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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri dimineața, 
pe ambasadorul Republicii Peru,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Peru

Enrique Laroza, In vizită de rămas 
bun, In legătură cu Încheierea mi
siunii sale in țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.
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lin eveniment de mare însemnătate în cronica VEȘTI BUNE DIN ÎNTRECERE
Al

relațiilor de prietenie si solidaritate
50-lea miliard kWh de 
energie electrică

militantă dintre Romania si Guineea-Bissau
Ieri, la primele ore ale dimineții, 

la dispeceratul central al întreprin
derii „Electrocentrale" Craiova s-a 
înregistrat un succes deosebit : reali
zarea celui de-al 50-lea miliard kWh 
energie electrică de la punerea in 
funcțiune a întreprinderii, după ce — 
recent — s-a furnizat sistemului 
energetic național cel de-al 100-lea 
milion kWh energie electrică peste 
prevedrile de plan din acest an. din 
care 40 la sută pe bază de lignit. 
(Nicolae Băbălău).

începutul anului pînă acum impor
tante sporuri de producție : peste 
14 000 tone oțel, aproape 39 000 tone 
sleburi de relaminare. circa 5 000 tone 
tablă groasă, peste 3 000 tone țablă 
zincată ș.a. (Dan Plăeșu).

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Luis Cabrai au semnat ieri 
documente de amplă semnificație pentru dezvoltarea colaborării prietenești 
dintre cele două țări și popoare, pentru promovarea relațiilor internaționale 

noi, de respect al independenței și deplină egalitate in drepturi

Ceremonia semnării Declarației solemne comune
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Luis Cabrai, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Guineea-Bissau, au semnat, 
in ziua de 9 aprilie, în cadrul unei 
ceremonii, • Declarația solemnă co
mună a Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Guineea-Bissau și 
au adoptat Comunicatul comun.

Cei doi șefi de stat au semnat, de 
asemenea, Acordul de cooperare eco
nomică, tehnică și industrială pe ter
men lung intre Republica Socialistă 
România și Republica Guineea- 
Bissau.

în cadrul aceleiași ceremonii, to
varășii Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. și Victor Saude Maria, 
comisar de stat pentru afacerile ex
terne. au semnat Acordul comercial 
pe termen lung intre Republica 
Socialistă România și Republica Gui
neea-Bissau ; tovarășii George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
și Victor Saude Maria, comisar de 
atat pentru afacerile externe — A- 
cordul de cooperare în domeniul 
Învățămintului. științei și culturii 
între guvernele Republicii Socialiste 
România și Republicii Guineea- 
Bissau; tovarășii Nicolae Ionescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, și Ignacio 
Scmedo. director generai al cooperă
rii internaționale — Protocolul cu 
privire la unele acțiuni de cooperare 
economică între cele două țări. 1

După semnarea documentelor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Luis 
Cabrai și-au strîns miinile cu căl
dură, s-au îmbrățișat cu prietenie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Luis Cabrai au rostit apoi alocu-

țiuni, care au fost urmărite cu deo
sebit interes și subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

La solemnitate au participat tova
rășii Manea Mănescu. Stefan Voitec. 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Gheorghe

Cioară. Petre Lupu. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulcscu. Iosif 
Uglar. Ilie Verdeț. Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan. Ion Ioniță. precum 
și membri ai conducerii unor minis-

tere. ambasadorul țării noastre în 
Republica Guineea-Bissau.

Au asistat persoanele oficiale care 
11 însoțesc pe președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau In' vizita sa in țara noastră.

Cuvintul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului

Republicii Guineea-Bissau,Tovarășe președinte al
Tovarăși și prieteni,
Doresc ca, în numele 

lui român, precum și al meu personal, să 
profunda satisfacție pentru semnarea acestor 
tante documente, care — aș putea spune -- deschid o 
eră nouă în relațiile dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea-Bissau.

Este prima vizită pe care (președintele Republicii 
Guineea-Bissau o face in România după obținerea in
dependenței naționale a țării sale. Această vizită con
stituie o manifestare puternică a relațiilor îndelungate 
existente între Partidul Comunist Român și Partidul 
African al Independenței din Guineea-Bissau încă din 
perioada luptei de eliberare, Împotriva colonialismului.

Documentele semnate astăzi marchează un moment 
nou în colaborarea între două țări libere, dornice să 
oonlucreze pentru dezvoltarea lor economico-socială.

Am ajuns la înțelegeri privind extinderea cooperării 
dintre țările noastre in multe domenii de activitate. 
Am semnat Acordul de cooperare economică, tehnică 
și industrială pe termen lung ; am semnat, de aseme
nea, Declarația solemnă comună, care exprimă voința 
celor două guverne și popoare de a colabora activ atit 
pe plan bilateral, cit și pe plan internațional, de a 
contribui astfel la ridicarea economico-socială a țărilor 
lor, a bunăstării popoarelor lor și, totodată, de a con
lucra strîns în lupta împotriva politicii imperialiste, 
colonialiste, neocolonialiste. pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, pentru realizarea unei păci trai
nice, ,a unei lumi mai drepte și mai bune.

Doresc încă o dată să exprim convingerea că vizita 
dumneavoastră, tovarășe președinte, va marca un mo
ment important în relațiile popoarelor noastre și să vă 
asigur că vom face totul pentru ca acordurile și în
țelegerile pe care le-am semnat să fie traduse în viață 
în cele mai bune condiții.

V-aș ruga să transmiteți poporului prieten al Gui- 
neei-Bissau sentimentele de prietenie ale poporului 
român, urarea de noi și noi succese In consolidarea 
independenței naționale, in dezvoltarea economico-so
cială, in ridicarea bunăstării și fericirii sale. (Aplauze).

conducerii partidului și statu- 
exprim 
impor-

COMUNICAT
COMUN

cu privire la vizita oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România a președin
telui Consiliului de Stat al Republicii 

Guineea-Bissau, Luis Cabrai
ÎN PAGINA A III-A

Republicii Socialiste România,Tovarășe președinte al
Tovarăși și prieteni,
Acum, cind in numele 

am serrmat aceste documente, trăim unul dintre momen
tele cele mai solemne ale vieții noastre după elibe
rarea națională. Una dintre cele mai mari mindrii ale 
luptătorilor pentru eliberarea pămintului nostru este 
aceea a fidelității față de rriemoria neuitatului nostru 
tovarăș Amilcar Cabrai, care ne-ă lăsat, ca moștenire 
să aoărăm cuceririle poporului nostru. Noi considerăm 
că una dintre cele mai glorioase moșteniri de la tova
rășul Amilcar Cabrai este prietenia cu popoarele, 
partidele și țările care ne-au ajutat în timpul luptei 
noastre de eliberare națională.

Aici, în Republica Socialistă România. încă în timpul . 
anilor grei ai luptei pentru eliberare națională, neui
tatul nostru conducător Amilcar Cabrai a avut onoarea 
să semneze acorduri internaționale împreună cu tova
rășul președinte Nicolae Ceaușescu. Aceste acorduri — 
primele semnate de reprezentantul legitim al poporu
lui . nostru — au constituit un angajament al luptăto
rilor pentru libertate de»a fi credincioși principiilor de
finite în ele. Și credem că. semnind acum aceste acor
duri, ^îndeplinim cuvintul de ordine lăsat de tovarășul 
nostrtî Amilcar Cabrai. De aceea sint.em convinși că, 
mergind pe același drum trasat de partidul nostru, vom 
întări din ce in ce mai mult legăturile sincere de prie
tenie. de cooperare și de solidaritate care unesc po
porul nostru de poporul prieten român, care unesc 
partidul nostru de Partidul Comunist Român în lupta 
lungă pe care o duc toate ; popoarele pentru crearea 
unei lumi mai drepte, de pace, egalitate și progres 
pentru toate popoarele.

