, considerăm că se impune 
întărirea colaborării și solidarității 
tuturor forțelor și popoarelor care 
doresc o lume mai dreaptă și mai 
bună. Țările mici și mijlocii pot 
și trebuie să aibă un rol important 
în rezolvarea problemelor interna
ționale. Considerăm că trebuie să 
întărim Organizația Națiunilor 
Unite, alte organisme internațio
nale. pentru a asigura cadrul de 
participare a tuturor statelor la so
luționarea problemelor complexe 
ale vieții contemporane.

Am convingerea că prietenia și 
colaborarea dintre popoarele și 
partidele noastre — care s-au dez
voltat în condițiile luptei de eli
berare națională — se vor ridica 
pe o treaptă nouă, vor juca un rol 
important în realizarea progra
melor de dezvoltare economico- 
socială ale ambelor țări, consti
tuind. totodată, o contribuție activă 
la lupta generală antiimperialistă 
și anticolonialistă, pentru o nouă 
ordine economică internațională. 
Vă rog să fiți siguri că vom face 
totul pentru a asigura o colabo
rare tot mai strînsă, în toate do
meniile de activitate, între parti
dele și popoarele noastre.

Aș dori să exprim convingerea 
că convorbirile pe care le vom avea 
vor deschide noi perspective de 
dezvoltare a colaborării noastre, 
în interesul ambelor popoare.

Doresc să ridic acest pahar și să 
urez poporului prieten din Gui
neea-Bissau consolidarea deplină 
a independenței, succes în dez
voltarea economico-socială, bună
stare !

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele și popoarele 
noastre !

în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe președinte, a tuturor to
varășilor și prietenilor din Gui
neea-Bissau !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

datorie din solidaritatea lor inter- 
naționalistă față de lupta de eli
berare a popoarelor. Este o reali
tate care constituie o bază sigură 
pentru dezvoltarea viitoare, a re
lațiilor dintre popoarele și guver
nele noastre.

Aș dori, de asemenea, să subli
niez faptul că Republica Socialistă 
România a fost întîia țară din 
lume care a semnat, împreună cu 
reprezentanții legitimi ai poporu
lui nostru, primul act oficial in
ternațional recunoscînd, de fapt, 
personalitatea internațională a po
porului nostru. Acest document 
istoric, semnat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de mult iubitul nostru 
conducător, tovarășul Amilcar Ca
brai, îl avem totdeauna prezent în 
memoria noastră și îl putem con
sidera ca un steag, ca un ghid 
care orientează relațiile sănătoase 
și strînse dintre poporul român 
și poporul din Guineea-Bissau. 
După opinia noastră, există toate 
condițiile pentru că colaborarea 
noastră să fie tot mai fructuoasă, 
exemplară. în primul rînd. pen
tru că nutrim o dragoste comună 
față de libertate și independență, 
în al doilea rînd, pentru că ma
nifestăm solidaritatea noastră față 
de forțele păcii și eliberării na
ționale. De asemenea, există do
rința comună de a crea o lume 
mai bună, o lume mai fericită 
pentru toți oamenii. Iată de ce 
privim cu încredere viitorul rela
țiilor noastre.

Dincolo de speranțele pe care le 
avem. în sensul că vom putea în
văța multe de la partidul și po
porul român, din îndelungata sa 
luptă pentru consolidarea victorii
lor obținute după eliberare, că re
lațiile de cooperare cu România 
vor constitui un factor de pro
gres pentru țara noastră, există 
certitudinea că opțiunile noastre 
comune, obiectivele noastre funda
mentale comune reprezintă o bază 
sigură pentru ca această conlu
crare să se dezvolte pe zi ce trece 
tot mai mult, să dea roade ce vor 
servi intereselor celor două po
poare ale noastre.

Pe plan internațional, partidul 
nostru va continua să ducă aceeași 
luptă pe care a purtat-o în pe
rioada eliberării naționale, și ex
prim încă o dată eterna recu
noștință prietenilor care ne-au aju
tat. Dorim să ducem o politică 
africană care să servească adevă
ratei independențe a Africii, împo

triva tuturor celor ce se opun li
bertății și dezvoltării popoarelor 
de pe continentul nostru. Avînd 
această viziune, credem că inde
pendența statului nostru trebuie să 
reprezinte o forță care să stimuleze 
și lupta celorlalte mișcări de eli
berare care acționează pentru eli
berarea țărilor lor de sub colonia
lism, neocolonialism și imperialism. 
Credem, de asemenea, că Africa nu 
va putea depăși subdezvoltarea sa, 
nu-și va putea consolida indepen
dența dacă se va închide în ea în
săși, dacă nu va face din această 
independență un mijloc pentru 
progresul propriilor popoare. Cre
dem că popoarele africane, statele 
africane trebuie să aibă relații de 
cooperare mai întîi cu toate po
poarele anticolonialiste și antiimpe
rialiste. Trebuie să se întărească 
solidaritatea cu aceste popoare. 
Dar, de asemenea, trebuie să aibă 
relații cu toate statele lumii și în 
acest cadru noi orientăm relațiile 
noastre internaționale. Sîntem fi
deli față de principiile care au 
condus lupta noastră de eliberare 
națională, față de prietenii care au 
făcut posibil să ducem mai departe 
această luptă, pentru o indepen
dență reală și cooperare cu toate 
popoarele.

Sîntem siguri că prezența noas
tră în București, convorbirile pe 
care le vom avea vor întări și mai 
mult legăturile de prietenie și so
lidaritate ce au unit dintotdeauna 
popoarele și partidele noastre. Sîn
tem siguri, de asemenea, că putem 
să învățăm mult de la România 
socialistă, putem să învățăm prin 
intermediul contactelor, al convor
birilor pe care le vom avea, prin 
intermediul vizitelor pe care le 
vom face. în acest fel, vom cu
noaște marile realizări înfăptuite 
în țara dumneavoastră, sub con
ducerea marelui Partid Comunist 
Român, realizări care constituie 
victorii ale poporului român, vic
torii ale tuturor popoarelor iubi
toare de pace și progres. Partidul 
nostru, statul nostru înțeleg bine 
rolul pe care România socialistă 
îl joacă în acest moment in lume.

Tovarăși și prieteni.
Vă rog să toa'Stăm pentru succe

se din ce in ce mai mari, pentru 
mărețele înfăptuiri din Republica 
Socialistă România ;

în sănătatea marelui său condu
cător. tovarășul Nicolae Ceaușescu;

Pentru prietenia și cooperarea 
dintre România socialista și tînăra 
noastră țară ! (Aplauze).

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau, tovarășul 
Luis Cabrai, a făcut, in cursul serii, 
o vizită protocolară președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

La sosirea pe aeroportul Otopeni

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I)

logiei și minelor, Luiz Candido. . di
rector al serviciilor de statistică și 
economie agricolă, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc.

în continuarea ceremoniei, coman
dantul gărzii militare a prezentat 
onorul. Au fost intonate apoi im
nurile de stat ale celor două țări, 
iar în semn de salut s-au tras 21 de 
salve de artilerie. Cei doi președinți 
au trecut în revistă garda de onoare. 
A urmat prezentarea personalităților

A participat tovarășul Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al guvernului.

Această primă intrevedere dintre 
cei doi șefi de stat, premergătoare 
convorbirilor oficiale, s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă prietenie, 
de deplină înțelegere și stimă reci

române și a șefilor misiunilor diplo
matice.

Numeroși bucureșteni, veniți la 
aeroport, precum și tineri din Re
publica Guineea-Bissau care studia
ză în România au salutat cu vii și 
entuziaste aplauze pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Luis Cabrai, 
au aclamat pentru întărirea priete
niei și colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

în această atmosferă însuflețită, 
președinții Nicolae Ceaușescu și Luis 
Cabrai au părăsit aeroportul într-o 
mașină escortată de motocicliști. 

procă, caracteristică relațiilor care 
s-au statornicit și se dezvoltă între 
partidele și țările noastre, potrivit 
intereselor și aspirațiilor ambelor 
popoare, în folosul cauzei păcii, coo
perării și progresului în lume.

Aceste sentimente de profundi 
stimă față de cei doi președinți le 
regăsim exprimate direct și caid de 
miile de locuitori ai Capitalei veniți 
în întîmpinare de-a lungul traseului. 
Din mașina deschisă, cei doi pre
ședinți răspund cu cordialitate aplau
zelor îndelungi și semnelor de prie
tenie ale mulțimii. Aceste manifes
tări atît de semnificative pentru bu
nele relații existente între țările și 
popoarele noastre însoțesc pe pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Luis 
Cabrai pînă la reședința rezervată 
înaltului oaspete. (Agerpres)

Un obiectiv distinct 
al întrecerii socialiste 
pe care harnicul colec
tiv al chimiștilor din 
'Săvinești o desfășoară 
în cinstea aniversării 
partidului și a zilei de 
1 Mai îl constituie 
promovarea pe scară 
largă a Inițiativelor 
muncitorești, pentru a- 
firmarea și valorificarea 
inteligenței tehnice pro
prii și creșterea, pe 
această bază, a eficienței 
economice. Dintre rezul
tatele notabile obținute 
pînă acum pe această 
linie reținem că s-au 
realizat și livrat supli
mentar economiei na
ționale produse in va
loare de peste 60 de 
milioane lei. în unități 
fizice, este vorba de 
180 tone melană, 25 tone 
fibră relon, 30 tone fire 
textile relon, 25 tone 
rețele cord ș.a. De ase
menea, sarcinile la ex
port au fost depășite cu 
300 000 lei valută. Și 
încă un element semni
ficativ : în perioada 
care a trecut din acest 
an. planul la producti
vitatea muncii s-a rea
lizat în proporție de 
105.8 la sută.

Prezentînd aceste re
zultate. evidențiem con
tribuția deosebită pe

care o aduc la înfăptui
rea cu succes a planu
lui și a angajamente
lor pe acest an chi- 
miștii Liviu Baghiu, 
Ion Comîrla. Gheorghe 
Dulamă, Ion Ciongradi, 
Ion Aldea, Petre Ivaș-

nite să ducă la asimila
rea și realizarea cu for
țe proprii a unui im
portant volum de repe
re. utilaje și chiar in
stalații deosebit de com
plicate. prevăzute a se 
procura din import.

posibilitățile lor. unul 
sau altul din reperele 
expuse. Ca urmare, sec
ția mecanică fină a de
venit în aceste zile un 
adevărat ..tehnolog șef" 
al combinatului. Aici, 
a început să se execute

aproape fiecare secție 
își are inițiativele sale 
proprii, născute din ne
cesitățile specifice locu
rilor de muncă. „Să lu
crăm o zi pe semestru 
cu materii prime econo
misite", „Schimbul efi-

Fermentul viu al întrecerii —
conștiința muncitoreasca

eu și mulți alții. Dar 
ceea ce conferă profun
zime activității de pînă 
acum a chimiștilor din 
Săvinești sînt căutările 
asidue ale întregului co
lectiv pentru valorifica
rea pe un plan superior 
a capacității sale teh
nice. într-adevăr, a- 
proape fieeare secție a 
marelui combinat a de
venit, în acest prim an 
al actualului cincinal, 
locul unor neistovite 
confruntări de idei, me-

Cum se procedează prac
tic ? Ing. Valerian Ale- 
xandrescu. șeful secției 
mecanică fină, ne fur
nizează unele amă
nunte :

— Mai întîi, în cadrul 
combinatului a fost or
ganizată o expoziție cu- 
prinzînd zeci și zeci de 
repere propuse a fi 
achiziționate de pe pia
ța externă. Chimiștii vin, 
studiază exponatele, fac 
propuneri și chiar se o- 
feră să execute, după

piese de mare comple
xitate tehnică, ceea ce 
a adus unității noastre 
o economie de peste 34 
milioane lei valută.

Continuăm ancheta pe 
această temă in secțiile 
cu „foc continuu" ale 
combinatului, unde ni 
s-au oferit nenumărate 
dovezi ale hărniciei 
chimiștilor din Săvi
nești. ale hotărîrii lor 
de a adăuga succeselor 
de pînă acum altele mai 
semnificative. Practic,

cienței economice". „Fie
care cadru tehnic să 
rezolve o problemă teh- 
nico-organizatorică a 
cărei eficiență economi
că să depășească de trei 
ori retribuția" sau „Ca
drele viitoare pe mîini 
sigure" sînt numai ci- 
teva din valoroasele 
inițiative muncitorești 
apărute în întrecerea 
socialistă.

— La noi începe lun
ga călătorie a firului de

relon spre beneficiari, 
ne spunea Nicolae Săn- 
descu, șeful secției lac- 
tamă. Aici se plămă
dește materia primă 
a relonului românesc 
și, ca orice gospo
dar, ne gîndim cum 
putem economisi și va
lorifica superior această 
materie primă. Iată de 
ce colectivul nostru a 
îmbrățișat cu interes 
inițiativa „Să lucrăm o 
zi pe semestru cu ma
terii prime economisi
te" și să știți că ne ți
nem de angajament.

Chimiștii din Săvi
nești sînt hotărîți să 
obțină în întimpinarea 
aniversării partidului și 
a zilei de 1 Mai rezul
tate și mai mari în în
deplinirea planului și a 
angajamentelor asuma
te în întrecere. Așa 
cum ne relata în în
cheiere ing. Valeriu 
Momanu, directorul ge
neral al centralei, „stă 
in bunul obicei al chi
miștilor din Săvinești 
de a-și respecta cuvîn- 
tul dat".

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"

ALBA. La Combinatul de produse 
sodice Ocna Mureș, preocuparea pen
tru asigurarea unor condiții de 
muncă tot mai bune se concretizează, 
printre altele, în darea în folosință 
a unor noi obiective cu caracter so
cial. Astfel, au fost organizate, pe 
lîngă cele existente, încă două micro- 
cantine. De asemenea, a fost amena
jată o stație pentru prepararea și 
distribuirea laptelui antidot. Pentru 
muncitorii din secția transporturi a 
fost dat in folosință un grup social. 
(Șt. Dinică).

SATU-MARE. De un an. de cînd 
s-a înființat, oficiul teritorial de 
calcul electronic dm Satu-Mare a 
pregătit, in cadrul unor cursuri de 
scurtă durată, peste 100 de operatori- 
programatori pentru exploatarea ma
șinilor de facturat și contabilizat, cu 
care sint dotate numeroase unități 
industriale din județ. Concomitent, 
oficiul pregătește și cadre de specia
liști operatori pentru exploatarea e- 
chipamentelor de pregătire a datelor 
pentru calculatoare. (Octav Gru- 
meza).

HUNEDOARA. Copiii minerilor din 
Uricani au devenit beneficiarii unui 
nou și modern așezămînt destinat 
creșterii și educării lor : o creșă cu 
100 de locuri, dată în folosință zilele 
trecute. Pentru voinicii mai răsăriți 
au început de curînd lucrările la o 
nouă grădiniță, care va avea 120 de 
locuri. (Sabin Ionescu).

VÎLCEA. In fiecare an, cînd rîul 
Olteț purta la vale puhoaiele de apă 
provenită din topirea zăpezii, erau

inundate însemnate suprafețe agri
cole. Pentru prevenirea inundă
rii terenurilor de luncă, membrii 
cooperatori din comuna Sinești au 
hotărît să consolideze malurile rîu- 
lui cu ziduri protectoare. In felul a- 
cesta sînt redate circuitului agricol 
aproape 80 ha. în ultimele zile, peste

PE SCURT
DIN ȚARĂ
Corespondenții „Scînteii"

transmit:

600 de cooperatori din această loca
litate au participat la lucrări. (Ion 
Stanciu).

MARAMUREȘ. Consiliul județean 
al sindicatelor din Baia Mare a or
ganizat în holul casei de cultură din 
localitate o expoziție cu tema „Ini
țiative, inovații, autodotări", care 
ilustrează efortul oamenilor muncii 
maramureșeni pentru stimularea 
creației tehnice, folosirea unor pro
duse românești în locul' celor aduse 
din import, precum și pentru valo
rificarea mai eficientă a experienței 
acumulate în această privință. Sînt 
prezentate peste 100 de exponate :

agregate, instalații, prototipuri, ma
chete, fotografii, grafice, copii după 
brevete de invenții etc. (Gh. Susa).

OLT. In comuna Piatra Olt, una 
dintre viitoarele localități urbane ale 
județului Olt. s-a dat în folosință un 
modern magazin universal cu o su
prafață comercială utilă de aproape 
2 000 mp. Noul complex cuprinde un 
magazin alimentar cu autoservire; 
spații pentru produse textile, îmbră
căminte, încălțăminte, mobilă etc. 
(Emilian Rouă).