Dorim să mulțumim Partidului Comunist Român. Gu
vernului Republicii Socialiste România și dumneavoas
tră. tovarășe președinte, pentru felul în care am fost 
primiți in România, pentru atmosfera frățească și. de 
încredere cu care am fost înconjurați, pentru spiritul 
de solidaritate manifestat față de noua fază a luptei 
in care se află țara noastră. Dorim, de asemenea, să 
reafirmăm că noi — Guineea-Bissau, guvernul, partidul 
nostru — vom face totul pentru ca pe bazele juridice 
create de aceste acorduri să putem concretiza preve
derile lor în realizări, în obiective care să fie puse în 
serviciul progresului celor două popoare ale noastre, 
al păcii și al progresului umanității.

în numele delegației mele fei al meu personal.' doresc 
să mulțumesc pentru' tot ceha ce ați făcut in timpul 
șederii noastre in București, pentru activitatea neobosită 
a delegației române, care a făcut ca. intr-un timp atit 
de scurt, să se realizeze atitea acorduri pe care le-am 
semnat azi.

Ne întoarcem în țara noastră cu mai mult curaj, căci 
știm că prietenia și solidaritatea poporului român vor 
fi aceleași și în timpul anilor noștri de luptă care ur
mează. Ne întoarcem, ■ de asemenea, cu speranța că po
porul nostru va avea intr-un viitor nu prea îndepărtat 
onoarea de a primi pe marele conducător al poporu-, 
lui român, conducător care merită stima și aprecierea 
tuturor popoarelor iubitoare de pace din lume, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. îl vom prifni cu plăcere in 
noastră, azi complet eliberată, pentru ca să-i 
exprima prietenia pe care o arătăm poporului 
prieten și recunoștința pentru ajutorul constant 
timpul luptei de eliberare națională. (Aplauze).

poporului și guvernului nostru

Astăzi, IA jurul orei 8 șl 30 de 
minute, posturile noastre de 
radio șl televiziune vor trans
mite direct, de la Aeroportul 
Internațional București-Otopenl, 
ceremonia plecării președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea Bissau, Luis Cabral, 
care, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o 
vizită oficială în România.

patria 
putem 
român 
dat In

Noi realizări 
ale siderurgiștilor 

gălățeni
Colectivul Combinatului siderurgic 

de la Galați continuă seria succeselor 
din primul trimestru al anului. Ast
fel. furnaliștii au obținut peste pre
vederile de plan, in opt zile din luna 
aprilie, încă 4 000 tone fontă, produc
ția suplimentară realizată de la în
ceputul anului și pînă în prezent ri- 
dicindu-se la 36 000 tone fontă. Suc
cese asemănătoare au fost înregistrate 
și în celelalte uzine ale combinatului, 
graficul întrecerii consemnind de la

Preocupare constantă 
pentru creșterea 

productivității muncii
• Creșterea productivității muncii 

constituie un obiectiv major, urmărit 
cu insistență de industria județului 
Bacău. Bunăoară, prin diferite căi, 
s-a ajuns la depășirea acestui impor
tant indicator economic cu 3 la sută 
la întreprinderea „Salina" din Tg. 
Ocna, iar modernizarea extragerii căr
bunelui din subteran a avut ca efect 
creșterea cu 2,4 la sută a productivi
tății muncii la Exploatarea minieră 
Comănești. Prin modificările con
structive aduse instalațiilor tehnolo
gice și scurtarea perioadei de revizie 
a acestora, colectivul rafinăriei din 
Dărmănești a reușit să ridice cu 4.7 la 
sută nivelul productivității muncii. 
(Agerpres).

vității muncii, indicator la care, fn 
primul trimestru, planul a fost depă
șit cu 3.4 la sută. Pe această bază 
s-au realizat, peste prevederi impor
tante cantități de produse : mai mult 
de 120 tone construcții metalice (în
treprinderea de ventilatoare), 19 tone 
de polistiren expandat (întreprinde
rea de materiale izolatoare), 200 gar
nituri de mobilă (întreprinderea de 
prelucrare a lemnului) ș.a. (Crăciun 
Lăluci).

Angajamentul 
se îndeplinește 

cu succes

• în Întrecerea socialistă din acest 
an, colectivele de oameni ai muncii 
din industria orașului Vaslui acordă 
o atenție deosebită sporirii producti-

Angajamentul anual al colectivului 
de la întreprinderea de poduri meta
lice și prefabricate din beton — Pi
tești, în întrecerea socialistă din a- 
cest an, este de a realiza o producție 
suplimentară de 3,5 milioane lei. De 
la începutul anului, colectivul unității 
a și obținut o producție suplimentară 
de 1,5 milioane iei. concretizată In 
utilaje tehnologice de transport, piese 
turnate din oțel, tabliere metalice. 
Succesul se datorează, in principal, 
măsurilor de mai bună organizare a 
muncii, aplicării in producție a unor 
inovații și raționalizări. (Gheorghe 
Cîrstea).
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Amplă concentrare de forțe pentru
GRĂBIREA ÎNSĂMINȚĂRILOR
A lucra zi de zi, din zori și pînă noaptea, pe baza unor 
programe precise—iată datoria de căpetenie a mecanizatorilor,

a cooperatorilor, a tuturor locuitorilor satelor
în toată țara, lucrările agricole de 

primăvară au atins o perioadă de 
virf. Comandamentul central a apre
ciat în ședința sa de ieri că. in ultima 
perioadă, organele și organizațiile de 
partid, comandamentele iocale au ac
ționat mai energic pentru mobilizarea 
oamenilor muncii din agricultură și 
utilizarea cu randament sporit a mij
loacelor tehnice in vederea grăbirii 
însămințărilor. și a celorlalte lucrări 
de sezon. Timpul favorabil din ul
tima perioadă a fost mai bine folo
sit ; ca rezultat, în perioada 2—8 
aprilie au fost însămînțate 335 000 
hectare, suprafața totală insămințată 
cu culturi din prima epocă, floarea- 
soarelui și cartofi depășind un milion 
de hectare. Este de relevat că s-a 
recuperat o bună parte din răminerea 
în urmă determinată de desprimăvă- 
rarea tîrzie, unitățile agricole din nu
meroase județe încheind semănatul 
culturilor din prima epocă. în alte 
județe însă nu au fost atinse vitezele 
de lucru prevăzute și, ca atare, mai 
sint de însămințat suprafețe însem
nate cu culturi din prima epocă. Tim
pul fiind înaintat, lucrările agricole 
de primăvară se -aglomerează. . Ce 
priorități sint la ordinea zilei in agri
cultură ?

Terminarea însămînțării culturilor 
din prima epocă constituie obiectivul 
esențial care trebuie să concentreze, 
în aceste zile, utilajele și foița de 
muncă din agricultură în primul 
rind, trebuie încheiat semănatul sfe
clei de zahăr pe cele 25 000 ha situate 
in județele Brașov. Sălaj. Covasna, 
Harghita, Bistrița-Năsăud, Suceava și

Bacău. Concomitent. în cîteva zile 
trebuie terminat insămînțatul orzoai
cei și al inului pentru fibră.

Floarea-soarclui a fost însămfnțată 
pe 59 la sută, din suprafața planifica
tă. în județele Dolj. Olt, Teleorman, 
Dîmbovița. Argeș, Mehedinți termi- 
nindu-se semănatul acestei culturi. 
Terhperatura solului este optimă, 
ceea ce permite ca, peste tot, să se 
însâmințeze floarea-soarelui ; efor
turi mai stăruitoare în această privin
ță trebuie depuse în unitățile culti
vatoare din județele Constanța, Bo
toșani, Iași, Bacău, Galați.

Din săptămina care urmează, pe 
măsura creșterii temperaturii solu
lui, va începe din plin semănatul 
porumbului. Avind în vedere supra
fețele mari destinate acestei culturi 
și necesitatea ca semănatul să se 
facă în timp scurt, comandamentul 
central a recomandat ca acum să se 
acționeze ferm pentru însămințarea 
tuturor culturilor din prima epocă 
și a florii-soarelui, ca apoi toate u- 
tilajele să fie concentrate la porumb. 
Există 
nători 
sigura 
scurt, 
impun 
oase, programe de lucru riguroase, 
pentru ca din momentul începerii 
semănatului la porumb să se lucreze 
din plin, cu toate forțele, din zori 
pină noaptea, fără nici o pauză.

O atenție deosebită trebuie acorda
tă plantării legumelor in solarii. 
Pină la 8 aprilie au fost plantate

suficiente tractoare și semă- 
care, folosite rațional, pot a- 
terminarea lucrărilor în timp 
în fiecare unitate agricolă se 
măsuri organizatorice judici-

tomate, 70 ha cu ardei »! 
vinete. Această lucrare 

încheiată in cel mai scurt 
îndeosebi în județele Timiș, 
și Prahova — aceasta consti- 
prima condiție de care de- 
obținerea unor recolte cit mai

1574 ha cu 
40 ha cu 
trebuie 
timp, i 
Bihor i 
tuind 
pinde 
timpurii, ceea ce este atît în intere
sul cultivatorilor, care vor beneficia 
de venituri suplimentare, cit și in 
interesul bunei aprovizionări a popu
lației.

în zilele ce vor urma, așa cum ș-a 
subliniat în ședința comandamentu
lui central, ritmul lucrărilor agrico
le trebuie intensificat, deoarece «e 
va declanșa semănatul porumbului și 
al altor culturi din epoca a doua. , 
Pentru încadrarea semănatului in li
mitele timpului optim și efectuarea 
unor lucrări de cea mai bună cali
tate. care să dea garanția realizării 
producțiilor prevăzute, este necesar 
ca in fiecare unitate agricolă mun
ca să fie temeinic organizată, pe 
bază de programe precise de lucru, 
muncindu-se pretutindeni la nivelul

- maxim al posibilităților 
dotarea tehnică, cu toate 
aceea, pe primul plan al 
litice și organizatorice 
de organele și organizațiile de par
tid. comandamentele locale și con
siliile populare trebuie să stea mo
bilizarea mecanizatorilor, cooperato
rilor. a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură în vederea folosirii din 
plin a fiecărei zile, din zori și pină 
noaptea, la semănat, la pregătirea te
renului și la celelalte lucrări agrico
le din această perioadă.

oferite de 
forțele. De 
muncii po- 
desfășurat.e

DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
a Republicii Socialiste România și a Republicii Guineea-Bissau

sau 
cli- 
res- 
a-și x

Republica Socialistă .România și Republica Gui
neea-Bissau.

I.UÎND IN CONSIDERARE relațiile de prietenie 
existente intre cele două țări și popoare,
, HOTĂRÎTE să folosească toate căile pentru a 
dezvolta cooperarea intre ele,

CONȘTIENTE de răspunderea ce revine fiecărui 
stat, indiferent de sistemul politic, mărime 
nivel de dezvoltare.' pentru instaurarea unui 
mat de pace și securitate in lume, bazat pe 
pectarea dreptului sacru al fiecărui popor de 
hotâri singur soarta.

SUBLINIIND necesitatea respectării sincere și 
ferme de către toate țările a principiilor dreptului 
internațional universal recunoscute : respectarea 
independenței și suveranității naționale, deplina 
egalitate in drepturi, integritatea teritorială și ne
amestecul în treburile interne ale altor state, avan
tajul reciproc, renunțarea la forță și la folosirea 
forței in relațiile internaționale și respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege liber 
calea dezvoltării sale,

REAFIRMÎND dreptul și obligația tuturor sta
telor de a participa la reglementarea problemelor 
internaționale, de a contribui astfel la instaurarea 
unui climat de pace.

CONVINSE că dezarmarea generală și completă, 
și in primul rind dezarmarea nucleară, reprezintă 
un factor vital pentru asigurarea păcii in lume.

SUBLINIIND dreptul șuierau al fiecărui stat 
de a folosi bogățiile sale naționale in conformitate 
cu interesele sale fundamentale și de a avea acces 
nestinjenit la știința și tehnologia modernă,

SALUTlND victoriile obținute de mișcările de 
eliberare națională din Africa in lupia pentru 
cucerirea independenței naționale, hotărite să

acorde și în viitor întregul lor sprijin mișcărilor 
de eliberare națională din 
găsesc încă sub dominație

HOTĂRÎTE să continue 
la lupta pentru lichidarea 
mului, neoeolonialismului, 
de apartheid, la lupta impotriva politicii impe
rialiste de forță, dominație și agresiune.

SUBLINIIND că realizarea securității, destin
derii și păcii internaționale este nemijlocit legată 
tie instaurarea unei noi ordini economice și po
litice internaționale, lichidarea subdezvoltării și 
asigurarea progresului economico-social al tutu
ror țărilor, in special al țărilor in curs de dezvol
tare. pentru a se asigura apropierea nivelurilor 
de dezvoltare ale tuturor statelor.

I. DECLARA
RÎREA

a) de 
rare în

b) de 
și schimburi comerciale reciproc avantajoase :

c) de a încuraja și facilita schimburile 
borarea in domeniile învățămintului. 
artei, sănătății, sporturilor, contribuind 
fel la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
legere intre cele două țări ;

d) ele a se consulta și coopera in acțiunile ini
țiate de comunitatea internațională in scopul fa
vorizării progresului economic al tuturor țărilor 
in curs de dezvoltare.

II. PROCLAMA SOLEMN VOINȚA LOR CO
MUNA DE A FUNDAMENTA RELAȚIILE DIN
TRE ELE. PRECUM SI RELAȚIILE CU TOATE 
CELELALTE STATE, PE URMĂTOARELE PRIN
CIPII :

teritoriile care se mal 
colonială, 
a-și aduce 
definitivă a 

rasismului

contribuția 
colonialis- 
și politicii

VOINȚA ȘI IIOTA-SOLEMN
LOR COMUNA 
a dezvolta relații 
toate domeniile de 
a promova relații de cooperare economică

de prietenie și colabo- 
interes comun :

și cola- 
culturil, 
in acest 
și îtițe-

1. Dreptul sacru al fiecărui stat Ia existență li
beră, la independență și suveranitate națională, la 
pace și securitate :

2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-șl 
decide de sine stătător soarta, de a-și alege și dez
volta liber sistemul politic, economic și social, co
respunzător voinței și intereselor proprii, fără nici 
un amestec din afară ;

3. Egalitatea deplină in drepturi a tuturor sta
telor, indiferent de mărime, situație geografică, 
nivel de dezvoltare, orinduire socială, apartenența 
sau neapartenența la alianțele militare ;

4. Dreptul fiecărui popor Ia dezvoltare și pro
gres, la exercitarea suveranității depline asupra 
resurselor sale naturale ;

5. Obligația statelor de a nu 
o formă, sub nici un pretext și 
rare, in treburile interne sau 
state :

6. Respectarea inviolabilității
integrității teritoriale a fiecărui ___ _
șecință. abținerea de la orice tentativă îndreptată 
împotriva unității naționale sau a integrității teri
toriale a altui stat, care constituie o atingere gravă 
adusă păcii și securității internaționale ;

7. Obligația statelor de a se abține, în relațiile 
lor internaționale, de la amenințarea cu forța sau 
folosirea forței, sub orice pretext, in orice împre
jurare și sub orice formă, precum și de la orice 
fel de conslringere de ordin militar, politic, eco-

. nomic sau de altă natură impotriva altui stat ;
8. Dreptul inerent al fiecărui stat de a se apăra 

cu toate mijloacele impotriva oricărui atentat la
(Continuare în pag. a IlI-a)

interveni, sub nici 
in nici o împreju- 
externe ale altor

frontierelor șl * 
stat și. drept con-

Pentru Republica
NICOLAE

Socialistă România
CEAUȘESCU

Președintele Republicii

Pentru Republica Guineea-Bissau
LUIS CABRAL

Președintele Consiliului de Stat
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Locuințe noi in cartierul Socola din lași Foto : S. Cristian
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DIVERS
Tinerețea 
portului 
popular