VASLUI. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la întreprinderea de 
confecții din orașul Vaslui înscriu in 
graficul întrecerii socialiste impor
tante succese. Față de sarcinile la 
zi, ei au realizat o producție supli
mentară echivalentă cu peste 4 000 
bucăți confecții pentru copii într-o 
gamă sortimentală de peste 35 mo
dele, adecvate sezonului de primă
vară. De relevat că plusurile da 
producția sînt obținute în întregime 
pe seama creșterii productivității 
muncii. (Crăciun Lăluci).

SALAJ. In aceste zile, mii de ță
rani cooperatori efectuează ample 
lucrări pe fînețele și pășunile din 
numeroase localități. Pină acum au 
fost curățate peste 13 000 ha de fi
nețe și pășuni. In același timp au 
fost fertilizate cu îngrășăminte na
turale și chimice peste 9 300 ha. Aco
lo unde este cazul se aplică și amen
damente. Printre fruntași se numără 
țăranii cooperatori din Crasna. Zim- 
bor, Surduc și Cizer. (Gh. Rusu).
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Codul eticii și echității socialiste
în viata noastră

:>
Peste tot în țară, în această perioa

dă, la așezămintele culturale se des
fășoară un amplu program de ac
țiuni cultural-educative, intitulate 
„Codul eticii și echității socialiste — 
în viața noastră". Programul cuprin
de suite de dezbateri pe probleme 
specifice de muncă, de viață, ale oa
menilor din regiunile respective. 
Desprindem, din relatările unor co
respondenți ai „Scînteii", cîteva as
pecte ale acestor acțiuni.

Inițiativa consiliului de conducere 
al Casei de cultură din Huși, de a 
organiza dezbateri despre etica mun
cii la locul de producție, a venit în 
întimpinarea interesului pentru o a- 
semenea temă, a tinerilor din... ti
nerele unități industriale ale orașu
lui. Astfel, pe platforma industrială 
care cuprinde Fabrica de ciorapi. în
treprinderea de încălțăminte, între
prinderea de tranzistori, apoi la Fa
brica mixtă de industrie locală, la 
cooperativa meșteșugărească „Zo
rile", deci la locurile de muncă, au 
avut loc dialoguri interesante. S-a 
discutat despre codul moral al co
muniștilor, despre „Tinerețe, mun
că, viață" și contribuția tineretului 
la realizarea producției, despre „E- 
tica muncii tînărului din unitățile de 
servicii publice", despre „Omul de 
lingă tine"... S-au făcut referiri și Ia 
filmele-anchetă, filme de atitudine 
(„Stop-cadru", „Alb-negru", „Față în 
față"), realizate de clubul casei de 
cultură, filme în care se comentau 
aspecte din intreprinderi, de pe șan
tiere, unde erau prezentate expe
riențe înaintate, dar și stări de lu
cruri critice, intr-un cuvint fapte in 
„alb" și „negru". S-a avut în vedere 
și intervenția „Brigăzii de acțiune" 
— care activează tot la casa de cul
tură, autoare a unui popular „serial"

concrete de viață șipe probleme 
muncă.

Apropierea 
politice 
marcată 
rale din Valea Jiului. La ma
joritatea caselor de cultură și clu
burilor muncitorești din salba locali
tăților acestui important bazin car-

Congresului educației 
și culturii socialiste este 
și in așezămintele cultu- 

Valea Jiului.

exigențelor eticii și echității so
cialiste. Masa rotundă „Patriotis
mul — trăsătură definitorie a per
sonalității umane în socialism" și 
expoziția de fotografii „Tineri cu 
care ne mîndrim", de la Casa de cul
tură din Petroșani, dezbaterile „Mo
rala socialistă și viața de familie" și 
„Comportarea etico-morală a tinere-

In pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste, interesante 

dezbateri la cluburile muncitorești 
și la casele de cultură

bonifer al țării au loc o seamă de 
acțiuni și manifestări educative care 
îmbracă o diversitate de forme și 
mijloace începind de la expuneri, 
dezbateri și pină la festivaluri com
plexe. In acest context se înscrie, de 
pildă, ampla dezbatere organizată la 
Casa de cultură din Uricani pe te
ma : „Comportamentul etic — ce
rință a civilizației contemporane" și 
masa rotundă „Băieții despre fete, 
fetele despre băieți", la care au par
ticipat sute de tineri, alături de 
tovarăși de muncă mai virstnici, a- 
nalizîndu-se probleme de comporta
ment în muncă și societate. Pe scena 
Clubului minerilor din Lonea, în 
fața unui numeros public, brigada 
artistică de agitație a exploatării mi
niere din localitate a prezentat pro
gramul „Omul față in față cu el în
suși", inspirat de fapte din viața co
tidiană a minei, trecute prin filtrul

tului în muncă și în viață" (Clubul 
minerilor din Petrila), ca și multe 
alte manifestări asemănătoare sint 
tot atîtea acțiuni înscrise frecvent pe 
afișul activităților de la cluburile și 
casele de cultură din Valea Jiului. 
Dar, prin sfera largă de cuprindere 
și prin diversele forme educative 
abordate s-a impus în Valea Jiului 
amplul festival-dialog „Sub flamuri 
purpurii și tricolore", organizat de 
Consiliul municipal al sindicatelor 
din Petroșani in cinstea celei de-a 
55-a aniversări a creării partidului, 
Congresului educației politice și cul
turii socialiste, centenarului Inde
pendenței de stat a României. O ma
nifestare cultural-educativă în care 
sint antrenate numeroase formații 
artistice de amatori ale cluburilor 
muncitorești și caselor de cultură din 
Valea Jiului — coruri muncitorești, 
formații de dansuri, brigăzi 
de agitație — prima etapă

pe scena clubului minerilor din Vul
can peste 400 de artiști amatori.

Aspecte similare întîlnim și în ju
dețul Dîmbovița. Sub genericul 
„Spirit revoluționar în întreaga noas
tră activitate", la Combinatul de o- 
țeluri speciale și la Casa de cultură 
a municipiului Tîrgoviște au avut loc 
întîlniri între cei mai tineri membri 
de partid și cadre cu munci de răs
pundere. S-au dezbătut aspecte ale 
eticii profesionale și cetățenești, 
ale atitudinii față de 
de comportarea socială.
de cultură din Pucioasa, o utilă dez
batere pe teme etice s-a desfășurat 
sub genericul „Tinerii se adresează 
tinerilor", de fapt o pledoarie, cu ar
gumente ale maturității de gindire, 
privind necesitatea angajării plenare 
a tinerilor în efortul general, pentru 
aplicarea în viață a normelor etice 
comuniste. Și Clubul muncitoresc din 
Șotînga a organizat la locurile de 
muncă dezbateri privind etica profe
sională a tinerilor, disciplina muncii 
și comportarea angajaților în fami
lie și societate.

Iată deci exemple convingătoare 
care ilustrează activitatea fertilă a 
numeroase case de cultură, cluburi 
muncitorești pentru educarea oame
nilor muncii, a tineretului îndeosebi, 
în spiritul normelor eticii și echi
tății socialiste. Sint preocupări care 
trebuie să-și ciștige un loc de frunte 
și o frecvență firească pe agenda 
tuturor așezămintelor culturale, nu 
numai în preajma evenimentelor 
importante. să devină permanențe 
ale activității. Interesul cu care sint 
primite de către oamenii muncii este 
un

muncă, față
La Casa

artistice 
reunind

indemn in acest sens.
Smaraii.da OȚEANU
și corespondenții „Scînteii1

Valeriu RAPEANU

„Interpretări și înțelesuri"
Expoziția Constantin Bulat

Ultimul volum al 
lui Valeriu Râpeanu, 
Interpretări și înțele
suri, ne oferă o ade
vărată sinteză a di
recțiilor. opțiunilor și 
modalităților critice 
și istorico-literare pro
prii autorului, fiind, 
incontestabil, cartea 
sa reprezentativă. Ma
joritatea paginilor vo
lumului este rezer
vată istoriei literare 
și literar-teatrale, în 
prim-plan stînd figu
rile lui N. Iorga și 
Mihail Sadoveanu, ra
porturile dintre cele 
două genii geme
ne. elucidarea unor 
probleme esențiale pri
vind sensul curentu
lui „Sămănătorist". 
O dată mai mult, 
editorul autobiografiei, 
O viață de om așa 
cum a fost ne do
vedește că este unul 
din acei cercetători ai 
operei lui N. Iorga in 
stare să pătrundă în 
esența personalității 
atit de complexe a 
marelui cărturar. A- 
naliza consacrată ra
porturilor dintre Ior
ga și Sadoveanu, ca 
și începuturilor scrii
toricești ale celui din 
urmă poate fi so
cotită nu numai în
noitoare, dar, in mul
te puncte, o operă de 
precizare științifică, de 
evocare veridică a spi
ritului in care s-au 
format și afirmat cei 
doi uriași continuatori 
ai ethosului emines
cian, 
fel, 
sivă
ordinul istoriei și 
ticii literare, totodată, 
adusă volumul
discutat.

Este, de 
și cea mai 
. contribuție,

alt- 
ma- 

de 
cri-

Revenind 
preocupare, 
consacră o 
monografie, 
nouă, lui 
Zamfirescu, 
pentru a 
text și în bogate note 
de subsol, o istorie a 
repertoriului, a gustu
rilor, mijloacelor sce
nice, moravurilor și 
condițiilor teatrului 
românesc modern, in 
legătură cu începutu
rile căruia autorul

la o veche 
autorul 
micro- 

complet 
G. M. 
pretext 

schița în

propune, într-un ar
ticol special, și o „ipo
teză" foarte plauzibi
lă. împreună cu alte 
articole, 
problemelor 
ale 
nesc, 
aici 
vente pentru pasiunea 
și competența cu care 

o 
studiu 
publi- 

u-

teatrului 
avem 

mărturii

consacrate 
actuale 
româ- 

reunite 
eloc-

autorul continuă 
direcție de 
și afirmare 
cistică de reală 
tilitate. Tradiția criti
cului literar, dublat de 
un avizat critic tea
tral, se cere reinnoda- 
tă ; bunele roade ob
ținute dintr-o aseme
nea atitudine sînt e- 
vidențiate grăitor de 
cartea lui Valeriu 
Râpeanu. Teatrul ca 
text, ca spectacol, ca 
funcție 
socială, 
ne a unei culturi, îl 
preocupă deopotrivă.

intervențiile

culturală și 
ca dimensiu-

sint nu numai juste, 
dar și pasionante ca 
lectură.

Nu putem încheia 
această trecere in re
vistă a celor mai în
semnate aspecte 
cărții de față 
cuprinde și un unic, 
dar substanțial excurs 
in literatura străină, 
consacrat lui Fran
cois Mauriac) fără să 
insistăm asupra arti
colului Specificul na
țional între tradiție și 
inovație, care se sin
gularizează in pro
ducția curentă pe a- 
ceastă temă prin mo
dul cum supune unui 
examen lucid formu
lele cele mai între
buințate, conjugin- 

rdu-le cu tilcurile date 
ideii de un Pârvan,' 
Blaga sau G. Căli- 
nescu. Din păcate, mai 
puțin tranșante sint 
opiniile din articolul 
Confuzia valorilor, 
unde concluziile, nu
mai sugerate, sint 
lăsate pe seama citi
torului. Un articol ca 
Literatură și semnifi
cație va fi și el citit 
cu interes și aprobare 
de oricine va lua in 
mină această carte. 
Semnalăm, de aseme
nea, o caldă și justă 
exegeză a valorii 
naiului lui Gala 
laction.

Interpretări și 
țelesuri este, după o- 
pinia noastră, una din 
acele cărți de critică 
ce nu se învechesc, 
caracterizate prin res
pectul față de valori
le autentice, de o ar
doare lucidă pentru 
valorile culturii noas
tre.

ale 
(care

Jur- 
Ga-

in-

A treia expoziție 
personală a lui Con
stantin Bulat, deschi
să la galeriile „Ori
zont", expoziție pro
iectată acum citeva 
luni, cu puțin înainte 
de moartea artistului, 
aduce în atenția pri
vitorilor lucrări reali
zate mai ales in ulti
mii ani. Pentru a în
tregi imaginea crea
ției lui, organizatorii 
au adăugat cîteva lu
crări aflate în atelier, 
aparținînd altor peri
oade de creație. ■

Desenele, de o ma
re frumusețe a stili
zării — independente 
sau aplicate cu evi
dentă măiestrie for
melor de ceramică — 
atestă încă o dată ca
litățile artei lui 
lat. Ele ascund 
privitorului
dramatică, obstinantă 
a creatorului cu boa
la, dorința lui de a lu
cra pină în ultimele 
clipe. Este, de aceea, 
necesar să evocăm ci
teva date ale biogra
fiei acestui ■ artist : 
„Cei ce l-au cunoscut 
pe Constantin Bulat, 
scria nu de mult 
criticul de artă Mir
cea Grozdea, 
tut 
zi
și efortul neîntrerupt 
al unui om fin și cul
tivat de a-și găsi in 
arta ceramică nu nu
mai o activitate pro
fesională. dar mai 
ales un înalt ideal es
tetic. Arta focului a 
învățat-o singur, nu 
fără nenumărate greu
tăți... A muncit cu te
nacitate și obstinație,

Bu- 
insă 

lupta

să 
cu zi

au pu- 
urmărească 
zbuciumul

folosind la maximum 
cultura și setea lui de 
informație 
cunoaște 
ultimele 
ceramica 
a putea, 
inoveze".

Și, într-adevăr, prin 
intermediul formelor 
ceramice, Constantin 
Bulat a știut să inter
cepteze și să armoni
zeze înfăptuiri ale 
artei universale, să le 
prelucreze în sinteze 
originale, acordindu-le 
cu propria-i sensibili-

pentru a 
și a asimila 
tendințe din 
universală și 
la rindu-i, să

CARNET

late si demonstrind o 
superioară înțelegere 
a ceramicii vechi ro
mânești. Arta anoni
milor olari i-a oferit o 
inepuizabilă sursă de 
descoperire a unei 
gîndiri lucide. Faptul 
că imaginile desenate 
și modelate de el sint 
atît de sintetice și su
gestive prin însăși 
structura lor, nu fac 
decit să accentueze, 
pe alt plan, caractere 
consecvent înregistra
te in ceramica veche 
românească. Grave, 
dar în același timp vi
tale, desenele negre 
glazurate pe angoba 
albă din „Țărancă", 
„Bocitoare" (I și II) 
sau variantele pe te
ma „Victorie" izvo
răsc din fantezia și 
spiritul popular. A- 

confluența

sculpturii cu arta de
corativă, lucrările pre
zentate sînt menite în 
primul rînd să deco
reze, să creeze ambi
anțe armonioase vie
ții de toate zilele. Ele 
sint tot atitea argu
mente in favoarea ca
lității. a talentului.

„Cind am descope
rit că arta 
constituie un limbaj, 
dăruirea mi-a 
tală". Cuvintele artis
tului, înscrise în pre
fața catalogului ce în
soțește expoziția, măr
turisesc, prin atributul 
dăruirii, aspirația con
tinuă atit spre desă- 
virșirea mijloacelor 
de expresie impusă 
de respectul tradiției, 
cit și încercarea per
manentă de lămurire 
a drumului de urmat 
in problema 
mijloace, de a 
imagini capabile 
exprime pregnant 
ile, sentimentele 
aspirațiile omului 
dern. El a știut sa în
frunte cu tenacitate și 
rigoare dificultățile 
intimpinate in prelu
crarea lutului. să-i 
descopere cadențe 
somptuoase.

Grupînd lucrările în 
funcție de tematica 
sau motivul decorativ 
predominant, organi
zatorii expoziției au 
știut să le armonizeze 
cu desenele și pro
iectele de ornament 
pentrii formele cera
mice, să pună astfel 
și mai bine in eviden
ță legăturile acestei 
creații cu gîndirea o- 
riginală.

focului

fost to-

acestor 
crea 

să 
ide- 

și 
mo-

Cetatea Băniei, de nume
le căreia se leagă eveni
mente însemnate ale tre
cutului nostru, a fost, timp 
de o săptămînă, gazda pri
mitoare și atentă a citorva 
reprezentative spectacole 
din țară, reunite în „Festi
valul teatrului istoric". 
Și-au dat intilnire, în noua 
și monumentala clădire a 
teatrului, în cadrul unui 
efort comun, izvorit din vi
brante sentimente patrio
tice, din aspirația de a 
transfigura scenic momen
te hotăritoare ale devenirii 
poporului și națiunii noas
tre și de a evoca, la lumi
nile rampei, mari persona
lități istorice — teatre din 
Moldova și Transilvania, 
din Țara Crișurilor și din 
Banat. Au fost incluse în 
festival : „Decebal" de Mi
hai Eminescu (Teatrul din 
Botoșani), „Noapte albă" 
de Mircea Bradu (Teatrul 
din Oradea), „Vlaicu Vodă" 
de Al. Davila (Teatrul din 
Sibiu), „Io, Mircea Voie
vod" de Dan Tărchilă 
(Teatrul din Brașov), „Vi
forul" de Delavrancea (Tea
trul Național din Timișoa
ra), „Petru Rareș" de Ho
ria Lovinescu (Teatrul Na
țional din Iași) și „Capul" 
de Mihnea Gheorghiu (tea- 
trul-gazdă).