Gheorghe Sabău. om la aproa
pe 71) de ani, este 
satul lui, Ciugheș, de lingă iz
voarele Trotufului 
mai in satul lui — ca unul din
tre cei mai iscusiți artizani. Și 
acum, la 70 de ani, ca și in ti
nerele, el continuă să-și îmbra
ce consătenii cu bunde, pieptare 
fi cojocele înflorate, cusute cu 
migală și cu un remarcabil simț 
artistic. Cele mai căutate și ad
mirate sint pieptarele cu care se 
mindresc mirii șl miresele. Ele 
poartă ornamente florale multi
colore, sugerind mindria și fru
musețea pălmașului și a păuni- 
ței. Casa lui moș Gheorghe Sa- 
tfău a devenit o veritabilă ex
poziție, permanent deschisă atît 
pentru consăteni, cit și pentru 
turiști. Ca să aibă cine-i purta, 
peste ani, brățara de aur a pa
siunii și iscusinței, Gheorghe 
Sabău a calificat in sat 8 meșteri, 
unul și unul.

cunoscut in

— și nu nu-

Pe traseul 13
De la 10 aprilie, în Galați se 

Introduce autotaxarea pe trans
portul în comun. Deocamdată, 
în mod experimental, pe traseul 
de autobuze nr. 13, care asigură 
legătura intre cartierul „Dună
rea" și piața „30 Decembrie". 
Anunțind evenimentul, exploa
tarea de transport orășenesc îi 
Invită pe călători „să pregăteas
că din timp bani potriviți". Semn 
că sub raportul conștiinței cetă
țenești și gălățenii sint pregătiți 
să treacă un asemenea examen. 
Și le dorim să fie cu deplin suc
ces, chiar dacă experimentul m- 
cepe cu traseul 13 l

în urma
trenului

Prin dreptul semnalului de la 
intrarea in stația C.F.R. Crăciu- 
nelu de Jos (Alba) a trecut un 
tren de persoane. La puțină vre
me, în urma trenului a izbucnit 
un incendiu. Ardea trestia us
cată de pe lingă linia ferată. Au 
ars și cinci stîlpi de lemn de la 
rețeaua telefonică. Focul putea 
să se extindă. Au sărit oamenii 
și l-au stins. Din primele cerce
tări privind cauza incendiului 
rezultă că un pasager neglijent 
(și iresponsabil) a aruncat din 
tren o țigară nestinsă pe fe
reastra vagonului.

Stop ! Cum 
plecați 
în cursă ?

Este o obligație elementară 
fiecărui șofer ca, înainte de

SINDICATELE
mai activ angajate in procesul

de educație muncitorească
de mutațieIdeea de schimbare, de mutație 

profund calitativă în planul conștiin
ței omului din întreprinderile direct 
productive a fost dominantă în 
plenara Consiliului județean al sin
dicatelor Prahova, consacrată dezba
terii sarcinilor izvorîte din progra
mul ideologic al partidului. Așa cum 
a rezultat din dezbateri, a crescut 
responsabilitatea in muncă a mun
citorilor și specialiștilor, a celorlal
te categorii de angajați, se remar
că mai multă inițiativă, o partici
pare tot mai activă la organizarea 
și conducerea proceselor de produc
ție. Această atitudine înaintată ce se . 
manifestă la un număr majoritar de 
oameni ai muncii prahoveni — sub
linia referatul — este o consecință 
directă a permanentei activități for
mative și educaționale conduse de 
către organizațiile de partid din cele 
mai multe unități și la care, ne
mijlocit, își aduc contribuția orga
nele sindicale, cluburile muncitorești, 
casele de cultură ale sindicatelor.

„în larga mișcare a entuziasmu
lui, pasiunii, dorinței de autodepă- 
șire care este întrecerea socialistă — 
sublinia și Gheorghe Ioniță, pre
ședintele Consiliului Orășenesc al sin
dicatelor Cîmpina — se formează oa
meni cu o conștiință nouă, revolu
ționară, cresc noi cadre muncitorești. 
De aceea, organizațiile sindicale a- 
cordă mare atenție Întrecerii socia
liste la toate locurile de muncă, des- 
fășurind o vie agitație politică în 
sprijinul ei.

Referindu-se la diferitele forme 
ale muncii politice de masă, o se
rie de participanți au relevat nu
meroase inițiative și experiențe 
demne de generalizare. între aces
tea, una dintre cele mai cunoscute 
in județ poartă titlul „Omul tinăr 
de alături — muncitor fruntaș ca și 
tine". Cu trei ani în urmă. în sec
ția aparataj pneumatic a întreprin
derii „1 Mai" din Ploiești, frezorul 
comunist Sandu Emilian s-a anga
jat să ia pe lingă ei trei învățăcei 
— Ștefan Iacob, Nicolae Ene, Hie D. 
Ilie — și să-i ridice la același ni
vel de calificare profesională cu al 
său- Larg popularizată și generali
zată cu sprijinul comitetului sindi
catului în toate atelierele întreprin
derii, inițiativa a fost preluată de 
zeci și zeci de comuniști fruntași 
care s-au angajat, la rîndul lor, să 
se ocupe temeinic de tinerii din 
preajmă. Recent, la comitetul de 
partid uzinal s-a făcut o analiză a 
felului cum a evoluat acțiunea în 
secția de unde a pornit. S-a consta
tat că mulți tineri au devenit mun
citori de nădejde, pregătind ei înșiși 
alte cadre tinere, Tot de la uzina 
„1 Mai" a pornit inițiativa „Fieca
re specialist — un cadru de concep
ție", care a determinat în unitatea 
respectivă o largă mișcare de masă 
in acțiunile de creație tehnică pen
tru înlocuirea unor tehnologii

fabricație perimate, de diversificare 
și modernizare a utilajelor și ma
șinilor, a fabricatelor. Datorită a- 
cestei largi participări — s-a sub
liniat în plenară — în acest an s-au 
găsit, prin reproiectarea unor piese 
și subansamble, prin schimbarea u- 
nor tehnologii, posibilități de redu
cere a consumului specific de me
tal cu circa 800 de tone. în același 
timp, așa cum s-a arătat, de 
mare eficacitate s-a dovedit și ini
țiativa lansată de colectivul I.R.A. 
din Cîmpina, „De la fiecare anga
jat direct productiv — cel puțin 
1 000 lei anual economii materiale", 
care s-a soldat la finele anului 1975 
cu economii individuale in medie de 
aproape 1 100 lei (la aproape 1 800

Plenara Consiliului 
județean Prahova 

al sindicatelor

de

de oameni),- contabilizate zilnic, leu 
cu leu. Aceste rezultate palpabile 
au determinat organizarea a două 
schimburi de experiență cu uni
tățile de profil din județ și chiar 
din țară. Cu acest prilej s-a evi-' 
dențiat rolul pe care îl are în 
stimularea oamenilor asigurarea 
unei evidențe zilnice — simple, dar 
precise — a unei permanente agitații 
de masă în jurul acțiunii întreprinse.

Asemenea activități, temeinic or
ganizate, la care organizațiile sindi
cale din întreprinderi și-au adus o 
importantă contribuție, au făcut ca 
pe panourile de onoare ale frunta
șilor întrecerii socialiste din județ să 
se afle Înscrise în prezent numele a 
peste 8 200 de muncitori și specia
liști.

Dezbaterile din cadrul plenarei 
Consiliului județean Prahova al sin
dicatelor au semnalat, totodată, fap
tul că în activitatea politico-educa- 
tivă a organizațiilor sindicale se ma
nifestă și o serie de lipsuri, multe 
dintre ele fiind rezultatul unei ac
tivități formale. .Ca argument au fost 
citate exemple privind „rezolvarea" 
unor probleme în... ședințe (dese
ori lungi și plicticoase) sau prin 
spectacole de brigadă -care nu vi
zau pe nimeni și nimic, prin con
ferințe și simpozioane lipsite de au
diență datorită caracterului prea ge
neral, neaplicat la problemele reale, 
vii ale colectivelor de muncă etc. 
„Așa se explică — arăta președin
tele comitetului sindicatului de la în- 

. treprinderea de reparat utilaj petro
lier, Octavian Hagiu — de ce, cu toa
te că în rapoartele sindicatelor se 
menționează o serie de acțiuni de. 
educație politică și cultural-educati-

)

vă, în unele ateliere și secții schim
bările nu sint pe măsura cerințelor, 
mai întîlnești cazuri de indisciplină 
și alte atitudini criticabile. O activi
tate se desfășoară, nu-i vorbă, dar 
uneori acesteia îi lipsește conținutul. 
Trebuie să se acționeze mai aproa
pe de locul de muncă, în grupa sin
dicală".