Publicul — printre care 
mulți tineri — a primit cu 
deosebită receptivitate mon
tările la care a fost invitat. 
Mai mult, la substanțialul 
simpozion consacrat ;,Tea
trului și făuririi epopeii 
naționale", condus de Con
stantin Măciucă, am putut 
vedea, alături de 
un grup compact 
care urmăreau, 
notițe, expunerile 
lor și activiștilor 
profesiunile de credință ale 
dramaturgilor și regizorilor.

Afișul festivalului, care 
a selectat tot ceea ce era 
mai bun în stagiunea ac
tuală, a avut darul de a 
pune în evidență condiția 
valorificării acestui gen, în 
prezent. Să punctăm cîteva 
aspecte — sperînd că la e- 
diția viitoare, din mai 1977, 
a festivalului selecția se va 
putea face pe baza unui an
samblu de creație teatrală, 
generat de un program 
unitar și consecvent, mai 
cuprinzător și mai valoros 
— sub raport artistic și e- 
ducativ. Prin aceasta, fes
tivalul va trebui să-și în
scrie pe frontispiciu ideea 
esențială potrivit căreia 
teatrul istoric nu este nu
mai o confruntare intre noi 
cei de altădată și noi cei 
de acum, ci și intre noi și 
lumea înconjurătoare, ilus
trare a contribuției poporu-

virstnici, 
de elevi, 
luindu-și 
istorici- 

culturali,

progresulIui nostru Ia 
omenirii.

în ce privește 
rea participării, 
semnificativă 
manifestare, alături de 
teatrul-gazdă, a incă două 
teatre naționale: cel din 
Iași și cel din Timișoara. 
Dar, este evident că dacă 
li s-ar fi alăturat, la a- 
ceastă întîlnire, bogată în 
valori spirituale, și Na
ționalele din București și 
din Cluj-Napoca. tabloul 
festivalului ar fi fost mai 
complex.

amploa- 
a fost 

prezența la 
alături

zut, unele nici măcar o dată, 
lumina rampei este încă 
minimă. (Exemplara iniția
tivă a teatrului din Boto
șani de a fructifica drama
turgia lui Mihai Eminescu, 
poetul național născut la 
Ipotești, rămine, din păcate, 
unică).

Situația se prezintă ceva 
mai bine in privința piese
lor istorice ale autorilor 
contemporani. Spectatori
lor festivalului li s-au ofe
rit, în paralel cu noi mon
tări, două lucrări consacra
te, aparținînd unor drama-

TEATRUL
s/ făurirea
epopeii 
naționale

Pe marginea unui recent 
festival teatral

însă, desigur, In primul 
rînd interesează aspectul 
repertoriului. Putem spune, 
privind afișul festivalului, 
că în lunile și în stagiunea 
următoare toate cele peste 
40 de teatre ale țării ar 
trebui să manifeste o aten
ție deosebită față de capo
doperele tezaurului clasic 
al literaturii noastre cu ca
racter istoric. Amintim că 
nicăieri in țară nu se joacă 
integral trilogia lui Dela- 
vrancea, că nicăieri nu pot 
fi urmărite „Apus de soa
re" ori „Luceafărul", că 
„Viforul" poate fi văzut 
doar la Timișoara și „Vlai- 
cu Vodă" de Al. Davila doar 
la Sibiu. De asemenea, 
nici unele drame istorice 
reprezentative, demne de 
a fi revalorificate azi, ale 
multor autori din perioada 
interbelică nu au interesat, 
din păcate, în această sta
giune, nici un colectiv din 
țară. Nedumerește faptul 
că ambiția de prospectare 
a bogatei moșteniri de „pie
se istorice" și de scoatere 
la lumină și actualizare a 
atitor titluri care n-au vă-

turgi de azi : „Petru Rgreș" 
de Horia Lovinescu și „Io, 
Mircea Voievod" de Dan 
Tărchilă, precum și premie
rele recente „Noaptea albă" 
de Mircea Bradu și „Capul" 
de Mihnea Gheorghiu. Dar, 
in privința „reluărilor", tre
buie din nou amintit tea
trelor noastre că au existat, 
in ultimele decenii, citeva 
momente de deosebită eflo
rescentă calitativă și canti
tativă a dramei istorice, 
care au afirmat mulți alți 
autori (Paul Anghel, Mihail 
Davidoglu, Paul Everac, 
Laurențiu Fulga, Al. T. Po
pescu, Mircea Ștefănescu, 
Al. Voit.in și alții), ale că
ror scrieri sint departe de 
a-și fi epuizat interesul 
pentru spectatorii contem
porani și îndeosebi pentru 
generațiile mai tinere.

Cît privește debuturile 
dramaturgice — imperati
vul făuririi epopeii națio
nale presupune, evident, o 
receptivitate sporită față 
de lucrările noilor autori, 
față de creația inedită. Este 
domeniul în care teatrele 
sînt chemate să aibă un

rol dintre cele mai activei 
lansind comenzi, propunind 
scriitorilor cu care intră in 
contact să aibă în atenție 
teme și personalități inspi
rate din istoria locurilor, 
din „spațiul istoric" in ca- 
re-și desfășoară activitatea 
respectivele colective, și 
subiecte legate de marile 
comemorări naționale. Rod
nicia unor asemenea preo
cupări presupune colabora
rea cu autorii — încă din 
primele faze ale elaborării; 
munca „pe text" 
sul accentuării 
dramaturgice și potențării 
mesajului patriotic. Activi
tatea teatrelor în această 
privință nu va trebui să 
omită necesitatea creării e- 
popeii naționale în moda
lități dramatice și specta
culare cît mai variate, care 
să includă, deopotrivă, pie- 
se-document și opere de 
ficțiune, spectacole monu
mentale ori „populare" și 
evocări dramatice de mai 
restrînsă desfășurare, con
strucții scenice epice și poe
matice ; montări in sală, 
alături de montări în aer 
liber ; spectacole de sunet 
și lumină.

Incontestabil, evenimen
tul care va trebui să pola
rizeze atenția teatrelor în 
privința dramaturgiei isto
rice va fi sărbătorirea îm
plinirii unui secol de Ia 
proclamarea Independenței. 
Sub semnul Iul va sta și 
cea de-a doua ediție a Fes
tivalului de teatru istoric. 
Și. hotărît, teatrele care 
vor intenționa să participe 
la viitorul festival (sintem 
convinși că nici un colec
tiv artistic, de la Arad ori 
de la Brăila, de la Sf. 
Gheorghe, Pitești ori Tîrgu- 
Mureș, nu va mai lipsi la 
acesta) vor trebui să pro
pună în festival montări 
consonante cu adinca, pu
ternica 
ință a 
tacole 
nimate 
timent 
fervoarea patriotică a epo
cii. Viitoarea ediție va tre
bui să amintească faptul că 
in aceleași zile, cu o sută 
de ani în urmă, nu departe 
de Craiova, la Calafat, bu
buiau tunurile luptei și cele 
ale victoriei, vestind împli
nirea unej multiseculare 
aspirații de libertate și de 
independență națională.

îndeplinirea misiunii tea
trului nu este de conceput 
fără participarea lui la ma
rile sărbători istorice, pa
triotice, ale poporului pe 
care-1 slujește.

Natalia ATANAS1U

- in sen- 
virtuților

și grava conști- 
momentului: spec- 
impresionante, a- 
de un puternic sen- 
național, demne de

Sfîntă candoare66
sau aripioară ocrotitoare ?
Bisturiul medical trebuie folosit nu la „tăietul pepenilor", ci inai 

curînd la extirparea anumitor racile...

a-

încă din timpul studenției, medicul 
veterinar Alexandru Moscu din co
muna Slobozia-Ciorăști, județul Vran- 
cea. și-a dorit să se reîntoarcă 
și să muncească in localitatea natală. 
Acesta a fost motivul hotăritor ce 
l-a determinat ca la absolvirea fa
cultății. în anul 1968, să solicite — 
și comisia guvernamentală să-i
probe — repartizarea unui post in 
județul de baștină. După șase ani, la- 
solicitarea insistentă a organelor lo
cale comunale, a izbutit să-și vadă 
visul împlinit : acela de a lucra in 
comuna natală.

— Ca fiu al satului — ne spunea 
tovarășul Ion Iordache, secretar al 
Comitetului comunal de partid Slo
bozia-Ciorăști și primar al comunei 
— tovarășul Moscu s-a integrat per
fect in viața 
sa a dovedit 
se cheamă un 
dejde și. în 
activist al organizației de partid, așa 
cum trebuie să fie orice intelectual 
al satului. Cinstea, corectitudinea, 
dăruirea cu care a înțeles să-și facă 
datoria in producție și in activitatea

obștească i-au adus stima și încre
derea oamenilor in mijlocul cărora 
s-a aflat zi de zi și care l-au ales 
deputat in consiliul popular comu
nal și locțiitor al secretarului orga
nizației de bază de la cooperativa a- 
gricolă de producție Armeni.

..Dar bucuria de a munci în co
muna in care m-am născut și cres
cut — ne relatează Al. Moscu într-o 
scrisoare — împreună cu obștea satu
lui meu, nu a ținut decit pină în luna 
decembrie 1975, cind, prin reorgani
zarea fermelor C.A.P., postul pe 
care-1 dețineam s-a desființat. Cu 
toate că la circumscripția sanitar-ve- 
terinară din comuna mea nu era me-

comunei. Prin munca 
că reprezintă ceea ce 
cadru medical de nă- 
același timp, un bun

Pe urmele unei scrisori

Dan ZAMFIRESCU Marina PREUTU

cîntecului folcloric

reprezentații

intru pe geamî,

Alexandru MICA

prima 
piesă, 
final

pină la ul- 
prăbușindu- 
într-un mod 
profund re-

Ionela 
apariția 
ce o 

degrabă

acestei pri- 
Palatului 

din

Mai mult respect față de valorile

La începutul 
măveri. sala 
sporturilor și culturii 
Capitala a găzduit progra
mul de muzică populară 
intitulat sugestiv „Româ
nie, țara mea de dor", pre
zentat în turneu de teatrul 
„Al. Davila" din Pitești.

Cele trei 
au atras mai bine de 20 000 
de spectatori. Ce li s-a o- 
ferit acestora ?

După neconvingătorul 
patos cu care a fost reci
tată de către Adriana Raicu 
o frumoasă poezie patrio
tică, urmată de o suită de 
„rapide" jocuri argeșene, a 
apărut, strălucind de paie
te. solista Ioana Modan : 
timbru comun, texte con
fecționate, banale, lipsi
te de fior emoțional. Au 
urmat Nicolae Dolănes- 
cu (lipsit de dicție. de 
glas, de har) și Constan
tin Dolănescu, zis și „Titi", 
inexpresiv și susținînd un 
repertoriu lipsit de origi- 
nalitate._ Așteptată cu in
teres, ' ‘
făcut 
nută 
mai

Prodan și-a 
într-o ți- 

recomanda 
pentru un 

concurs de coafură sau 
de mode, decit pentru 
o scenă de spectacol folclo
ric. însoțindu-și cîntecele 
de gesturi exagerate, cu o 
mimică mereu plingăreață 
și plină de afectare roman
țioasă. solista ne-a oferit 
mai mult o tristă imagine 
a declinului artistic. Este 
semnificativ cum, în ambi
anța unei false profesio
nalizări (să-i spunem pe 
nume : producția de „șu-

șanea"), melodii valoroase, 
lansate cu cîțiva ani in 
urmă într-o interpretare a- 
leasă, au căpătat dintr-o 
dată o tentă falsă, sunind 
străin de generozitatea ar
tei. Texte autentice — ale 
căror vorbe, din păcate, nu 
se disting din cauza unei 
deficitare frazări — au fost 
alăturate unor triste „In
venții" muzicale, inspirate 
din repertoriul de periferic, 
total nepotrivit provenien
ței și stilului solistei, totul 
eșuind în platitudine și ne
seriozitate.

Vedeta masculină nr. 1 a 
spectacolului,. Ion Dolănes
cu, după o baladă puțin 
reprezentativă ca gen, cin- 
tată fără strălucirea impu
să de stilul clasic baladesc 
popular, a oferit publicului, 
in cuplu cu Ionela Prodan, 
cîteva „perle folclorice", 
de fapt „creații" pro
prii, de genul „șlagărului" 
„Adu calul, Simioane !“ în 
care ni se relatează duioa
se scene de amor între... 
Tanța și Costel. cele două 
personaje comice dintr-un 
serial TV (dragoste expri
mată cam astfel : „Lea
gă cățaua pe dealî / Că 
de nu
Tanțo"). Ca și cum toate 
acestea n-ar fi fost de 
ajuns, ni s-a mai oferit, 
drept supliment, o altă 
„producție originală": „Ba
nii mei, boii mei", în care, 
după o lungă și obositoare 
(pentru spectatori) preum
blare a celor doi, cu boii 
lui, prin mai multe locuri 
din țară, el ajunge la ur
mătoarea încheiere î „Te

duc, mîndro, la Sovata / Să-i 
faci un băiat lui tata I Tot 
cu boii mei, tot pe banii 
mei".'

Aceasta a fost... partea I 
a programului. După pau
ză : un 
de 
lae 
zat 
că 
zona lui natală ; 
puerile ale unui 
tîmp (rostite cu haz 
Florin Piersic — care este 
inexplicabil cum a accep
tat să evolueze într-o ase
menea ambianță) ; Corne- . 
lia Mihai, cu un fel de mu
zică aflată la granița din
tre stilul lăutăresc de țară 
și cel de oraș ; Nelu Păun, 
cu... melodii de local de pe 
vremea lui Zavaidoc !...

Conceput ca o astfel de 
amestecătură, care n-a ser
vit — dimpotrivă — ideea 
generoasă din titlu, specta
colul teatrului „Al. Davila" 
din Pitești a scăzut ver
tiginos, în calitate și ritm, 
de la ’ 
tima 
se în 
irecuperabil și 
gretabil. Nu ne-am putut 
dumiri cu nici un chip 
care a fost ideea regizo
rală — dacă a fost vreuna ? 

capabilă să ameste- 
în chip scandalos, poe- 
de o mare respirație 
ținută politică, cintece 
teme patriotice, cu vul-

talentat interpret 
muzică populară, Nico- 
Martin, care n-a reali- 
succesul posibil pentru 
n-a cîntat lucrări din 

glumele 
flăcău 

de

ce, 
zii
Și
Pe
garitatea și trivialitatea con
ținute în „piesele" evoca
te mai sus. Faptul apare cu 
atît mai grav, cu cît spec
tacolul a avut sau ar fi tre-

buit să aibă girul a trei 
foruri, însărcinate legal cu 
aceasta : Comitetul jude
țean Argeș pentru cultură 
și educație socialistă, A- 
genția română de impresa
riat artistic — A.R.I.A. și 
conducerea artistică a tea
trului „Al. Davila".

Este bine să ne reamin
tim, cu acest prilej, că fal
sul artistic, care prezintă 
surogatul drept adevăr ar
tistic și naturalismul trivial, 
compromițător și corupător 
al gustului estetic general, 
drept valoare, trebuie ur
mărit și combătut energic, 
indiferent de cauzele sale 
— incultură, incompetență, 
mercantilism etc.

Aflați în preajma pri
mului Congres al edu
cației politice și culturii 
socialiste — cind sint în
registrate roadele unei 
bogate perioade de valo
rificare a tezaurului ar
tei populare, cind de la 
un capăt la altul al țării 
cîntecul popular străluceș
te într-o inflorescență fără 
precedent — este bine să 
înlăturăm, cu simț de răs
pundere, tot ce umbrește 
înălțătorul tablou pe care-1 
oferă valorificarea creației 
maselor, în țara noastră... 
Așteptăm, de pildă, cu jus
tificat interes, părerea con
ducerii teatrului „Al. Da
vila" din Pitești, precum și 
a celorlalte foruri culturale 
care răspund pentru acest 
așa-zis „spectacol folcloric" 
așezat pe nedrept sub un 
titlu și o premisă atit de 
generoase.

die. iar eu solicitasem încă din sep
tembrie 1975 să fiu încadrat aici, 
avind și recomandarea organelor lo
cale comunale, conducerea direcției 
generale pentru agricultură și indus
trie alimentară a județului mi-a res
pins cererea. Așa că in prezent am 
redevenit navetist, fiind numit șef 
de fermă la C.A.P. Ciorăști, la o dis
tanță de peste 60 km de comuna in 
care am gospodăria și unde 
împreună cu părinții mei".

Ce impedimente au stat 
calea aprobării cererii, întru 
gitime, a lui Al. Moscu de 
in continuare în comuna 
Cine și de ce a fost preferat pentru 
postul solicitat în mod expres de el 
și îndreptățit — primul — să-1 o- 
cupe ?