Cițiva vorbitori au acordat o aten
ție deosebită rolului muncii cultura
le. Tovarășul. Ion Bălcinoiu, îndru
mător al Casei de cultură a sindi
catelor Ploiești aprecia autocritic că 
și în această instituție trebuie să se 
schimbe modul de a gindi și activa, 
„în prezent, spunea vorbitorul, o 
mare parte din activitatea noastră 
de la sediu nu are ecoul dorit, 
fiorul educațional nu străbate din
colo de zidurile sălii de spectacol". 
Acest lucru este valabil —- s-a subli
niat in dezbateri — și pentru clubul 
muncitoresc al întreprinderii ..1 Mai", 
pentru alte asemenea instituții de la 
combinatele petrochimice Brazi și 
Teleajen, întreprinderea „Doroban
țul" etc. Activitățile cultural-educa
tive ale acestora sînt de. cele mai 
multe ori festiviste, fără o orientare 
precisă, fără un bogat conținut edu
cativ. Deși în unitățile amintite sînt 
serioase probleme legate de creșterea 
productivității muncii, de folosirea 
capacităților de producție, de redu
cerea cheltuielilor la mia de lei pro
ducție. de protecția și securitatea 
muncii, de educația sanitară, pro
gramele acestora, care sînt vizate și 
avizate de comitetele sindicatului, 
sînt uneori orientate în alte direcții, 
polarizînd atenția oamenilor spre 
alte sectoare și probleme, mai puțin 
importante.

Dezbaterile ample și responsabile 
din cadrul plenarei Consiliului jude
țean Prahova al sindicatelor, ca și 
numeroasele propuneri făcute au 
condus la adoptarea de noi și va
loroase măsuri pentru intensificarea 
activității politico-educative, în sco
pul formării la toți oamenii muncii 
a unei atitudini înaintate față de 
muncă, al cultivării spiritului de ini
țiativă și dăruire pentru îndeplinirea 
la timp și în bune condiții a tuturor 
obiectivelor economice.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

Preocupări pentru pregătirea
forței de

Primul Congres al consiliilor popu
lare a dat orientări clare, precise și 

• în ceea ce privește asigurarea și pre
gătirea forței de muncă in actualul 
cincinal. Despre preocupările exis
tente în acest sens în județul Dolj 
ne-a vorbit tovarășul ION CETA- 
ȚEANU, secretar ai Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean :

— în actualul cincinal. în județul 
Dolj se vor construi peste 50 de o- 
biective industriale 
producție. în anul 
realiza o producție 
31 miliarde lei, cu 
mai mult decît in 
condiții, pregătirea 
că dobindește noi dimensiuni. Con
cret, în actualul cincinal urmează a fi 
pregătite peste 52 000 de persoane, 
din care 29 000 pentru noile locuri 
de muncă. Menționăm că 66 la sută 
din totalul lucrătorilor vor fi pre
gătiți în cele 19 licee de speciali
tate și 15 școli profesionale existen
te în prezent în județ. întrucît în 
etapa următoare, 
Craiova, Filiași, 
Segarcea — vor 
tuată dezvoltare 
vor apărea noi 
s-au luat măsuri 
în următorii cinci ani, a încă trei 
licee de specialitate, precum 
unui număr corespunzător de 
liere-școală • și internate.

Avînd în vedere faptul că în 
zent cea mai mare parte din 
de muncă cerută de noile unități e- 
conomice amplasate în diferite zone 
ale județului se pregătește in Cra
iova, vom urmări să

și capacități de 
1980. Doljul va 
globală de peste

13 miliarde lei 
1975. în aceste 
forței de mun-

orașele Doljului — 
Băileșți, Calafat și 
cunoaște o accen- 
economico-socială, 

ramuri industriale, 
pentru construirea,

și a 
ate-

pre- 
forța

lărgim în per-

muncă în județul Dolj
spectivă rețeaua liceelor de specia
litate și școlilor profesionale și in ce
lelalte localități urbane din județ. 
Lipsa unor școli profesionale și licee 
de specialitate pentru ramura meta
lurgică — o ramură nouă pentru ju
dețul nostru — și pentru industria 
ușoară, de exemplu, ne creează de 
pe acum o serie de greutăți în pre
gătirea și asigurarea forței de mun
că. De aceea, considerăm că in a-

În lumina hotărîrilor 
Congresului consiliilor 

populare

eeastă direcție sînt necesare eforturi 
pentru găsirea unor grabnice solu
ții, atît din' partea organelor jude
țene, cit și a organelor departamen
tale de resort.

O atenție deosebită va trebui să 
acordăm in actualul cincinal și pre
gătirii forței de muncă din agricul
tură, care urmează să aibă un rol 
tot mai mare în sporirea producției 
agricole. Județul Dolj dispune la ora 
actuală de 6 licee 
cu specialitățile : agronomie, 1 
ticultură, zootehnie veterinară, 
canică agricolă și îmbunătățiri i 
ciare, precum și de trei școli ] 
fesionale care pregătesc anual 
proape 4 500 de muncitori calificați 
pentru sectorul agricol. în județ 
funcționează, de asemenea, două fa
cultăți cu profil agricol. Toate 
tățile de învățămint mediu și

agroindustriale 
hor- 
me- 
fun- 
pro- 

a-

uni- 
su-

perior dispun de loturi experimen
tale și au organizat ferme agricole 
puternice, în care lucrează efectiv 
elevi și studenți.

Alte măsuri întreprinse de orga
nele locale de stat privind pregă
tirea forței de muncă vizează — în 
lumina indicațiilor date de secretarul 
general al partidului — mai buna 
integrare a învățămîntulul cu cerce
tarea și producția. în acest scop, în
treaga activitate de instruire a ti
neretului studios a fost orientată 
spre formarea unor deprinderi prac
tice, atît la nivelul celor 7 facultăți 
ale Universității craiovene, cîj și la 
nivelul liceelor de specialitate, șco
lilor profesionale, liceelor de cultu
ră generală. Pentru perioada actua
lului cincinal, Universitatea craiovea- 
nă dispune de un program de in
tegrare care vizează în principal ex
tinderea atelierelor proprii de pro
ducție, mărirea numărului de con
tracte și convenții de cercetare cu 
caracter fundamental și aplicativ, a 
căror expresie valorică se ridică la 
nivelul anului curent la 35 milioane 
lei. începînd cu acest an universi
tar, s-a stabilit ca toate temele lu
crărilor de diplomă și licență să aibă 
un caracter aplicativ.

în conformitate cu prevederile Le
gii nr. 2 din 1971, comitetul jude
țean de partid și comitetul executiv 
al consiliului popular județean au 
stabilit un program unitar de per
fecționare a angajaților existenți, 
care vizează cuprinderea tuturor do
meniilor de activitate economică și 
socială, astfel încit, la sfîrșitul a- 
nului 1980, întreaga forță de muncă 
să fi urmat una din formele de per
fecționare.

a 
a 

porni la drum, să-și mai arunce 
o dată ochii asupra încărcă
turii din autovehicul, pentru a 
se convinge că totul va decurge 
în ordine ți, mai ales, In sigu
ranță. Lucru pe care ar fi putut 
să-1 facă ți Ion Zdrîncuță, care 
efectua transporturi de cărbune 
în bazinul Motru, județul Gorj. 
Plecînd într-o cursă cu cărbu
nele încărcat anapoda, la un 
moment dat, peste oblonul auto
basculantei a căzut un bulgăre, 
care a accidentat mortal un 
copil de 9 ani. Judecătoria Tg. 
Jiu l-a condamnat pe șofer la 
doi ani Închisoare, pedeapsă pe 
care o execută prin muncă co- 
recțională, la aceeași unitate.

L-a dat de gol 
un... pantof

Conducătorul auto Paul Ar- 
ghere din comuna Traian, jude
țul Olt, s-a dus cu cițiva prie
teni să se „cinstească". Apoi, in 
loc să se culce, s-a urcat la vo
lanul autovehiculului 31—OT— 
2048 și a plecat in cursă. La 
Caracal a accidentat un bici
clist. In loc să oprească fi să 
încerce să salveze victima, să-i 
acorde primul ajutor și să ia 
toate măsurile spre a fi cit mai 
repede dusă la spital, Arghere a 
părăsit locul accidentului. A 
doua zi a fost insă prins de că
tre organele de miliție. Pantoful 
victimei l-a dat de gol lăsin'd 
urme pe una dintre roți. Acci
dentatul n-a mai putut fi salvat.

La un pas 
de accident

fost, dar >c putea Intim-Nu a 
pla. La un pas de accident se 
află orice conducător de auto
vehicul care urcă la volan sub 
influența alcoolului. în această 
stare au fost depistați de către 
organele de miliție numiții Con
stantin Tutu, șofer pe autobas
culanta 31-VS-1148 (Autobaza 
nr. 2 Birlad), C. Bălan și V. Sa- 
badac, conducătorii autobuzelor 
31-VS-1396 ți 31-VS-950, tracto
riștii L. Melinte și P. Mustață de 
la S.M.A. Ciocani și, respectiv, 
I.A.S. Vetrișoaia. Deocamdată, 
flindu-le suspendate pentru o 
vreme permisele de conducere, 
au tras cu toții pe dreapta.

L

In județul Cluj, în prag de sezon turistic
Din cele mai bine de 200 unități 

de alimentație (publică ale coope
rației de consum din județul Cluj 
se disting prin ambianță, originali
tatea preparatelor și servire civi
lizată noile restaurante din comu
nele Mihai Viteazul, Bonțida. Iclod, 
Florești, Iara, Gilău, precum și co
fetăriile, cafe-barurile, plăcintăriile 
din Gherla și Huedin. O seamă de 
unități de alimentație publică sint 
de strict interes turistic, fiind de 
pe acum (în prag de sezon) pre
gătite, așa cum se cuvine, pen
tru servirea oaspeților. Așa. bună
oară, la Intrarea în județ dinspre 
Tg. Mureș te întîmpină „Hanul pes
carilor" din Luncani (în fotografie),

cu preparate din pește proaspăt 
într-o mare varietate, cu posibili
tăți de cazare in căsuțe, cu parca
je auto și o... repriză de pescuit cu 
undița in riul Arieș, intr-un cadru 
natural, pitoresc. La cabana „Cheile 
Baciului", de la marginea munici
piului Cluj-Napoca. s-au adus mul
te imbunătățiri de confort și deser
vire a mesei. Amenajările hi
droenergetice au deschis mari 
perspective turismului spre ini
ma Munților Apuseni, la acumu
larea „Fintinele". noua localitate 
Belișul Nou etc. Cooperația de con
sum este reprezentată aici prin ca
bana „Ardeleana", cu cazare tip 
hotel și restaurant. (Al. Mureșan).

...August 1972. într-unul 
din parchetele forestiere 
din apropierea Brașovului 
are loc o demonstrație 
practică inedită : arbori 
masivi, cu coronament cu 
tot. doboriți cu citeva mi
nute mai înainte, sînt eva
cuați din parchet cu ajuto
rul unei instalații de ca^ 
bluri, pînă la rampa de 

. prelucrare. Demonstrația, 
la care asistau specialiști 
din toate I.F.E.T.-urile din 
țară, marchează punerea la 
punct a unei noi tehnolo
gii de exploatare a pădu
rilor, care, așa cum avea să 
o demonstreze timpul scurs 
de atunci, a revoluționat 
procesul de exploatare a 
masei lemnoase. Ea încu
nuna eforturile depuse de 
o mină de oameni din ca
drul I.F.E.T. Brașov, in, 
frunte cu inginerul Dumi
tru Cirlogan, d.rectorul în
treprinderii. pentru perfec
ționarea tehnologiei de ex
ploatare a roasei lemnoase 
din păduri, unde pînă la 
acea dată progresul tehnic 
pătrunsese mai lent. — 
monstraț.ia 
fapt, epilogul unei 
lungate Kși 
munei, a nei 
încercări și

— Noua tehnologie, spu
nea inginerul Dumitru Cir
logan, oferă, comparativ cu 
vechea metodă de lucru, a- 
vantaje incontestabile : 
productivitate de două-trei 
ori mai ridicată, operativi
tate și continuitate in pro
cesul de exploatare, o va
lorificare superioară și in
tegrală a masei lemnoase, 
deci reducerea pierderilor, 
diminuarea 
costuri de 
mici.

Aplicată, 
metodă curentă de lucru in 
parchetele I.F.E.T. Brașov, 
ea s-a extins apoi la cele
lalte I.F.E.T.-uri din țară, 
astfel că, în 1975, peste 80 
la sută din masa lemnoa
să s-a exploatat prin aceas-

De- 
însemna, de 

înde
si stăruitoare 
'numărate zile de 
if experimentări.

efortului fizic, 
producție mai

mai întîi. ca

tă tehnologie. Pe baza in
dicațiilor Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, in 
anul 1976 întreaga masă 
lemnoasă va trebui să fie 
exploatată pe această cale. 

Ce fac acum autorii noii 
tehnologii de exploatare a 
lemnului ? Răspunsul l-am 
aflat cu ocazia . unei t alto 
consfătuiri organizate la 
Brașov pe aceeași temă. 
Am asistat, atunci, la o de-

acestei meînaltă eficiență
tode este nevoie de mijloa
ce mecanice, .respectiv, fu- 
niculare mai perfecționate. 
Cum asemenea mijloace nu 
se fabricau în țară, ele tre
buiau asimilate. Mai întîi 
s-a apelat la institutul de 
specialitate, dar acesta era 
supraîncărcat cu alte lu
crări. Atunci, au fost con
sultate citeva cadre tehnice 
ale întreprinderii și cițiva 
muncitori de bază. Rezul-

antmult, 
pentru a

Acționind în spiritul prevederilor 
Legii 140 1973 referitoare la măsurile 
de dezvoltare a bazei energetice și 
de utilizare mai judicioasă a com
bustibililor și energiei, numeroase 
organizații socialiste, deținătoare de 
parcuri auto, au economisit însem
nate cantități de benzină și moto
rină. în aplicarea prevederilor aces
tei legi, un rol important ii au con
ducătorii de unități și instituții, șefii 
de garaje, coloane auto și autobaze, 
revizorii tehnici, șoferii înșiși. Cu 
toate succesele Înregistrate, se sem
nalează și unele abateri de la pre
vederile legii, așa tum a reie
șit și din controlul organizat de 
Inspectoratul General al Miliției în 
unități agricole de stat și coopera
tiste din toate județele țării.
' Timp de trei zile au fost controlate 
numeroase unități : cooperative agri
cole de producție, întreprinderi agri
cole de stat, stațiuni de mecanizare a 
agriculturii. Dacă în imensa majori
tate a unităților agricole controlate 
conducerile acestora, factorii de 
răspundere manifestă preocupare 
stăruitoare pentru buna gospodărire 
a carburanților și folosirea chibzuită, 
rațională a parcului auto și a mași
nilor agricole de care dispun. într-o 
'serie de unități s-au constatat nere
guli la consumul de benzină și mo
torină, din cauza unor sustrageri, 
evidențe contabile neținute la zi, 
risipă. Nu-i mai puțin adevărat 
că, într-o serie de județe, can
titățile de benzină și motorină — 
al căror consum n-a putut' fi 
justificat — au fost foarte mici, iar 
în alte județe n-a fost găsit nici mă
car un litru in minus : Buzău, Galați, 
Hunedoara. în unele județe însă,

— Am chibzuit 
căutat noi soluții 
realiza un funicular la ac
ționarea căruia să nu mai 
imobilizăm un tractor și un 
mecanizator, spune ingine
rul Ion Mailat. Rodul a- 
cestor străduințe a fost fu- 
nicularul F 2005. acționat de 
un motor de 65 CP, al cărui 
preț este de 6,5 ori mai re- 
dUS decît al unui tractor. 
Aceleași raționamente au 
stat și la baza realizării fu

E darnica pădurea 
cu bunii gospodari

La I.F.E.T. Brașov, noi tehnologii de exploatare a lemnului 
ce pot fi generalizate

mopstrație practică efec
tuată intr-un parchet situat 
la jumătatea drumului din
tre Brașov și Poiana Bra
șov, loc transformat de fo
restierii brașoveni într-un 
veritabil poligon de încer
cări și stație-pilot pentru 
experimentări. Cind au so
sit aici, specialiștilor 
întreaga țară le-a fost dat 
să vadă un tablou cu toiul 
deosebit : mai multe insta
lații de cabluri de diferite 
tipuri și capacități, conce
pute și realizate de aceiași 
oameni, impînzeau pădurea, 
așteptînd pregătite pentru 
a demonstra eficiența ce
lor mai variate și moder
ne soluții de exploatare u- 
tilizate în condiții diferite.