La D.G.A.I.A.-Vrancea discutăm 
cu tovarășul director general, ingi
ner Nicolae Balosin.

— La circumscripția sanitar-vete- 
rinară Slobozia-Ciorăști a fost trans
ferat in interesul serviciului (sic !), 
la propunerea noastră (de ce ?), me
dicul Mihai Munteanu. care fusese 
eliberat din funcția de director al 
complexului „Unirea", in urma unor 
abateri disciplinare (!). Am avut în 
vedere că mai lucrase ca medic de 
circumscripție și avea o bogată ex
periență. L-am preferat pe acesta, 
deoarece Al. Moscu nu a avut re
zultate spectaculoase în activitatea 
sa. Și apoi, toți vor să lucreze Ia 
circumscripții, pentru că este o 
muncă mai ușoară.

La cele spuse de tovarășul director 
general se impun însă cîteva preci
zări, deloc lipsite de importanță, 
pentru elucidarea unui mod cel pu
țin ciudat de folosire a specialiști
lor. în primul rînd, medicul veteri
nar Al. Moscu pleacă din satul unde 
muncește efectiv și unde este bine

t V

15,00

locuiesc

oare în 
totul le- 
a munci 
natală ?

apreciat — iar în locul său vine M. 
Munteanu, cu domiciliul în munici
piul Focșani și cu abateri discipli
nare la activ. In acest fel, în loc de 
unul, au fost creați doi navetiști.

Dar nu numai atît. Unui om care
— să acceptăm — „n-a avut rezulta
te spectaculoase" i se preferă un al
tul care a avut... „spectaculoase" ne
reguli. Căci, trebuie să spunem că 
scoaterea din munca de director de 
complex a lui M. Munteanu s-a da
torat nu unor simple abateri disci
plinare . (așa cum s-a lăsat să se în
țeleagă), ci unor fapte mult mai gra
ve. Abuzînd de funcția încredințată, 
M. M„ împreună cu alți factori de 
răspundere din complexul „Unirea", 
a folosit, ilegal, în cursul anului tre
cut, o suprafață de teren a unității 
destinată producerii furajelor, culti- 
vind-o cu... pepeni, pe care i-a trans
portat cu autocamionul unității și 
i-a vindut în diferite piețe, însușin- 
du-și contravaloarea. Pur și simplu, 
neguțătorie particulară de pepeni, 
ca de pe moșia proprie ! Nu cu
noaștem — și nici nu interesează !
— amănunte, dacă M. M. venea 
sau nu și în piață, la desfacere, în 
halatul alb sau dacă, vinzîndu-se pe
penii „pe tăiete", se folosea sau nu 
bisturiul. Ceea ce știm este că o 
asemenea „afacere" Înjositoare, care 
a păgubit avutul obștesc cu zeci 
de mii de lei, a fost „sancționată" 
doar cu... transferarea în interesul 
serviciului a celor vinovați (inclusiv 
a medicului-pepenar M. M.) și obli
garea lor la restituirea sumelor în
sușite !

Acesta s-a dovedit, după cum se 
vede din situația de fapt, omul „pre
ferat", cu atîta „sfîntă candoare", de 
direcția agricolă să ocupe postul de 
medic veterinar de circumscripție In 
locul lui Al. Moscu. care s-a dovedit 
un om corect și muncitor și care, în 
treacăt fie spus, a solicitat acest post, 
așa cum am mai arătat, încă din 
luna septembrie 1975 (cind ilegalită
țile comise de M. M. și ceilalți se 
aflau în verificarea organelor de re
sort).

în asemenea condiții, oare invocata 
experiență a lui M. M. (nu în culti
varea pepenilor pe terenul obștii) 
nu putea fi mai bine valorificată 
direct in producție, la o fermă cu 
rezultate slabe, dîndu-i-se astfel po
sibilitatea să se reabiliteze, să de
monstreze că a tras învățămintele 
necesare în urma sancționării abu
zurilor săvîrșite ? Sint întrebări le
gitime pe care cazul amintit ne în
deamnă să le punem cu ferma con
vingere că va fi reanalizat, cu toată 
profunzimea, de către comitetul ju
dețean de partid.

Gheorqhe PÎRVAN

20,50

21,15

21.25
PROGRAMUL I

Campionatul mondial de hochei — 
grupa A : R.F.G. — Suedia. 
Telex.
Floarea roșie. Program de cintece 
interpretate de corala ..Andrei Mu- 
reșianu" a sindicatelor din Bistrița. 
Din țările socialiste.
Enciclopedie pentru tineret.

22,10

concurs pentru tineri interpret! de 
muzică populară.
Meridiane — emisiune de actuali
tate internațională.
Fără cuvinte........Despre oameni șl
despre demoni" — film de ani
mație.
Revista literar-artistică TV. Lite
ratura și arta — componente 
indispensabile ale construcției so
cialiste. factori esențiali al pro
gresului.
24 de ore.

PROGRAMUL n

17,35
17,45
18,15 Muzica — emisiune de actualitate 

muzicală.
18,50 Univers științific.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Floarea din grădină. Emisiune-

20,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijor : Corne- 
liu Dumbrăveanu. Solistă : Renate 
Schofler (R.D.G.). In pauză : 
• Telex • Bucureștlul necunos
cut : De cind este Cetatea de pa 
Dîmbovița Capitală ?

22,05 Pagini de umor : „Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea".
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DIVERS
Flori 
si călători

♦

Toți călătorii care vor sosi in 
această vară cu trenul la Con
stanța și in stațiunile de pe li
toral vor fi primiți cu flori. 
Argumentul ni-l oferă Ion Ol
teana din cadrul Districtului 
plantații și amenajarea zonei la 
secția L-ll C.F.R. Constanța, 
care a pregătit in seră proprie 
300 000 răsaduri de flori. Toa
te vor deveni in curind superbe 
covoare și mozaicuri in stațiile 
C.F.R. Constanța, Eforie Nord, 
Mangalia... Pe taluzele de la in
trarea in gări s-au plantat încă 
50 000 arbori de ornament, ar
buști și trandafiri, iar pentru 
interioarele stațiilor s-au pre
gătit palmieri, ficuși, 
și alte plante exotice.

Fără
bananieri

tîrguială
în ultima vreme, 

lacob era tot mai rar 
la Fabrica de talpă și încălță
minte din cauciuc Drăgășani. 
unde era angajat. în schimb își 
„tocea" tălpile prin tirgurile 
săptămânale din Rm. Vîlcea, Lă- 
dești și Măciuca. Ce făcea la 
tîrguri ? Se „tirguia" și cumpăra 
oi. miei și porci pe care ii vin
dea apoi la preț de speculă, la 
un alt tirg, cel de la Drăgășani. 
Surprins în postura de speculant 
de către organele de miliție, 
fostul lucrător de la fabrica de 
talpă a fost „încălțat", judecat, 
condamnat. Fără tirguială.

Gheorghe 
văzut pe

Plecarea reprezentantului P. C. R.
la Congresul P.

Miercuri dimineața a plecat la 
Bruxelles tovarășul Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., care va reprezenta Partidul 
Comunist Român la lucrările Con
gresului Partidului Comunist din 
Belgia.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
a fost prezent tovarășul Mihai Dalea, 

Cronica
Delegația Comisiei agricole din 

Senatul belgian, condusă de Andrâ 
Logae, președintele comisiei, conti- 
nuîndu-și vizita în țara noastră, a 
avut miercuri o întrevedere cu mem
bri ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură și gospodărirea apelor a 
Marii Adunări Naționale. De ase
menea, senatorii belgieni au fost pri
miți la Academia de științe agricole 
și silvice și au vizitat Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante teh
nice Fundulea. ★

Miercuri, la Sala Dalles din Ca-

C. din Belgia
membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.★

La sosirea la Bruxelles, reprezen
tantul P.C.R. a fost întîmpinat de 
Ian Debrouwere, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Bel
gia și de Loose Ludo, membru al 
C.C. al P.C.B.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Bruxelles, și membri ai 
ambasadei.

i I e i
pitală, s-a deschis Expoziția republi
cană a artiștilor plastici amatori de 
la orașe și sate. Selecție a lucră
rilor prezentate în expoziții jude
țene și pe municipiul București, ex
poziția reunește circa 300 de lucrări 
de pictură, sculptură, grafică, artă 
naivă. La deschiderea expoziției au 
participat loan Jinga, vicepreședinte 
al C.C.E.S., Constantin Mindreanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ion Pacea, vicepreședinte 
al Uniunii Artiștilor Plastici, alți oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

GIMNASTICĂ.- Noi întreceri internaționale
Dublul meci dintre echipele mas

culine și feminine ale României și 
R.P.D. Coreene va avea loc in sala 
Floreasca din București, vineri (de 
la ora 17) și sîmbătă (de la ora 16). 
Formațiile noastre pentru această 
întâlnire vor fi următoarele : femi
nin — Georgeta Gabor, Anca Grigo- 
raș, Cristina Itu, Rodica Sabău, Pau
la loan, rezerve. Marilena Neacșu și 
Eva Paniti ; masculin — Gali Ște
fan, Ion Checicheș, Mihai Borș, Radu

vremea

Tovarășului HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German

Dragă tovarășe Mies,
Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Partidului Co

munist German îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele C.C. al 
P.C.R. și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și succes în 
misiunea de înaltă răspundere care v-a fost încredințată în fruntea parti
dului.

V îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German se vor 
dezvolta continuu, în interesul celor două partide și popoare, al colaborării 
dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania, în 
folosul cauzei unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului JAMES CALLAGHAN
Lider al Partidului Laburist,

Prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul alegerii în înalta 

funcție de lider al Partidului Laburist și al desemnării ca prim-ministru, 
cordiale felicitări și cele mai sincere urări de succes.

Apreciind în mod deosebit relațiile prietenești statornicite între parti
dele și țările noastre, îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, ra
porturile româno-britanice în domeniile politic, economic și tehnico-științi- 
fic, precum și conlucrarea dintre țările noastre pe tărîmul vieții interna
ționale vor cunoaște o dezvoltare ascendentă, în interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

u.r.s.s. 0 inițiativă rodnică: 
„planurile de întîmpinare"

I După
I
I
I
I
I
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o jumătate 
de veac

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cu o ultimă rază de speranță, 
Ana Brezau din București s-a 
adresat miliției cu rugămintea 
s-o caute pe sora ei, Elena Co- 
nea. de care ea și ceilalți frați 
se despărțiseră, in condiții vitre
ge, acum... 50 de ani ! Pe vre
mea aceea, sora ei avea 10 ani. 
Lucrătorii serviciului evidența 
populației de la Miliția Capitalei 
au inceput ample investigații, 
doar-doar vor da de urma celei 
dispărute acum o jumătate de 
veac. Strădania lor n-a fost za
darnică. Ei au reușit s-o găseas
că. N-o mai cheamă Conea Elena, 
ci Gheorghe Elena. Și are domi
ciliul tot in București, dar pe 
altă stradă (Foișor). După cum 
ne informează maiorul Corneliu 
Dragnea, intilnirea — emoțio
nanta intîlnire dintre cele două 
surori — la care au fost pre- 
zenți și ceilalți frați, a avut loc 
pe 2 aprilie. Exact in ziua în 
care sora găsită a împlinit șaizeci 
de ani !

în aceeași zi
9 

si la aceeași 
oră

S-a intimplat la întreprin
derea județeană de construcții- 
montaj Arad, in ziua de 2 apri
lie, orele 11,30. în timp ce lucra 
la un bloc de locuințe, Stefan 
Boior și-a pierdut 
căzut de pe schelă

în aceeași zi de 
la aceeași oră, s-a 
accident identic la 
milară — întreprinderea de con- 
strucții-montaje nr. 7 București, 
șantier 3 Titulescu. în timp ce 
lucra tot la un bloc de locuințe, 
M. Mihai și-a pierdut echilibrul, 
a căzut de pe schelă și a decedat.

Cele două intimplări tragice, 
parcă trase la indigo, n-ar fi 
avut loc. dacă cei doi construc
tori ar fi respectat una din cele 
mai elementare reguli de pro
tecția muncii și anume : să aibă 
la ei centura de siguranță.

Iuțeala
9

de mină

Timpul probabil pentru zilele de S, 
10 și 11 aprilie. In țară : Vreme tn ge
neral Instabilă mai ales în nord-vestul 
țării. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi îndeosebi sub formă de 
averse însoțite și de descărcări elec
trice. tn zona de munte, pe alocuri, se 
va semnala lapovlță și ninsoare. Vin- 
tul va sufla moderat, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperatura în scă
dere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 3 grade, Izolat mai 
coborlte în estul Transilvaniei șl nor
dul țării. Maximele între 12 și 20 de 
grade. în București : Vremea va fi ușor 
instabilă cu cerul temporar noros. 
Ploaie de scurtă durată. Vînt mode
rat cu intensificări temporare. Tempe
ratura în scădere.

echilibrul, a 
și a decedat. 
2 aprilie, și 
intimplat un 
o unitate si-

LA TOPOLOVENI, formațiile de 
artiști amatori din mai multe lo
calități s-au întrecut într-un festi
val dedicat Congresului educației 
politice și culturii socialiste. • A- 
GENDĂ HUNEDOREANA. La Deva, 
faza republicană a concursului cul
tural-artistic „România socialistă, 
țara mea de glorii" a reunit formații 
din Arad. Dolj, Caraș-Severin. Me
hedinți. Gorj. Vilcea. Sibiu. Timiș, 
Olt și Hunedoara. Cluburile „Side- 
rurgistul" și „Constructorul" din 
Hunedoara au găzduit două reușite 
șezători literar-artistice. In cadrul 
„Lunii teatrului politic de amatori", 
formațiile din Costești și Sibișel au 
prezentat în fața sătenilor din Be- 
riu piesele „Nepotrivire de carac
ter" și „Trei in fața oglinzii". „Bu
chete hunedorene pentru patrie și 
partid" se intitulează manifestarea 
artistic-culturală care a reunit, la 
Orăștie, formații din Brad. Hațeg 
și Orăstie. • LA TEATRUL DRA
MATIC DIN GALAȚI, în cadrul 
„.Decadei dramaturgiei românești", 
sint prezentate spectacolele „Cazul 
profesorului Enăchescu" de Eugenia 
Busuioceanu, „Acum și în cele din 
urmă" de Theodor Mănescu, „Sfîn- 
tul Mitică Blajinu" de Aurel Ba-, 
ranga, „Gimnastică sentimentală" 
de V. Voiculescu. • LA DROBETA 
TURNU-SEVERIN s-a inaugurat 
secția de artă plastică a Muzeului 
„Porțile de Fier", cuprinzînd peste 
120 de picturi și sculpturi semnate 
de artiști ca : Dumitru Ghiațâ, Hi- 
polit Strimbu, Gheorghe Anghel, 
Alexandru Severin. Gheorghe Pe- 
trașcu, Theodor Pallady, Nicolae To- 
nitza, Lucian Grigorescu. Nicolae 
Dărăscu, Francisc Șirato, Ștefan Di- 
mitrescu, Ion Țuculescu, .Eustațiu 
Stoenescu, Ștefan Popescu și Petre 
Iorgulescu-Yor. • „BRAȘOV ’76". 
manifestare prezentată in „Carnetul 
cultural" de ieri, continuă cu acțiuni

Branea, Gheorghe Păunescu. rezerve 
Liviu Mazilu și Gheorghe Neagu.

Astăzi vor pleca la Londra spre 
a lua parte la „Turneul campionilor" 
gimnasta Teodora Ungureanu (antre
nor Marta Karoly) și Sorin Cepoi 
(antrenor Costache Gheorghiu).

Pentru campionatele internaționale 
ale României, care vor avea loc la 
Bacău între 16 și 18 aprilie, și-au 
confirmat participarea cite două 
gimnaste și doi gimnaști din Bulga
ria, Canada, Polonia, R. F. Germa
nia, Ungaria, U.R.S.S.. precum și 
două gimnaste din Belgia.

Din partea noastră sint în pre
gătire pentru aceste întreceri cîte 
zece gimnaste și zece gimnaști din 
lotul olimpic.

HOCHEI : începe campionatul 
mondial — grupa A

Tncepînd de astăzi și pînă la 25 
aprilie, sala „Ronda" din orașul po
lonez Katowice va găzdui campiona
tele mondiale de hochei pe gheață 
(grupa A), competiție de amploare 
la care participă selecționatele 
U.R.S.S., Suediei, Cehoslovaciei, 
S.U.A.. Finlandei, R. D. Germane, 
R.F. Germania și Poloniei. Ultimele 
două clasate în acest turneu vor re
trograda în grupa B. locul lor fiind 
luat anul viitor de echipele Canadei 
și României.

ca : „Lauri pentru muncă și ome
nie" (dedicată cadrelor didactice 
care au activat peste 20 de ani în 
mediul sătesc), o intîlnire între 
fruntașii sportului de ieri și azi, 
un festival al filmului turistic, un 
tirg al meșteșugarilor populari, 
spectacolul folcloric in aer liber 
„Pe un plai străbun, cintec și joc 
de viață nouă". • AGENDA ARA- 
DEANA. „Permanența românilor pe 
aceste meleaguri" este emblema sub 
care sute de tineri întreprind în a- 
ceste zile excursii tematice pe cir
cuitul Arad. Cluj-Napoca. Vatra 
Dornei, Suceava, Tîrgu-Neamț,

Tirgu-Mureș, Deva, Arad. Con
cursurile „Din inimi tinere, flacăra 
iubirii de patrie" (la Clubul tinere
tului din Arad), „Țară de iubiri și 
cînt" (la Sîntana) și „Brigada are 
cuvîntul" (la Ineu). Simpozionul 
„Constituirea P.C.R. — moment 
crucial în destinele României mo
derne" a avut loc la întreprinderea 
de vagoane, urmat de montajul li- 
terar-muzical .„Neclintit urmăm 
partidul". • „SÂPTĂMÎNA CUL
TURALA A COMUNEI", acțiune 
organizată in întreg județul Iași, a 
prilejuit la Todirești intîlniri ale 
sătenilor cu brigăzi științifice și cu 
scriitori, vernisarea unei expoziții 
de artă populară, șezători literare, 
manifestări cultural-educative dedi
cate tineretului și femeilor. • A- 
GENDA SATMAREANA. „Muncă, 
cinste, corectitudine" este deviza 
sub care s-a desfășurat, la Satu, 
concursul brigăzilor artistice de a- 
gitație. Salonul de primăvară al 
profesorilor de desen expune peste 
40 de lucrări de pictură, grafică,

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

împreună cu mine, guvernul militar federal vă mulțumește în modul cel 
mai sincer pentru mesajul cordial pe care l-ați transmis în februarie 1976, 
prin care ați exprimat profunda simpatie poporului Nigeriei, precum și mie 
personal, aducînd un omagiu eroului și conducătorului nostru căzut, fostul 
general Murtala Ramat Muhammed. Am fost profund mișcați de mesajul 
dumneavoastră de simpatie, care a constituit pentru noi o sursă de alinare 
în momentele de doliu. Apreciem în mod sincer acest gest și sintem convinși 
că prietenia și colaborarea vor caracteriza întotdeauna relațiile dintre cele 
două țări ale noastre.

Primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO
Șef al Guvernului militar federal 

al Republicii Federale Nigeria

Excelenței Sale Domnului JAMES CALLAGHAN 
Prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

Cu prilejul desemnării în funcția de prim-ministru, Îmi este plăcut să 
vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, cele mai calde 
felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești româno-britanice vor 
continua să se dezvolte în interesul ambelor țări, al păcii și colaborării in
ternaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

sculptură și tapiserie. Noi premiere 
teatrale la Casa municipală de cul
tură : „Ecaterina Teodoroiu" de Ni
colae Tăutu (în limba română) și 
„Georges Dandin" de Moliere (in 
limba maghiară). Concursuri pe ter
mele : „Lupta glorioasă a poporului 
nostru pentru cucerirea indepen
denței de stat a României" (la 
Bixad, Valea Seacă și Bocicău) și 
„Opinia de masă și rolul ei educa
tiv" (la Apa și Someșeni). • LA 
ALBA IULIA, biblioteca județeană 
a inaugurat o expoziție de carte 
românească cuprinzînd aparițiile 
editoriale importante din perioada 
1971—1975. * LA LIBRĂRIA „EF- 
TIMIE MURGU" din Reșița a avut 
loc o întilnire a cititorilor cu scrii
torii Tpma George Maiorescu, Ion 
Cocora, Radu Anton Roman, origi
nari din aceste locuri. • LA PIA
TRA NEAMȚ s-a deschis tradițio
nalul Salon al cărții. O expoziție 
de carte pentru copii și recitalul de 
poezie patriotică al elevilor Școlii 
populare de artă s-au înscris pe a- 
genda acestei ediții (a V-a) a Sa
lonului nemțean. • AGENDA TE- 
LEORMĂNEANA. La Alexandria a 
avut loc simpozionul „P.C.R. — 
continuatorul glorioaselor tradiții 
de luptă ale poporului nostru". La 
Zimnicea : expunerea „8 Mai 1921 
în conștiința poporului român". La 
Combinatul chimic și la întreprin
derea de rulmenți : dezbateri pri
vind formele și metodele muncii 
politice pentru îmbunătățirea cali
tății produselor. La Roșiori de Ve
de : expunerea „Mărețele realizări 
ale poporului român în anii revo
luției și construcției socialiste. Re
alizări și perspective în județul Te
leorman".

Corespondenții „Scînteii"

Venind prin Iași, Vasile 
Agavriloaiei, din comuna ' Plu
gari, a început să colinde, apa
rent lără un rost anume, cu tram
vaie și autobuze dintr-un capăt 
în altul al orașului. La un mo
ment dat, pe traseul autobuzu
lui 27, profitind de aglomerație 
și convins că are o iuțeală de 
mină care nu dă greș, a încercat 
să-i sustragă unui cetățean un 
portofel cu 500 lei. Cetățeanul a 
observat și, cu ajutorul celor
lalți, Agavriloaiei a fost imobi
lizat. Judecat după procedura de 
urgență, s-a ales cu un an în
chisoare.

Nu se învă-
țase minte

Judecată tub învinuirea de fall 
în acte și introducerea ilegală in 
unitate a unor mărfuri în ve
derea comercializării, gestionara 
Maria Gorgotă, de la bufetul din 
Birsești-Gorj, a fost condamna
tă la 9 luni închisoare. Benefi
ciind insă de o grațiere, instanța 
i-a atras atenția că dacă mai să- 
virșește o faptă pentru care va fi 
pedepsită va executa și cele 
nouă luni. „în pofida interdic
ției de a mai fi numită gestio
nară — ne scrie C. Banta, pre
ședintele judecătoriei Tg. Jiu — 
Maria Gorgotă a obținut, totuși, 
un asemenea post, cu largul 
concurs al conducerii cooperati
vei zonale de consum Plopșor". 
Intr-un timp record, ea a fost 
prinsă din nou in flagrant, in 
timp ce „boteza" băuturile. De 
data aceasta și-a găsit nașul, 
fiind condamnată la un an în
chisoare, la care se adaugă și 
cele nouă luni anterioare. Că tot 
ale ei erau.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

Apărută în anii tre
cutului cincinal în 
colectivele muncito
rești din Moscova și 
Ivanovo, inițiativa ba
zată pe întocmirea 
„planurilor de în- 
timpinare" s-a do
vedit deosebit de va
loroasă. împrejurări
le în care a luat 
naștere această iniția
tivă sint simple și fi
rești. Dezbătînd sarci
nile ce le revin din 
planurile dezvoltării 
economiei naționale, 
muncitorii cîtorva în
treprinderi au obser
vat, fiecare la locul 
său de activitate că, 
de pildă, o piesă se 
poate forja cu o mai 
mică tolerantă dimen
sională, un șurub se 
poate strunji mai re
pede. o mașină se poa
te monta mai rapid și 
folosi mai eficient etc. 
Pe această bază, ei 
și-au alcătuit planuri 
propru, în care figu
rau sarcini sporite, 
cerînd. totodată, co
rectarea în sensul res
pectiv a planurilor în
tregii unităti de pro
ducție. Expresie a 
căutărilor creatoare, 
această inițiativă s-a 
răspîndit la început 
între colectivele dife
ritelor întreprinderi, 
s-a extins apoi pe 
ramuri de producție, 
iar ulterior — pe în
treaga economie națio
nală, respectivele „pla
nuri de întîmpinare" 
incluzîndu-se în pla
nurile de stat.

Iată numai cîteva e- 
xemple ale eficienței 
„planurilor de întîm
pinare", al căror „e- 
xamen de maturitate" 
a avut loc. de fapt, in 
ultimul an al cincina
lului trecut. Colectivul 
marii uzine de trac
toare din Volgograd a 
constatat că, „dacă se 
va respecta cu stricte
țe regimul de econo

mii stabilit la toate 
verigile producției, 
dacă se vor perfecțio
na unele piese și 
subansamble ale mași
nilor produse și se vor 
introduce anumite pro
cedee tehnice noi. se 
va putea produce zil
nic cel puțin încă un 
tractor din materialele 
economisite". Prin 
planul lor de în
tîmpinare pe 1975, 
constructorii de trac
toare s-au angajat, 
fiecare la locul său de 
muncă, să traducă în

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

viață măsurile stabili
te. Iar rezultatul 7 
Mult mai mult decît 
360 de tractoare au 
fost produse peste 
prevederile inițiale în 
anul respectiv. Munci
torii de la uzina 
moscovită „Kalibr". a- 
doptind metoda „cin- 
tăririi minutului" (res
pectiv cîștigarea unor 
minute în procesul de 
producție), au „econo
misit" în 1975, pe an
samblul colectivului... 
o lună de muncă ; ceea 
ce a însemnat o pro
ducție suplimentară în 
valoare de 1 900 000 
ruble. Metoda respec
tivă a fost preluată. în 
acest caz, de la uzina 
vecină — ,,A 50-a a- 
niversare a U.R.S.S.", 
întreprindere construc
toare de mașini-unel- 
te, care prin minute
le economisite zilnic a 
realizat în plus 18 ma
șini automate de șle
fuit. Nu de mult pre
sa sovietică relata 
că la obținerea ce
lor 37 miliarde ru
ble, reprezentînd spo
rul producției indus
triale globale în 1975

față de anul pre
cedent. un rol de sea
mă l-au avut „planu
rile de întîmpinare" 
care au completat pla
nurile de stat ini
țiale.

Sarcinile sporite ale 
noului cincinal, adop
tat cu prilejul Con
gresului al XXV-lea 
al P.C.U.S., au stimu
lat diferite colective 
de muncă să vină cu 
noi „planuri de în- 
timpinare" în aceeași 
întrecere a oamenilor 
cu timpul, cu ei în
șiși. Astfel, colecti
vul uzinei de piese 
de schimb din Rubțo- 
vo a modificat planul 
ce revenea unității pe 
anul în curs, adâugîn- 
du-i o producție de 
1 300 000 ruble ; mine
rii de la Centrala 
..Vostsibugol" au sta
bilit că, folosind mai 
bine utilajele aflate în 
dotarea lor. vor putea 
extrage în acest an, 
peste plan, 500 000 tone 
cărbune ; chimiștii de 
la Centrala „Belarus- 
kalii" din Soligorsk, 
după o minuțioasă a- 
preciere a posibilități
lor lor. au hotărit să 
producă. în acest prim 
an al celui de-al 10-lea 
cincinal. 70 000 tone 
concentrate de kaliu 
peste plan ; o amplă 
dezbatere legată de 
întocmirea „planurilor 
de întîmpinare" a dez
văluit. la Centrala op- 
tico-mecanică din Le
ningrad că, numai pe 
seama materialelor e- 
conomisite volumul 
producției poate fi 
sporit în acest an cu 
500 000 ruble.

„Fiecare întreprin
dere — cu plan de in- 
timpinare !“. Această 
lozincă găsește, în 
continuare. un larg 
ecou pe întreg cuprin
sul Uniunii Sovietice.

Laurentiu DUȚA

Nouvel Observateur Copiii neliniștii...
O ANCHETĂ IN OCCIDENT: ANUL 2000 VĂZUT DE COPII
„La ce visează adolescenții de 13 

ani ? O întrebare la care este greu 
de dat un răspuns, dat fiind că aceas
tă virstă este adesea considerată ca 
„dificilă". Oricum, un profesor de la 
liceul Gagny, din departamentul 
Seine-Saint-Denis, a avut ideea să 
solicite elevilor săi să-și imagineze 
sub forma unei „compuneri libere" 
cum își închipuie că vor trăi atunci 
cind vor avea 35 
de ani. Din cele 
100 de compu
neri, unele lăsînd 
să transpară o 
atitudine visătoa
re, altele scrise 
pe un ton des
tins, altele grave, 
cele mai multe 
sint străbătute 
de fiorii unor 
evidente angoase, oferă imaginea 
stranie a unei societăți in care copiii 
de azi vor fi principalii actori : so
cietatea anului 2 000.

în cele mai multe cazuri, această 
societate seamănă ca două picături 
de apă cu cea de astăzi. Pentru un 
băiețel portughez al cărui tată este 
zidar, viitorul nu se va prezenta deloc 
în culori trandafirii : „La 35 de ani 
voi munci din greu. Voi pleca dis- 
de-dimineață la muncă. Voi lua auto
buzul, trenul sau metroul. Datorită 
traficului, voi sosi la lucru cu o în
târziere de o oră și jumătate. Voi 
munci toată ziua. Seara, mă voi re

întoarce obosit. Din nou am să întir- 
zii o oră și jumătate datorită circula
ției. Voi ajunge acasă. Copiii mă vor 
intimpina cu strigăte vesele, dar eu 
voi fi supărat, intăritat, ii voi trimite 
la culcare și voi adormi in fotoliu, 
privind Ia televizor".

Teribilă luciditate, dacă ne gîndim 
că aceste cuvinte aparțin unui copil 
de 13 ani, care totuși nu a abandonat

„Ce veți face cind veți avea 35 de ani Răspunsurile 
unor elevi de la o școală din Franța la această întrebare 

indică o surprinzătoare — și dureroasă — conștiință 
a tarelor lumii in care trăiesc

orice speranță : „Cu siguranță, asta 
este viața care ne așteaptă, dacă lu
mea in care trăim nu va deveni o 
lume mai bună. Dar va deveni o ase
menea lume. Trebuie".

Mulți dintre băieți se închipuie teh
nicieni electroniști, fotbaliști, piloți 
de automobile de curse, actori de ci
nema, dentiști, în timp ce fetele se 
văd măritate, mame de familie, 
îmbrățișînd de cele mai multe ori ca
riera didactică. La 13 ani, după cum 
se vede, îți mai poți permite să vi
sezi. Uneori însă visul se transformă 
într-un coșmar. Iată, de pildă. 
Thierry se va duce să locuiască în

provincie : „în marile orașe, spune el, 
vom fi obligați să purtăm masca de 
gaze, atunci cind vom dori să ieșim 
pe stradă, datorită poluării". Thierry 
își propune să crească vaci, pe care 
să le adape cu apă de ploaie, pentru 
că riuFile vor fi atît de infestate, in
cit animalele nu vor mai putea bea 
din ele. Cit privește Mediterana, ea 
va fi plină de rechini — influența 

evidentă a unui 
film american 
„Dinții rechinu
lui", care rulează 
actualmente în 
Franța, ca și în 
alte țări occiden
tale, înspăimin- 
tîndu-i pe specta
tori, fie ei adulți 
sau copii.

Aceeași spaimă 
răzbate și din răspunsul lui Franck, 
care își imaginează Terra ca „o sferă 
suprapopulată, suprapoluată de pe
troliere, de avioane din ce in ce mai 
puternice, de automobile, de deșeuri 
radioactive... O lume in care zi de zi 
se vor înregistra mii de sinucideri, 
mii de asasinate".

O lume de coșmar : „La 35 de ani 
voi munci la o întreprindere gigan
tică condusă de mari patroni. Pentru 
tot ce voi avea nevoie : haine, ali
mente, locuință, transport, voi depin
de numai și numai de această între
prindere. Voi trăi intr-o societate or
ganizată după principii aspre, nemi
loase..."

La o „gîtuire", pe serpentinele Văii 
Prahovei, mașinile circulă cu cîțiva 
kilometri pe oră, în șir indian. Ni
meni nu riscă o depășire periculoa
să. Și totuși, deodată, trece pe lingă 
noi, ca un bolid, o „Dacia 1300“ care 
începe un adevărat slalom printre 
celelalte autovehicule. Este anunțat, 
prin stația radio, un echipaj al mi
liției s-o oprească. De la volan co
boară un om volubil, pus pe glume :

— Ce s-a intimplat ? Am fluierat 
la volan ?

— De ce mergeți cu viteză exce
sivă și vă angajați în depășiri peri
culoase ?

— Sincer să fiu, cred că e o de- 
formație profesională. Sint aviator de 
profesie. Pilot pe liniile TAROM.

— Nici în aer nu puteți să circu
lați oricum.

— Aveți dreptate. Am greșit.
La numai cîteva minute, intre Si

naia și Predeal, întîlnim autoturismul 
5—B—713 care rulează normal. Omul 
de la volan și pasagerul de alături 
poartă centuri de siguranță. De ce ? 
— l-am întrebai pe unul din ei, doc
torul Lucrețiu Nicolau.

— Pentru că — s-a demonstrat — 
centura de siguranță reduce de cel 
puțin două ori numărul și gravitatea 
rănirilor în caz de accidente. Ca me
dic, recomand prudența mea și al
tora. Vorba ceea : paza bună...