Dar să lăsăm, din nou, 
faptele să vorbească. încă 
de la începutul experimen
tării noii tehnologii, specia
liștii unității și-au dat sea
ma

din

că pentru a asigura o

tatul ? De 
inginerii 
Mailat și 
Ion Cota 
din cadrul biroului meca
nizări. maiștrii Ștefan Fe- 
her și Kelemen Gheorghe, 
funicularistul Ion Bucșe, 
mecanizatorii Alecu Geor
gescu. Alexandru Balint și 
ceilalți s-au declarat de a- 
cord ..să se încerce" ca 
noile funiculare să se exe
cute in întreprindere.

Și oamenii s-au apucat 
de lucru. După numai 
citeva luni — prima izbin- 
dâ. Funicularul Tf 2005 era 
gata de încercări. El elimi
na orice alt mijloc mecanis 
sau manual. Lui i s-a ală
turat, la scurt timp, un alt 
funieular, de capacitate mai 
redusă — Tf 401 — pentru 
zonele greu accesibile sau 
alte condiții unde utilizarea 
primului funieular se dove
dea neeconomică.

BBBBBBBBBBBBB
cantitățile de benzină găsite lipsă 
au fost foarte mari : Mehedinți — 
16 406 litri, Iași — 10 656, Suceava — 
9124. De asemenea, in timp ee in 
unele județe s-au depistat lipsuri 
mari de motorină, cum ar fi Con
stanța (84 258 litri). Mehedinți (32 899) 
și Dîmbovița (20 391), în județele 
Covasna și Olt organele de control 
ale miliției au găsit totul in ordine

la fel ca și conducătorul auto Ion 
Gherman, de la cooperativa agricolă 
Lăpușnicel. județul Caraș-Severin, 
care a „ars" într-un timp record 
nu mai puțin de 400 litri de ben
zină.

în acțiunile de control ale miliției, 
în numeroase unități agricole s-au 
semnalat nu minusuri, ci plusuri — 
unele substanțiale — de carburanți.

la bun început, 
proiectanți Ion 
Vicențiu Imbre, 
și Viorel Vasu,

nicularului F 401, care în
locuiește pe Tf 401.

— Ajunși aici, am con
siderat. pentru moment, că 
am găsit soluția ideală, 
ne-a mărturisit inginerul 
Vicențiu Imbre. Nu cunoaș? 
tem ca in străinătate să 
existe funiculare mai per
fecționate. Dar entuziasmul 
nostru n-a durat mult.

— Ne dădeam seama, 
completează inginerul Vio
rel Vasu, că problema per
fecționării, în continuare, a 
acestor instalații continuă 
să rămină deschisă și că nu 
aveam dreptul să ne mul
țumim cu ce am realizat.

Cert este că și de data 
aceasta satisfacția nu a du
rat mult. Acel neastîmpăr 
ai căutărilor nu i-a lăsat în 
pace. împărtășindu-și gîn- 
durile ce-1 frămîntau 
acel moment, inginerul 
logan spune într-o zi :

în 
Cir-

—Mai avem mult de lucru 
Ia funiculare. Mă gindesc, 
în special, că unele proble
me. cum ar fi funcționali
tatea și consumul de metal, 
nu sint rezolvate pe deplin. 
Sistemul acesta cu multe 
cabluri, pe lingă că e greoi, 
e și costisitor.

Din nou studii, cercetări, 
proiecte. A fost reconside
rată concepția constructivă 
și funcțională ă lui F«2005. 
După mai multe luni de 
muncă încordată, pe plan
șetele proiectanților a înce
put să prindă contur un 
nou tip de funicular, mai 
simplu, mai funcțional, mai 
economic — Fuc 2003. Avea 
un singur cablu trăgător, 
față de două ale lui F 2005. 
El s-a realizat pe baza unei 
concepții originale a ingine
rului Cirlogan. în același 
mod au apărut și alte două 
variante : funicplarele uni
versale Fuc 401 și Fuc 601 
— care oferă și ele citeva 
avantaje demne de reținut : 
elimină șocurile în timpul 
funcționării in sarcină, au o 
viteză de deplasare sporită 
și un consum de cablu mai 
redus.

O noutate demnă de re
ținut este aceea că funi- 
cularele din familia Fuc 
sint astfel concepute incit 
să se preteze la introdu
cerea telecomenzii prin ra
dio.

...Așa cum tehnologia ex
ploatării arborilor cu co
roană a devenit un bun 
general, ea fiind însușită de 
toate I.F.E.T.-urile din 
țară, tot așa și mecanis
mele de transport realiza
te de brașoveni vor deveni 
un bun al tuturor. încă de 
pe acum, unele din aceste 
mecanisme se află în fa
bricația de serie la între
prinderile de specialitate, S 
unde se realizează în bune 
condiții tehnice si de cali
tate.

cu

Mroîae MOCANU 
corespondentul „Scintell'
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in plus au fost imediat Înregistrate 
în evidențele contabile, prevenin- 
du-șe astfel sustragerea sau folosi
rea lor nechibzuită, abuzivă.

în cele trei zile, organele de mili
ție au controlat in garajelș, adăpos
turile și ogrăzile unităților agricole, 
pe drumurile publice cu trafic intens 
și' pe cele secundare, lăturalnice, un 
număr de 27 702 autovehicule, trac-

statului îl constituie cursele și trans
porturile clandestine efectuate fie 
în interesul personal al șoferilor și 
tractoriștilor respectivi, fie pentru 
obținerea de eiștiguri «uplimentare, 
ilicite.

— De unde veniți ? — a fost în
trebat tractoristul Gheorghe Peti, de 
la I.A.S. Dumitra, județul Bistrița- 
Năsăud.

Cine-si de ce-arde fără rost benzina statului ?
7

— și in scripte, și în depozitele de 
carburanți.

O mare răspundere in buna gos
podărire și administrare a carburan
ților revine gestionarilor și magazi
nerilor. Cu ocazia controlului, ges
tionarul Nicolae Petcu, de Ia Baza 
de aprovizionare tehnico-materialâ 
Tătărani. județul Prahova, n-a pu
tut să justifice lipsa a 620 litri ben
zină. fapt pentru care a fost chemat 
in fața organelor de anchetă. Tot in 
cercetări se află și cazul depistat la 
cooperativa agricolă din Episcopia 
Bihorului, județul Bihor, unde s-a 
descoperit un minus in gestiune de 
1 146 litri de benzină. Pentru a se 
justifica sustragerea a sute de litri de 
benzină din cooperativa agricolă De- 
leni, județul Vaslui, au fost întoc
mite foi de parcurs in mod fictiv. 
Motiv pentru care invinuiții se află 
in cercetarea organelor de miliție,