Timp de trei zile am însoțit în
tr-un raid pe căpitanul loan Șerbă- 
nescu, de la Inspectoratul General al 
Miliției, pe drumuri publice din 
județele: Ilfov, Prahova. Brașov, Co- 
vasna. Harghita, Bacău, Vrancea, Bu
zău. Raidul a avut loc sîmbătă. du
minică și luni — respectiv pe 27. 28 
și 29 martie. După cum arată statis
ticile din ultimii ani,, cele mai mul
te accidente în cursul săptăminii 
se petrec sîmbătă, cele mai pu
ține duminica, iar luni diminea
ța se înregistrează un număr 
mare de șoferi care urcă la volan 
sub influența alcoolului. Mai exact, 
cu alcoolemia din singe neelimi
nată după „cinstirea" de duminică. 
Un exemplu : echipaje ale mili
ției au depistat în primele ore ale 
zilei de luni, 29 martie, la intra
rea in Orașul Gh. Gheorghiu-Dej,

nu mai puțin de 9 conducători auto 
aflați la volan sub influenta băuturi
lor alcoolice, iar un altul chiar în 
stare de ebrietate, fapt pentru care 
va fi trimis în judecată.

în cele trei zile ale raidului s-au 
confirmat încă o dată statisticile care 
indică printre principalele cauze 
generatoare de accidente de circula
ție — excesul de viteză. La un con
trol efectuat de lucrători de miliție 
din județul Covasna au fost depistați 
nu mai puțin de 48 de vitezomani.

la coloana auto Odorheiu-Secuiesc, 
a străbătut cu autobasculanta 31— 
BV—5250 peste 50 de kilometri, pen
tru a transporta nici mai mult, nici 
mai puțin de... trei pîini ! Un alt șo
fer. Nicolae Meșteru — de data a- 
ceasta brașovean — in loc ca sîm
bătă la prinz să ducă autofurgoneta 
21—BV—2499 la garajul întreprinde
rii unde lucra, a pornit-o pe Valea 
Prahovei, în ciuda faptului că se 
afla la volan încă de la ora 5 dimi
neața. A fost depistat seara tirziu,

stantin Dicianu, care a intrat cu auto
turismul său (2—BV—502) într-un 
grup de excursioniști în Poiana Bra
șov, rănindu-1 grav pe unul dintre ei.

— Nu e primul accident de acest 
fel — ne-a spus brașoveanul Iosif 
Lang în condițiile in care excursio
niștii nu pot folosi trotuarele din Po
iană, acoperite de zăpadă și noroi sau 
încă neamenajate, sînt nevoiți să cir
cule pe partea carosabilă a drumu
lui. Ar fi utilă măsura ca toate auto
vehiculele, fără excepție, să fie par-

Trei zile pe drumurile publice 
din opt județe

Dih cauza excesului de viteză, un 
tractor al secției S.M.A. Străoane, 
județul Vrancea, n-a mai putut să 
fie stăpînit la o curbă și s-a prăbu
șit intr-o prăpastie. Tractoristul și 
cei doi pasageri din cabină au fost 
proiectați prin parbriz. Ca prin mi
nune, tractoristul a scăpat teafăr ; 
cei doi au fost răniți și internați în 
spital.

— Plecasem cu tractorul de la 
Străoane la Vrîncioaia, cale de 50 de 
kilometri dus ș'i 50 întors, fără să cer 
voie de la nimeni și voiam să a- 
jung mai repede înapoi, să nu se 
bage de seamă — a explicat vino
vatul.

Din păcate, tractoristul vrincean 
n-a fost singurul întîlnit în raidul 
nostru care folosea mașina statului 
în interes personal sau pentru curse 
aducătoare de venituri suplimentare, 
ilicite. Pe un alt tractorist, Ion Hir- 
bu, l-am surprins la intrarea în ora
șul Comănești transportînd unui ce
tățean o remorcă plină cu rumeguș. 
Șoferul Ksendor Ladislau Czaba, de

pe un drum lateral, în apropiere de 
Cimpina.

Luni dimineața, la ora 6. deși dru
mul Brașov — Sf. Gheorghe era în
văluit într-o ceață deasă, se anga
jau în depășiri riscante tot felul de 
autovehicule, gata-gata să provoace 
cîteva tamponări in serie. Gravă 
este și atitudinea acelor participant! 
la trafic care nu vor să-i ajute pe 
ceilalți care încearcă să-i depășeas
că. Pe Valea Ghimeșului, spre Co- 
măneștii Bacăului, șoferul unui au- 
totroliu forestier, în ciuda unei ma
șini angajate în depășire regula
mentară, a „tăiat" mijlocul șoselei, 
ocupind aproape toată partea caro
sabilă, ca să nu mai vorbim de ru
larea lui, voită. în zig-zag. Cind 
i s-au cerut actele la control, șofe
rul a început să se vaiete :

— Vai de mine și de păcatele mele, 
ce mă fac eu acum ? Gîndiți-vă că 
am acasă patru copii...

— Dar dumneata de ce nu te gîn- 
dești că și alții au copii ?

Așa cum nu s-a gîndit nici Con-

cate la intrarea în Poiană și nu pe 
unde apucă fiecare. Cu alit mai mult 
cu cit în Poiană urcă sîmbătă și du
minică zeci de mii de oameni. Și-a- 
pol, omul se duce acolo să facă miș
care pe jos, să se reconforteze, nu 
să se plimbe în mașină...

Comitetul executiv al Consiliu
lui popular municipal Brașov a 
emis Hotărîrea nr. 4/1976 prin care 
stabilește ca duminica și în zilele de 
sărbători legale autovehiculele să 
staționeze la locurile de parcare de 
la intrarea în Poiână. Se impune 
luarea de măsuri pentru respectarea 
strictă a acestei hotăriri.

Cazuri de neatenție la volan am 
intilnit în toate cele opt județe, sub 
diferite forme. Unul din cele mai 
grave accidente produse din a- 
ceastă cauză s-a intimplat luni 
după-amiază, pe raza județului Il
fov, lingă Sinești. Dintr-o clipă 
de neatenție a șoferului C. Ma
rin, un autocamion (21—BZ—2140) al 
Fabricii de ulei din Buzău, care 
transporta 21 tuburi de oxigen în

cărcate, a părăsit la un moment dat 
șoseaua, s-a izbit de un pom și a 
luat foc. Șoferul și un pasager din 
cabină au fost carbonizați.

Un accident la fel de grav s-a pe
trecut în aceeași zi in orașul Sf. 
Gheorghe, care readuce în atenție 
grija pe care trebuie s-o avem pen
tru supravegherea copiilor. Apărînd 
brusc in fața unei mașini (21—AG— 
4512) care circula normal, un copil 
de 6 ani a fost accidentat mortal. 
Odată cu încălzirea vremii și cu 
venirea vacanței de primăvară, pre
zența copiilor în traficul rutier 
se va intensifica. Se cere nu nu
mai o strictă supraveghere a lor, ci 
și un plus de atenție din partea con
ducătorilor auto.

Pe unele porțiuni de drum, în 
cele trei zile ale raidului nos
tru, a plouat, iar spre Miercu
rea Ciuc a fulguit. Multe mașini 
circulau pe ploaie numai cu un 
singur ștergător de parbriz (10—B— 
3693, 8—B—7977), iar altele (1— PH— 
3630) fâră nici unul, deși vizibilitatea 
era extrem de redusă. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că au fost găsite 
destule mașini trase pe dreapta din 
cauza defecțiunilor tehnice, unele 
dintre ele punind în real pericol si
guranța circulației. Autocamionul 
21—HG—1717 a circulat cu sistemul 
de direcție defect, deși ieșise de nu
mai 3 zile din reparații și verificare 
tehnică — efectuate de „Autoservice" 
din Odorheiu-Secuiesc.

în cele trei zile ale raidului. în 
toată țara au avut loc 51 de accidente 
de circulație cu urmări grave : 14 
morți și 54 de răniți. în cele opt ju
dețe străbătute s-au înregistrat 5 
morți și 9 răniți. Trebuie menționat 
faptul că într-unul din ele — Bacău 
— nu s-a semnalat, în zilele respec
tive. nici un accident de circulație. 
La fel, n-a avut loc nici un accident 
în toate cele trei zile și pe raza unor 
județe cu trafic rutier intens : Argeș, 
Galați, Iași, Mureș, Maramureș, Su
ceava. Deci, se poate ! Cu un plus 
de atenție și simț de răspundere din 
partea tuturor participanților la tra
fic față de viața lor și a celorlalți.

Petre POPA

„Așa cum se prezintă astăzi viața 
nu pot avea o părere optimistă des
pre viitor" scrie la rindul ei o fetiță, 
iar un băiețel constată că tot ceea ce 
este mai rău în prezent tinde să se 
agraveze, încît se întreabă cu ne
liniște : „Unde vom ajunge in 
1999 ?“ Marie-Laure scrie plină de 
teamă : „Duminicile n-o să ne mal 
ducem să ne plimbăm la (ară, pentru 
că nu va mai exista nici un colțișor 
înverzit, datorită poluării". Eric, 
drept răspuns, a desenat pe caietul 
său un mare semn de întrebare, iar 
Jean un glob terestru rupt în două, 
dominat de ciuperca uriașă a unei 
explozii atomice. Cît privește pe Fre
deric. compunerea sa este alcătuită 
din citeva rinduri : „La 35 de ani voi 
fi, probabil, victima unui infarct, a 
unui accident de automobil sau a 
poluării".

Cine va auzi apelul acestor copil 
înspăimintați? „Aș voi, scrie Chantal, 
să nu mai existe atita fum in ora
șele mari, cum este Parisul. Cred 
că mulți copii de virsta mea 
consideră că Terra n-o să mai fie 
respirabilă in unele locuri, așa cum 
este Tokio, unde locuitorii sint obli
gați să poarte măști de gaze. La 35 
de ani a? dori să trăiesc departe de 
toate acestea, de exemplu in 
Nordul îndepărtat; aci mai există 
colțuri unde natura a rămas curată".

Citind cele scrise de elevii de la 
Gagny îți dai seama că excesul de 
retorică politică cu care sintem asal
tați zi de zi nu a avut nici un fel de 
influență asupra acestor căpșoare 
blonde sau brune, că fenomenele de 
criză, șomaj, poluare îi influențează 
pe acești copii mai mult decit se 
crede în general. Deocamdată, Ia ni
velul lor de înțelegere, consideră că 
soluția o constituie o locuință în mij
locul naturii sau îmbrățișarea profe
siei de brigadier silvic, institutor la 
țară, veterinar, paznic al unei rezer
vații de animale sălbatice în Africa, 
crescător de oi. Iată mijloacele închi
puite de copiii marilor orașe de azi 
pentru a lupta împotriva coșmaruri
lor pe care le implică sfirșitul seco
lului nostru" — încheie articolul din 
revista franceză.
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Consiliul de Securitate a hotărît în unanimitateExtinderea sancțiunilor
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Lucrările Comisiei Economice
a O. N. U. pentru Europa
Intervenția reprezentantului țării noastre

Hotărîri ale C. C 
al P.C. Chinez

Plenara C.C. al P.C
din Cehoslovacia DE PRETUTINDENI

Reafirmarea poziției României cu privire la asigurarea 
libertății și independenței poporului Zimbabwe

NAȚIUNILE UNITE 7 — Cores
pondentul nostru transmite : Consi
liul de Securitate s-a întrunit pen
tru a lua în dezbatere adoptarea de 
noi sancțiuni împotriva regimului 
minoritar rasist din Rhodesia. La 
recomandarea Comitetului pentru 
sancțiuni, creat în anul 1968, a fost 
adoptată, în unanimitate, o rezoluție 
la care au devenit coautoare toate 
statele membre ale consiliului, în
tre care și România — document 
prin care sancțiunile economice 
obligatorii instituite contra regimu
lui din Salisbury au fost extinse 
pentru a cuprinde și domeniul asi
gurărilor de mărfuri, precum și măr
cile și licențele comerciale.

Potrivit acestui document, statele 
membre ale O.N.U. au obligația de a 
interzice persoanelor fizice și juri
dice aflate pe teritoriul lor să 
gure mărfurile sau produsele 
sînt exportate în Rhodesia sau 
importate din acest teritoriu 
încălcarea sancțiunilor instituite de 
O.N.U. De asemenea, statele membre 
au obligația de a împiedica cedarea 
către întreprinderi industriale sau 
comerciale din Rhodesia a dreptului 
de a utiliza mărcile comerciale sau 
a unor licențe asupra folosirii măr
cilor comerciale, mărcilor de fabrică 
etc.

Reafirmînd poziția guvernului 
României în problema Rhodesiei, am
basadorul Ion Datcu a subliniat că 
țara noastră nu recunoaște declara
rea unilaterală a independenței aces
tui teritoriu de către regimul rasist 
de la Salisbury și, în consecință, res
pectă cu strictețe toate rezoluțiile

asi- 
care 
sir.t 
prin

O.N.U. privind Rhodesia, inclusiv de
ciziile Consiliului de Securitate refe
ritoare la instituirea de sancțiuni 
obligatorii împotriva regimului Ian 
Smith. România, a arătat vorbitorul, 
se pronunță cu insistență pentru 
recunoașterea dreptului poporului 
Zimbabwe de a se guverna singur, 
pentru constituirea unui guvern care 
să reflecte structura populației din 
acest teritoriu și să garanteze largi 
libertăți democratice, asigurînd tot
odată accesul țării la independență.

Subliniind că regimul de la Sa
lisbury se menține la putere datorită 
ajutorului acordat de unele state, în 
special de Africa de Sud, prin vio
larea sancțiunilor decretate de O.N.U., 
vorbitorul a arătat că este de datoria 
Consiliului de Securitate de a conti
nua acțiunile contra regimului Ian 
Smith, cu scopul de a asigura liber
tatea și independența poporului Zim
babwe. în context, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru întărirea și extinderea 
sancțiunilor împotriva regimului ra
sist, pentru punerea în aplicare a 
unui sistem cuprinzător și eficient de 
sancțiuni care să faciliteze transferul 
puterii către un guvern reprezentind 
ansamblul populației teritoriului.

în încheiere, ambasadorul român 
a arătat că țara noastră va continua 
neabătut să sprijine lupta popoare
lor din Africa australă pentru liber
tate și independență, pentru eradica
rea discriminării rasiale și aparthei
dului și că, in calitate de membră 
a Consiliului de Securitate, va acțio
na cu fermitate pentru punerea în 
aplicare a rezoluțiilor vizînd sanc
ționarea Rhodesiei.

GENEVA 7 — Corespondentul nos
tru transmite : în continuarea lucră
rilor sale, sesiunea Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa a 
examinat activitatea desfășurată de 
consilierii economici ai comisiei, 
orientată, în principal, spre definirea 
perspectivelor economice generale 
din țările membre. în cadrul dezba
terilor a fost evidențiat efortul de 
abordare într-o viziune realistă a si
tuației economice actuale de pe con
tinent, în vederea elaborării unor 
programe de perspectivă, preconizînd 
extinderea colaborării și cooperării 
economice între statele din regiunea 
aflată în atenția comisiei, cît și cu 
țările din alte zone ale lumii.

Luînd cuvîntul, delegatul român 
Victor Iancovici a subliniat că în 
preocupările sale viitoare legate de 
definirea perspectivei economice ge
nerale comisia va trebui să țină sea
ma intr-o măsură sporită de ampli
ficarea fără precedent a relațiilor 
între state pe plan economic. în acest 
spirit, trebuie formulată o viziune 
de ansamblu asupra situației econo
mice din statele membre ale comi
siei. prin luarea în considerare a fie
cărei țări în parte ca o entitate eco
nomică distinctă, indiferent de sis
temul economic și social, și fără a se 
restringe în mod artificial conținutul 
analizei la o schemă de relații glo
bale între un număr redus de grupuri 
de țări. Prin aceasta se va putea sta
bili un cadru realist, de certă utili
tate. pentru rezolvarea problemelor 
cu care statele membre sînt și vor fi 
in continuare confruntate în vederea

realizării obiectivelor fundamentale 
ale dezvoltării lor economice.

Delegatul român s-a pronunțat 
pentru o abordare specifică a pro
blemelor economice din zona C.E.E./ 
O.N.U., pe baza similitudinii existen
te între structurile economice și ni
velurile de dezvoltare ale statelor, și 
nu pe baza îngustă a apartenenței 
lor la o grupare sau alta. Analiza și 
proiectele de dezvoltare efectuate în 
cadrul comisiei trebuie să se apropie 
într-o măsură mai mare de realitatea 
incontestabilă pe care o reprezintă 
interdependenta crescindă între eco
nomiile naționale ale statelor, din 
care decurge necesitatea obiectivă de 
lărgire și perfecționare a relațiilor 
reciproce de cooperare. In acest con
text, vorbitorul a evidențiat acțiunile 
întreprinse de statele din Balcani în 
vederea lărgirii relațiilor de acest gen 
dintre ele.

Reprezentantul României a subli
niat, în continuare, contribuția utilă 
pe care comisia poate să o aducă la 
întărirea cooperării internaționale, 
prin elaborarea unor proiecte eco
nomice animate de spiritul construc
tiv al Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa și orientate spre identificarea 
unor domenii și forme concrete de 
cooperare, cum sînt transferurile de 
tehnologie, diviziunea fabricării dife
ritelor grupe de produse complexe 
între unitățile specializate din diver
se țări, constituirea de societăți mix
te, acțiuni de formare profesională și 
de asistență tehnică etc.

PEKIN 7
China 
ririlor 
arată 
P.C.C. 
mirea 
funcțiile de prim-vicepreședinte 
C.C. al P.C. Chinez și de premier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Totodată, agenția relatează că Bi
roul Politic al C.C. al P.C. Chinez a 
aprobat în unanimitate demiterea lui 
Den Siao-pin din toate funcțiile de 
partid și de stat (Den Siao-pin era 
vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez 
și

ORIENTUL APROPIAT
• Aprecieri ale regelui Hussein • Activitatea politică în Liban

Demisia guvernului 

cambodgian

(Agerpres). — Agenția 
Nouă a transmis textul hotă- 
C.C. al P.C. Chinez în care se 
că Biroul Politic al C.C. al 

a aprobat, în unanimitate, nu- 
tovarășului Hua Kuo-fen in 

al

vicepremier al R.P. Chineze).

WASHINGTON 7 (Agerpres). — în 
cadrul unei alocuțiuni rostite la Los 
Angeles, în fața membrilor Consi
liului pentru problemele mondiale, 
regele Hussein al Iordaniei a apre
ciat că în Orientul Mijlociu etapa 
diplomației „pașilor mici" este depă
șită și că „este timpul să se treacă 
la acțiuni decisive".

Suveranul hașemit a menționat, 
totodată, că unele evoluții politice 
au modificat raportul de forțe din 
această zonă. Printre acestea, el a 
menționat sporirea puterii economi
ce și a capacității militare a statelor 
arabe. în aceste condiții, orice nou 
conflict va deveni din ce în ce mai 
costisitor și mai distrugător din 
punct de vedere al armelor utilizate 
și al numărului de vieți pierdute. 
O altă evoluție notabilă, a arătat 
vorbitorul, e faptul că majoritatea co- 
vîrșitoare a statelor lumii sprijină 
poziția arabă, precum și recunoaște
rea pe plan internațional a nedrep
tății căreia ii este victimă poporul 
palestinean.

în încheierea expunerii sale, vor
bitorul a evocat un plan de pace în 
patru puncte, care include retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în 1967 ; acordarea de garanții 
privind suveranitatea, integritatea 
teritorială și independența politică a 
tuturor statelor din regiune, inclusiv 
a Israelului ; recunoașterea dreptului 
poporiflui palestinean la autodeter
minare ; reîntoarcerea refugiaților 
palestineni la căminele lor — dacă 
doresc acest lucru — sau despăgu
birea lor pentru prejudiciile suferite.

BEIRUT 7 (Agerpres). — 
teptarea sesiunii de sîmbătă 
lamentului, convocat pentru 
cide asupra adoptării unui 
dament la constituție care să

în aș- 
a par- 
a de- 
amen- 

_ . ... permi
tă alegerea, înainte de termen, a 
unui nou președinte al țării, forțele 
rivale din Liban au respectat, 
miercuri, în mare măsură, înțelege
rea cu privire la suspendarea provi
zorie a ostilităților. S-au înregistrat 
totuși cîteva schimburi de focuri 
izolate.

Pe plan politic este remarcată de
clarația publicată miercuri de gru
parea partidelor și organizațiilor 
progresiste, în care se exprimă sa
tisfacția în legătură cu încetarea fo
cului și evoluția negocierilor politi
ce. Declarația reamintește cererea 
acestei grupări ca, pentru deschide
rea căii spre soluționarea politică 
completă a crizei libaneze. Suleiman 
Frangieh să 
din funcția 
nului și să 
stat.

în sfîrșit, 
partidului Blocul Național și 
din candidații la viitoarele 
prezidențiale, a cerut premierului 
Rashid Karame să se procedeze la 
deschiderea unei anchete în legătură 
cu spargerile de bănci. După cum 
precizează agenția France Presse, 
din decembrie anul trecut, 11 bănci 
au fost jefuite sau devastate — ulti
ma fiind „Banco di Roma", care a 
fost devastată zilele trecute.

PNOM PENH 7 (Agerpres). — Gu
vernul Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) și-a. pre
zentat demisia, informează agențiile 
France Presse și United Press Inter
national. citind declarațiile făcute la 
postul de radio cambodgian de pri
mul ministru Penn Nouth.

în declarația sa, premierul a pre
cizat. că guvernul demisionar și-a în
deplinit misiunea de a contribui la 
obținerea victoriei în războiul de e- 
liberare. la elaborarea unei consti
tuții a Cambodgiei democratice și la 
alegerea noii Adunări Legislative a 
țării. Urmează a fi constituit un nou 
guvern ce va fi supus aprobării A- 
dunării Legislative.

Estimări asupra rezervelor 
de petrol pe glob

accepte să demisioneze 
de președinte al. Liba- 
fie ales un nou șef de

Raymond Edde, liderul 
unul 

alegeri

PARIS 7 (Agerpres). — Potrivit 
unui raport al Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa și unui stu
diu al serviciilor geologice ale S.U.A. 
— scrie revista „Jeune Afrique" — 
Africa și America Latină sînt regiu
nile lumii cu cele mai bogate resurse 
de. petrol. Potrivit acelorași surge, 
fiecare din regiunile menționate con
ține rezerve de patru ori. mai mari 
decit cele ale Orientului Mijlociu. în
deosebi platoul continental argenti- 
nean pare foarte bogat : rezervele 
sale ar reprezenta 25 la sută din to
talul celor din America Latină.

Distribuția pe zone a producției 
mondiale de petrol brut in 1975 (2 702 
milioane tone) indică preponderenta 
Orientului Mijlociu (35,6 la sută din 
total), Africa și America Latină, cu 
producători importanți, ca Nige
ria, Libia, Algeria, Venezuela, Mexic, 
avind cote modeste : 9 și, respectiv, 
7,9 la sută.

i uiiiiiiiimi mu uni w.w.n.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Rundele 7 și 8 ale alegerilor preli
minare din S.U.A. s-au desfășurat, 
paralel, în statele New York și Wis
consin. în ce privește Partidul Re
publican, președintele Gerald Ford a 
cîștigat două noi victorii, în fața o- 
ponentului său Ronald Reagan, fostul 
guvernator al Californiei : în Wis
consin, Ford a dobîndit 55 la sută 
din voturi (Reagan — 45 la sută), iar 
în New York, unde succesul e de
cis de numărul de electori obținut, 
președintelui i-au revenit toți elec
torii.

Din partea Partidului Democrat, în 
statul New York a ieșit victorios 
senatorul Henry Jackson, cu 107 e- 
lectori, urmat de congresmanul de 
Arizona, Morris Udall — 69 — și de 
fostul guvernator al statului Georgia, 
Jimmy Carter — 33. în Wisconsin, 
Jimmy Carter, cu 37 la sută din su
fragii, a cîștigat la limită în fața lui 
M. Udall — 36 la sută, senatorului 
Jackson revenindu-i numai 7 Ia sută.

Rezultatele noilor runde ale „pre
liminariilor" consolidează poziția 
președintelui Ford de principal pre
tendent la învestitura republicanilor. 
De asemenea, ele plasează pe sena
torul Jackson într-o poziție mai bu
nă pentru învestitura democrată.

naționale pentru UNESCO 
din țările balcanice

SOFIA 7 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Plovdiv au luat 
sfîrșit, miercuri, lucrările celei de-a 
Vil-a Conferințe subregionale a co
misiilor naționale pentru UNESCO 
din țările balcanice.

în cadrul discuțiilor purtate pe 
marginea celui de-al treilea punct 
de pe ordinea de zi — cooperarea 
dintre comisiile naționale pentru 
UNESCO din țările balcanice în lu
mina Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa — delegația română a introdus 
un proiect de recomandare. Documen
tul. însușit de celelalte delegații par
ticipante, invită comisiile naționale 
pentru UNESCO din țările balcanice 
să sprijine eforturile guvernelor și 
organismelor competente din țările 
balcanice pentru transpunerea în via
ță a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa. în domeniile edu
cației, științei, . culturii și informa
ției.

PRAGA 7 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Praga s-au des
fășurat miercuri lucrările plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care 
a dezbătut și aprobat Raportul Comi
tetului Central privind activitatea 
desfășurată de partid în perioada 
care a trecut de la cel de-al XIV-lea 
Congres și sarcinile de viitor ale 
partidului. Plenara a aprobat rapor
tul cu privire la direcțiile principale 
ale dezvoltării economice și sociale a 
R.S. Cehoslovace în anii 1976—-1980 
și proiectul de directive cu privire 
la dezvoltarea economică și socială a 
R.S.C. în anii celui de-al VI-lea plan 
cincinal (1976—1980). Documentele 
vor fi supuse aprobării apropiatului 
congres al partidului.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul secretarul general al C.C. al 
P.C.C., tovarășul Gustav Husak.

• 480 DE ZILE PE 
GHEȚURILE VEȘNICE. 
Patru cetățeni din 
nă au petrecut . 480 de zile 
ghețurile veșnice din Antarcti- 
da. Expediția a studiat influența 
temperaturilor extrem de scă
zute asupra unor funcții umane 
vitale : activitatea cardiacă, cir
culația sîngelui, respirația și 
comportamentul sistemului ner
vos. Temperatura cea mai joasă 
înregistrată în acest interval de 
timp a fost de minus 34,9 grade 
C„ cea mai ridicată de plus 6 
grade C. Membrii expediției — 
doi medici, un meteorolog și un 
muncitor — au trăit într-o casă 
prefabricată din aluminiu, mon
tată pe țevi din oțel.

R.D. Germa-
pe

In căutarea unei

de criză
ROMA 7 (Agerpres). — Direcțiu

nea Partidului Socialist Italian a a- 
rătat că un guvern de salvare publi
că la care să participe toate forțele 
politice, inclusiv comuniștii, sau 
alegerile anticipate reprezintă alter
native posibile pentru depășirea ac
tualei crize politice și economice ita
liene — informează agenția A.N.S.A. 
în legătură cu aceasta, secretarul ge
neral al Partidului Socialist, Fran
cesco de Martino, a avut convorbiri 
cu primul ministru, Aldo Moro, pre
cum și cu secretarul politic al Par
tidului? Democrat-Creștin, Benigno 
Zaccagnini, consacrate expunerii 
punctului de vedere al socialiștilor,

agențiile de presă

SEISMELE MONETARE OCCIDENTALE

S-ou încheiat convorbi
rile de la Moscova dintr« 
Aleksei Kosîgbin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Sovietice, și Olof Pal
me, primul ministru al Suediei, aflat 
în vizită oficială. între cele două 
țări au fost semnate un acord co
mercial și un acord de colaborare 
tehnico-științifică.

La Budapesta, Jânos Kâdi,r’ 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., l-a 
primit ieri pe Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, aflat într-o 
vizită oficială.

evidențiază necesitatea unui nou sistem
valutar internațional avantajos tuturor statelor

Dezordinea care a reapărut într-o 
formă explozivă pe piețele valutare 
din Europa apuseană și care ame
nință să pulverizeze tot ce s-a căutat 
să se realizeze de-a lungul multor 
ani in cadrul țărilor Pieței comune, 
pe linia „disciplinării” relațiilor mo
netare și financiare jnteroccidentale, 
continuă să se adîncească, așa cum 
a dovedit și recenta sesiune a Con
siliului vest-european, de la Luxem
burg.

Faptele sînt, în general, cunoscute 
și ele s-au succedat rapid : francul 
francez, una din principalele monede 
occidentale, a fost prima victimă a 
valului de tranzacții speculative care 
ș-a abătut, în ultimul timp, asupra 
piețelor valutare occidentale. Dupâ 
încercările zadarnice ale Băncii 
Franței de a susține cursul fran
cului la burse, încercări care s-au 
soldat cu pierderea unei bune 
părți din rezervele valutare ale sta
tului, moneda națională a Franței a 
fost retrasă din „șarpele" monetar al 
Pieței comune. Se știe că potrivit 
unei Înțelegeri intervenite între 
R.F.G., Franța, Benelux și Danemar
ca monedele respective nu aveau 
voie să fluctueze între ele decit în 
limite restrinse (2,25 la sută în sus 
sau în jos), în timp ce față de cele
lalte monede din Piața comună și 
din afara ei, ele erau libere să floteze 
după cum dictau capriciile cererii și 
ofertei. Or, variațiile admise în rela
țiile dintre monedele comunitare su
gerează sinuozitatea mersului unui 
șarpe, de unde și denumirea figu
rativă dată dispozitivului creat, me
nit, în concepția inițiatorilor săi, să 
asigure stabilitatea relativă a rapor
turilor valorice dintre monedele a 
șase dintre cele nouă țări vest-eu- 
ropene participante la Comunitatea 
Economică Europeană. Ieșirea fran
cului francez din „șarpe" a fost doar 
un prim simptom al noii faze a 
dezordinii monetare pe plan vest- 
european. Valul speculațiilor se în
dreaptă in prezent și spre alte mo
nede, îndeosebi spre francul bel
gian, coroana daneză, florinul olan
dez. Singură marca vest-germană 
pare deocamdată la adăpost de 
atacuri — situație care a făcut, de 
altfel, ca, la recenta reuniune de la 
Luxemburg, R.F.G. să se opună mă
surilor preconizate de Comisia Pieței 
comune, care tindeau să creeze une
le mijloace de protecție a monedelor 
mai expuse, în detrimentul însă al 
mărcii, după cum s-a considerat la 
Bonn.

Evenimentele monetare din Piața

comună, care sînt în plină desfășu
rare, au o semnificație adincă, depă
șind mult cadrul unor mișcări de 
cursuri la bursele valutare ; ele re
flectă profunzimea crizei valutar-fi- 
nanciare în condițiile 
mice care în prezent 
cietatea capitalistă.

După prăbușirea de 
a sistemului monetar 
care data de aproape tre’i decenii, 
numai „șarpele" comunitar rămăsese 
în Occident ca un fel de insulă a 
stabilității relațiilor monetare. întru- 
cît flotarea, adică instabilitatea mo
netară oficializată, a devenit acum 
regula generală în lumea capitalistă, 
noile dificultăți pe care le întîmpină 
„șarpele" sînt o dovadă a 
că o asemenea insulă de 
există și nu poate exista, că, 
dițiile actuale ale economiei 
ță, instabilitatea monetară a 
regula, iar stabilitatea

Or. este bine știut că stabilitatea 
monetară, atît pe planul economiilor 
naționale, cît și pe acela al relații
lor internaționale este o condiție cru
cială pentru buna desfășurare a co
merțului, a prestărilor de servicii, a 
circulației capitalurilor, pentru o 
creștere economică armonioasă. Fără 

‘stabilitate nu pot exista relații eco
nomice echitabile între state, nu poa
te fi asigurată o echivalență a schim
burilor. Actuala flotare generalizată 
a cursurilor valutare este prin ur
mare exact opusul cerințelor econo
mice firești ale lumii contempo
rane. Ea agravează riscul valutar, 
punind astfel sub semnul întrebării 
eficiența relațiilor internaționale de 
plăți in toate domeniile in care ele 
se manifestă : schimburi comerciale, 
activitatea de investiții, programele 
de dezvoltare.

Actuala dezordine monetară nu 
este o apariție trecătoare, conjunc- 
turală Ea amenință să continue, fără 
a se putea prevedea o limită, nici în 
timp și nici în configurația geogra
fică a capitalismului contemporan. 
Inflația bate toate recordurile de du
rată și 
..Șarpele" valutar 
greutatea ..... .
Efectele nefaste ale acestor fenomene 
grevează economia țărilor capitalis
te. se repercutează, in același timp, 
intr-o măsură sau alta, dar in mod 
inevitabil asupra economiei mon
diale.

Urmările cele mai grele, pierderile 
cele mai mari, împovărarea cu dato
riile cele mai apăsătoare le suportă 
țările in curs de dezvoltare. Acestea

crizei Jcono- 
confruntă so-

fapt, în 1971,
internațional,

faptului 
fapt nu 
în con- 
de pia- 
devenit 

excepția.

de ascensiune continuă, 
este strivit sub 

realităților neiertătoare.

sînt principalele victime ale inega
lității și inechității generate de 
dezordinea valutar-financiară din 
Occident, deoarece ele nu dispun 
nici de resursele și elasticitatea eco
nomică și nici de cea financiară 
necesare pentru a face față influen
țelor profund dăunătoare ale feno
menelor de criză economică și mone
tară.

Iată de ce se face tot mai mult 
simțită 
frontale, 
blemele 
noastre : 
monetare și financiare internaționale, 
in vederea instaurării stabilității, e- 
chității, increderii in acest domeniu 
atît de important pentru desfășura
rea normală a vieții economice. Pen
tru aceasta, omenirea are nevoie de 
un nou sistem monetar internațional, 
stabil și durabil, de un organism de 
supraveghere și sprijinire a aplicării 
sistemului, cu caracter mondial și 
democratic, de o finanțare eficientă 
a țărilor în curs de dezvoltare, ca 
important instrument pentru o ega
lizare relativă a nivelurilor econo
mice ale țărilor lumii.

Tocmai pentru un asemenea sis
tem, conceput ca o componentă de 
bază a noii ordini economice mon
diale, s-a pronunțat și se pronunță 
cu hotărire România.

Potrivit poziției principiale a țării 
noastre, reafirmată în documentul 
prezentat anul trecut la sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale a 
O.N.U., procesul realizării noii or
dini presupune, ca o condiție esen
țială, desfășurarea pe baze stabile, 
sănătoase și echitabile a relațiilor 
valutar-financiare internaționale. 
Pentru a răspunde acestei cerințe, 
pentru a fi cu adevărat echitabil, 
noul sistem, respectiv noua or
dine monetară, se cere astfel con
cepută încit să corespundă interese
lor tuturor statelor și, în mod deose
bit, ale celor in curs de dezvoltare, 
să ducă la întărirea fiecărei monede 
naționale, să statornicească cursuri 
de schimb reale, fundamentate eco
nomic. Numai pe această cale se va 
putea face o ordine in domeniul va- 
lutar-financiar internațional, se vor 
evita noi perturbări în acest dome
niu, asigurindu-se un circuit mon
dial de bunuri și valori avantajos tu
turor participanților și stimulîn- 
dii-se dezvoltarea armonioasă a tutu
ror țărilor.

Costin C. KIRITESCU
doctor în economie

La Belgrad s_au încheiat con- 
vorbirile dintre Miloș Minici. vice
președinte al Consiliului Executiv Fe
deral. secretar federal pentru aface
rile externe aljlugoslaviei. și Hă Dam, 
vicepremier. al Consiliului Administra
tiv al R.P.D. Coreene și ministru de 
externe. Au fost discutate, printre al
tele, aspecte legate de pregătirile 
pentru conferința la nivel înalt a ță
rilor nealiniate, programată in au
gust, la Colombo.

Aflat într-o vizită oficială 
la Atena, Primul ministru al 
Maltei, Dom Mintoff, a avut o între
vedere cu premierul grec. Constan
tin Karamanlis, convorbirile referin- 
du-se, îndeosebi, la aspecte ale rela
țiilor economice bilaterale. Anterior, 
primul ministru maltez a fost primit 
de șeful statului grec, Constantin 
Tsatsos.

Primarul orașului Detroit 
a anunțat concedierea a 1 200 de sa- 
lariați ai municipalității, între care 
800 de polițiști. El a arătat că, în

necesitatea unei abordări 
curajoase, a uneia din pro- 
fundamentale ale epocii 

restructurarea relațiilor

R. D. Vietnam și Kuwei
tul au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă, 
informează agenția V.N.A.

A luat sfîrșit la Brazza
ville sesiunea Adunării Naționala 
Populare a Republicii Populare Con
go. A fost aprobat proiectul bugetu
lui de stat, pe anul 1976. care prevede 
alocații importante pentru întărirea 
sectorului economic de stat. Luînd 
cuvîntul, președintele Marien 
N’Gouabi a relevat importanța elibe
rării depline a țării de dependența 
economică străină.

Remaniere guvernamen
tală în Republica Centrafri- 
Caiîă Elysabeth Domitien a fost 
eliberată din funcția de prim-minis- 
tru. aceasta fiind preluată de pre
ședintele republicii. Jean Bedel Bo- 
kassa, împreună cu alte portofolii 
ministeriale. Printre miniștrii care 
și-au păstrat posturile sînt Antonio 
Franck (externe). Theodore Blaise 
(interne), Marie-Christine Mbokou 
(finanțe).

MOSCOVA

Întrunirea Consiliului Băncii 
Internaționale de Investiții

MOSCOVA 7 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în zilele de 5—6 
aprilie a avut loc la Moscova cea 
de-a 16-a ședință a Consiliului Băn
cii Internaționale de Investiții.

La lucrări au participat delegațiile 
țărilor membre ale băncii, reprezen
tanți ai Secretariatului C.A.E.R. și ai 
Băncii Internaționale de Colaborare 
Economică.

Consiliu] a analizat și aprobat ac
tivitatea Băncii Internaționale de In
vestiții pe anul 1975 și a adoptat ho- 
tărîri privind alte probleme ale acti
vității băncii

Ședința Consiliului Băncii Interna
ționale de Investiții s-a desfășurat 
într-o atmosferă de deplină înțele
gere reciprocă și colaborare.

J

Reclamele șl.
Un semnal de alar

mă străbate rubrici
le culturale ale mul
tor publicații occiden
tale. Iată numai cîtfe- 
va titluri care pun în 
evidență proporțiile 
fenomenului : ..Res
tricțiile bugetare și 
problemele cultura
le" ; „Un atentat la 
calitatea vieții" ; ..Ar
tiștii — paria societă
ții" ; „Actori șomeri".

„Ca întotdeauna in 
perioada de recesiune 
economică — notează 
..Deutsche Zeitung" 
(Bonn) — se reduce și 
capitolul bugetar pen
tru sectorul 
Activitatea 
bibliotecilor, muzeelor
— a instituțiilor cul
turale în ansamblu
— este afectată da
torită diminuării sub
sidiilor acordate de

sau necompensă- 
efectelor infla- 
Nu există dispo- 
legale sau gru- 
influente care ar 

împiedica

cultural. 
teatrelor,

stat 
rii 
ți ei. 
ziții 
pări 
putea împiedica pe 
deputați să nu aprobe 
restricțiile bugetare 
cind este vorba de do
meniul cultural".

Concomitent cu ac
centuarea dificultăți
lor pe care le cuno’c 
instituțiile ca atare, se 
înrăutățește starea, a- 
desea precară, a sluji
torilor culturii. Zilele 
trecute. Helmut Scho
eck. profesor de so
ciologie la Universi
tatea Johannes Gu
tenberg din Mainz 
(R.F.G.), propunea să 
se caute mijloace de 
protejare a venituri-

Convorbiri economice 
româno-neozeelandeze

WELLINGTON 7 (Agerpres). — 
Delegația economică română condusă 
de Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a avut, la .Wellington, convorbiri cu 
autoritățile neozeelandeze vizînd i- 
dentificarea unor noi căi și domenii 
pentru extinderea schimburilor co
merciale și inițierea unor acțiuni de 
cooperare economică bilaterală și pe 
terțe piețe. Șeful delegației române 
s-a întîlnit cu Lance Adams-Schnei- 
der, ministrul comerțului și indus
triei, Eric Holland, ministrul resur
selor energetice, minelor și electri
cității, Duncan MacIntyre, ministrul 
agriculturii și pescuitului, cu alți re
prezentanți ai autorităților guverna
mentale, precum și cu conducerile u- 
nor companii și bănci din Noua Zee- 
landă.

• ENERGIA SOLARA 
ÎN ȘCOLI. Pentru studierea 
diferitelor aspecte ale utilizării 
energiei solare. în Marea Brita- 
nie a fost realizat un captator 
de energie, de uz didactic, me
nit să înlesnească elevilor mai 
buna înțelegere a modului cum 
funcționează asemenea instalații, 
cărora li se prevede un mare 
viitor. Aparatul este alcătuit 
dintr-un ecran (o tablă de oțel) 
vopsit în negru mat, în spatele 
căruia sînt sudate tuburi para
lele din cupru, prin care circu
lă apa, 
pompe, 
indică 
puncte 
ce un 
puterea 
tatorul este orientat în așa 
încit razele solare să fie la amia
ză perpendiculare pe ecran. în 
zonele cu climat temperat, ecra
nul poate absorbi, în zilele în
sorite, o energie echivalentă c»l 
700 de wați, ceea ce permite în
călzirea apei 
baie.

cu ajutorul unei mici 
Mai multe termometre 
temperatura în diferite 
ale circuitului, în timp 
,,solarimel.ru" măsoară 
razelor incidente. Cap- 

fel

dintr-o cadă de

soluții la situația 

din Italia
privind gravitatea actualei situații 
din Italia, precum și căile posibile 
pentru depășirea dificultăților.

Secretarul general al P. C. Italian, 
Enrico Berlinguer., s-a întîlnit, ieri, 
cu secretarul general al P.S. Italian, 
Francesco de Martino. După încheie
rea întrevederii, Enrico Berlinguer a 
declarat că toate hotărîrile privind 
modul în care consideră P.C.I. rezol
varea situației politice din Italia re
vin în sarcina Direcțiunii P.C.I. Di
recțiunea P.C.I. a fost convocată pen
tru a se decide dacă partidul își 
menține sau nu opoziția privind or
ganizarea alegerilor legislative anti
cipate.

transmit:
cazul în care administrația acestui 
oraș nu va beneficia 
nanciăre din partea 
deral, alte cîteva mii 
și muncitori ar putea 
următoarele luni.

Atac terorist în Argenti
na. Palatul Congresului Național ar
gentinian — sediul parlamentului — 
a fost atacat cu arme de foc de un 
grup neidentificat de teroriști, provo- 
cind rănirea a 5 polițiști — transmi
te agenția argentineană Telam.

Un tribunal din Florența 
■ condamnat la închisoare pe viață 
pe Mario Tuti, membru al unei miș
cări neofasciste italiene, acuzat de 
uciderea a doi polițiști și rănirea alto
ra în momentul arestării. Din datele 
anchetei a rezultat că Tuti a participat, 
de asemenea, Ia mai multe acțiuni 
teroriste.

„libertatea
scriitorilor, întru- 

s-a intensificat 
acestora de 

edituri. Un e- 
i sugestiv

SE EXPLICA 
PĂSĂRILOR

• CUM 
TRASEELE 
MIGRATOARE? In ■urma 
unor observații efectuate In de
curs de mai mulți ani în re
giunea Mării Bering, omul de 
știință sovietic Victor Voronov 
afirmă că stolurile de păsări 
migratoare urmează, in zboru
rile lor spre alte zone clima
terice, contururile fostelor con
tinente, aflate astăzi sub apă. 
în pofida schimbărilor geologice 
care au avut loc între timp, pă
sările urmează o rută care mii 
și mii de ani le-a oferit, în 
timpul migrației, hrană și adă
post împotriva intemperiilor.

de ajutoare fi- 
guvernului Ie
de funcționari 
fi concediați în

de creație*

• PREFERINȚE CULI
NARE. Un studiu întocmit de 
Organizația Internațională * 
Muncii (O.I.M.) în legătură eu 
modul de repartiție a bugetului 
familial în 1972, permite o se
rie de concluzii interesante în 
ce privește preferințele culinare 
ale diferitelor popoare. Astfel, ■ 
de pildă, cam un sfert din bu
getul unei gospodine olandeze, 
britanice, vest-germane sau a- 
mericane este destinat achizi
ționării de carne și pește ; în 
schimb, gospodinele din Grecia 
și Italia cheltuiesc mai mult de 
un sfert din buget în vederea 
achiziționării de produse de pa
nificație, inclusiv faimoasele 
macaroane. Scandinavii se gă
sesc în frunte în ce privește 
produsele lactate, pentru a că
ror achiziționare cheltuiesc peste 
18 la sută din banii de coșniță. 
în fine, spaniolii și olandezii se 
situează pe primul' loc în c» 
privește fructele și legumele t 
17 la sută din bugetul unei gos
podine.

de calco- 
proceden 

care s-au 
mare va-

lor 
cit 
spolierea 
către 
xemplu sugestiv il 
oferă bilanțul unei cu
noscute societăți edi
toriale. într-un an In 
care criza economică 
a atins proporții fără 
precedent : concernul 
„Bertelsmann", care 
dispune de 104 între
prinderi, a realizat in 
anul financiar 1974/ 
1975 o cifră de afaceri 
de 4,05 miliarde mărci. 
Dar ce pot face scrii
torii ?

„Scriitorii — suge
rează H. Schoeck în 
„Die Welt" — nu s-au 
gindit încă la o sursă 
inedită de venituri. Ei 
ar putea în consecință 
să dispună în cărțile 
lor de cîteva pagini — 
mai ales cind e vorba 
de „ediții de buzu
nar" — care să fie 
destinate publicității. 
Nu există nici o mo
tivație ca editorii să 
fie singurii profitori. 
La urma urmei, au
torul contribuie prin 
numele său la crearea 
acestei platforme pu
blicitare" (editurile 
inserează oricum a- 
nunțuri publicitare in 
volumele tipărite, dar 
sint singurii benefi
ciari ai sumelor înca
sate) .

Declarînd că „aso
ciațiile de scriitori ar 
trebui să se străduias
că pentru realizarea 
acestei idei". H. Scho
eck s-a gîndit, se pa
re, la toate amănunte
le concrete, menite să

asigure succesul fi
nanciar al noii „înde
letniciri" a scriitorilor, 
în acest rol inedit, de 
solicitator de reclame, 
scriitorul urmează mai 
întîi să-și caute clien- 
ții, „să convingă apoi 
o firmă de renume că 
volumul său va fi ti
părit într-un tiraj 
mare, ceea ce prezintă 
suficient interes pen
tru a i se ' 
anunțurile 
re".

Și. pentru 
reticențele, 
eck scrie: 
autor al unei cărți 
destinate copiilor nu 
ar putea include capi
tole sau pagini care 
să facă reclamă pen
tru anumite articole 
de sport ? Un altul, 
tratînd teme de muzi
că, ar putea înscrie a- 
nunțuri pentru o fir
mă care produce sau 
desface instrumente 
muzicale". Iată și o 
formulă concretă su
gerată : „Dragă citi
torule. am dactilo
grafiat această carte 
la o mașină de scris 
marca X. Aceasta mi-a 
ușurat mult, munca". 
Textul ar fî însoțit de 
o fotografie a scriito
rului, așezat la mași
na de scris menționa
tă, bineînțeles în 
mat mare.

...Să mai spună 
ne va că „actului 
creație" nu i se oferă 
in Occident libertăți 
din cele mai largi — 
inclusiv libertatea de 
auto-înjosire...

• MUZEU DE CALCO- 
GRAFIE. In centrul Rome}» 
nu departe de faimoasa ftntlnă 
Trevi, a fost inaugurat recent 
un interesant muzeu 
grafie (cel mai vechi 
de reproducere, cu 
realizat stampe de o
loare artistică). Printre alte ex
ponate pot fi văzute aici mași
nile folosite în secolul trecut și 
mai înainte pentru reproduce
re. plăci realizate de gravori 
vestiți ai vremii, cum ar fî Sal
vator Rosa, Annibale Carracci 
și Federico Barocei, precum și 
stampe ale celebrului Giambat
tista Piranesi, care au dus, in 
secoiul XVIII, la „redescope
rirea" nemuritoarelor vestigii 
arheologice ale Romei.

încredința 
publici ta-

a învinge 
H. Scho- 

„De ce un 
al unei

for-

ci- 
de

P. STANCESCU

• PUNEA Șl SAREA.
Belgia a fost declanșată o „o- 
fensivă generală" — după cum 
se exprimă ziarele din această 
tară 
și a 
drul 
pere 
dus, ________
autorităților de resort, conținu
tul de sare al pîinii. Dacă pînă 
la data respectivă conținutul 
respectiv nu putea depăși 3 la 
sută din greutatea pîinii, acum 
limita maximă admisă va fi de 
2 la sută. Experții afirmă că 
această reducere nil va afecta 
gustul produselor de panificație. 
După cum se știe, consumul e- 
xagerat 
cauzele 
siunii.

— împotriva hipertensiunii 
urmărilor acesteia. în ca- 
acestei campanii, cu înce- 
de la 1 aprilie a fost re- 
conform unei ordonanțe •

de sare este 
principale ale

una din 
hiperten-

ACVA-
de aeva«

RECORD 
NAUTIC. Un
nauți britanici și americani aa 
stabilit un nou record mondial 
de scufundare. Mai întii ei «-a® 
folosit de un clopot de scafan
dru pentru a atinge fundul apei 
într-o anumită zonă din Golful 
Mexic. După aceea au părăsit 
clopotul, coborînd treptat pînă 
ce au atins adîncimea de 350 de 
metri. Acvanauții au purtat e- 
chipament special și au respi
rat un amestec format din 9» 
la sută heliu și 2 la sută oxi
gen.

■A
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