Pe marginea unui control în unități agricole

Ca și in cazurile unităților cu mi-
• nusuri, nici plusurile n-au putut ti 
justificate de conducerile unităților 
respective, gestionari, magazineri, 
conducători auto și tractoriști. Numai 
la S.M.A. Tărtășești, județul Ilfov, de 
pildă, s-au depistat în plus 11 500 litri 
motorină, cantitate pe care gestiona
rul nu o poate justifica, dar nici 
nu poate să pună mina in foc că 
ar fi picat... din cer. Asemenea plusuri 
mai importante însoțite de ..înălțări 
din umeri nevinovate" din partea celor 
implicați s-au înregistrat, la benzină, 
în județele Constanța (4 380 litri) și 
Ilfov (4 004) litri, iar la motorină, in 
județele Brăila (39 228 litri). Arad 
(29 318). Sibiu (28 914), Gorj (27 342). 
Toate cantitățile de carburanți găsite

toare și alte mașini agricole, depis- 
tînd un mare număr de aba
teri de natură contravențională. Una 
din cele mai frecvente abateri : par
carea la domiciliu a peste 1 800 ds 
autocamioane, autoturisme de teren, 
autodube, autoateliere, autobascu
lante, tractoare (cu roți și pe șenile), 
buldozere și chiar... semănători 1 
Cele mai multe parcări la domiciliu 
s-au înregistrat in județele Bacău 
(262), Constanța (148), Olt (126). U- 
nele dintre' aceste parcări erau la 
zeci de kilometri depărtare de locul 
in care trebuia să se afle în zilele 
controlului camionul sau tractorul 
respectiv, fapt care determină un 
consum ilegal de carburanți. Tot un 
mod de a risipi benzina și motorina

— Am fost și l-am duș acasă pe 
tovarășul inginer.

— Cîți kilometri ?
— Să tot fie 30 dus. 30 întors...
Un număr mare de asemenea curse 

efectuate in interes personal, abuziv, 
cu mașinile statului și cu benzina 
sau motorina statului au fost depis
tate in județele Iași (87), Buzău (67), 
Olt (57), Dolj (46).

Consumuri inutile, neraționale de 
carburanți se datoresc și transpor
turilor în gol, fără încărcătură sau 
cu încărcătură sub capacitatea mij
loacelor auto respective. Gol-goluț a 
fost depistat circulind de-a surda, pe 
o distanță de 140 kilometri, autoca
mionul 21-BC-2769, de 5 tone, al 
C.A.P. Boșoteni, județul Bacău, con
dus de Constantin Lazăr. Asemenea 
exemple n-au lipsit, din păcate, in 
majoritatea județelor.

Și totuși au fost unele județe, ca 
de pildă Vîlcea, în care, in toate cele 
trei zile ale controlului, nu s-a în-, 
registrat absolut nici o abatere con
travențională, adică nici o parcare la 
domiciliu, nici o cursă efectuată în 
interes personal, nici un autovehicul 
circulind în gol. O dovadă în plus 
că acolo unde există preocupare, în
soțită de un control permanent șl 
sistematic din partea factorilor res
ponsabili, autovehiculele, tractoarele 
și mașinile agricole circulă normal șl 
legal, iar consumul de carburanți 
este riguros urmărit prin evidența 
contabile. Aceasta a fost, de altfel, 
însăși menirea controlului efectuat s 
un claxon pe adresa tuturor celor 
eare răspund de modul în care se 
aplică in unitățile agricole prevede
rile Legii 140/1973. Efectuat la înce
putul campaniei agricole de primă
vară, decisivă pentru soarta recoltei 
din acest an, controlul a relevat, 
totodată, necesitatea ca direcțiile 
agricole județene, trusturile de 
mecanizare a agriculturii și uniunile 
județene ale cooperativelor agricole 
să ia toate măsurile ca in unitățile 
din subordine întregul parc de auto
vehicule, tractoare și mașini agricole 
să fie folosit cit mai chibzuit posi
bil, iar consumul de carburanți să 
fie rațional, economicos, O mare 
răspundere revine în acest sens tu
turor conducerilor unităților agricole 
și organizațiilor de partid respective 
în formarea unei atitudini de înaltă 
responsabilitate civică, astfel încit 
prevederile Legii 140/1973 să fie a- 
plicate Întocmai.

Petre POPA
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DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ
(Urmare din pag. I)
adresa suveranității ți independenței sale naționa
le, inclusiv cu cele militare tn cazul că este supus 
unei agresiuni armate ;

9. Obligația tuturor statelor de a reglementa di
ferendele lor internaționale in toate împrejurările 
numai prin mijloace pașnice ;

10. Dreptul fiecărui stat de a participa, ln con
diții de deplină egalitate, la examinarea și soluțio
narea problemelor internaționale de interes 
comun :

11. Dreptul și Îndatorirea statelor, indiferent de 
erinduire socială, de a coopera intre ele — pe baza 
avantajului reciproc — in toate domeniile, in 
scopul menținerii păcii și securității internaționa
le, al favorizării progresului economic și social al 
tuturor națiunilor, și în primul rind al celor in 
curs de dezvoltare ;

12. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces 
la cuceririle științei și tehnicii ;

lî. Obligația statelor de a-și Îndeplini cu bună 
Credință angajamentele asumate în conformitate 
eu dreptul internațional.

Tn interpretarea și aplicarea lor, aceste prin- 
aipu fundamentale ale dreptului internațional sini

strîns legate Intre ele și fiecare trebuie să fie 
interpretat în contextul celorlalte. Toate statele 
trebuie să respecte in mod strict aceste principii 
în relațiile dintre ele.

III. DECLARA SOLEMN HOTARÎREA LOR 
COMUNA CA. ÎMPREUNA CU TOATE CELE
LALTE STATE. SA ACȚIONEZE CU FERMI
TATE PENTRU :

— a dezvolta relații de prietenie și colaborare 
cu toate statele, pe baza principiilor sus-men- 
ționate, și a acționa pentru adoptarea de măsuri 
efective menite să promoveze pacea, destinderea 
între toate statele și cooperarea în întreaga 
lume ;

— a lărgi colaborarea între ele și cu celelalte 
state in vederea îmbunătățirii și democratizării 
activității Organizației Națiunilor Unite și întă
ririi rolului său în realizarea colaborării între 
toate statele, fără deosebire de orînduire socială, 
peniru realizarea unei lumi mai bune și mai 
drepte ;

— a instaura relații bazate pe deplina egali
tate in drepturi între toate națiunile lumii, pe 
respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege 
sistemul său social-politic :

— a acționa cu fermitate pentru realizarea unor

măsuri eficiente de dezarmare generală, in pri
mul rind dezarmare nucleară, pentru ca popoare
le să-și poată consacra nestingberit eforturile dez
voltării și progresului spre o viață liberă și pros
peră ;

— a milita pentru stabilirea de raporturi juste 
și echitabile între state, pentru adoptarea de mă
suri hotărîtoare în vederea lichidării rapide a de
calajului între țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare ;

— a se sprijini reciproc, ca țări în curs de dez
voltare, pentru soluționarea problemelor complexe 
ale situației economice internaționale, în vederea 
instaurării unei noi ordini economice și politice, 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

IV. tn vederea rezolvării problemelor legate de 
punerea în aplicare sau interpretarea prevederi
lor prezentei Declarații solemne comune. Repu
blica Socialistă România și Republica Guineea- 
Bissau declară voința lor comună de a se con
sulta la diferite niveluri, folosind căile diploma
tice, schimburile de vizite și întilnirile periodice 
ale reprezentanților lor.

întocmită la București, la 9 aprilie 1976, in două 
exemplare originale, in limbile română și portu
gheză, ambele texte avind aceeași valoare.

Încheierea convorbirilor oficiale
La Palatul Republicii s-au înche

iat, vineri după-amiază. convorbirile 
Oficiale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
■Ceaușescu, și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, tovarășul Luis Cabrai.

La Combinatul petrochimic Brazi
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Guineea-Bissau, Luis Ca
brai, și persoanele oficiale care-1 în
soțesc în vizita oficială în țara noas
tră au fost, vineri dimineață, oaspeții 
Combinatului petrochimic Brazi, uni
tate reprezentativă pentru dezvolta
rea și nivelul tehnic atins de indus
tria noastră chimică.

ÎB această vizită, tovarășul Luis 
Cabrai a fost însoțit de tovarășul 
Emil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, de alte persoane ofi
ciale.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de președintele Consiliului popular 
județean Prahova, Ion Cîrcei, de pri
marul municipiului Ploiești, Ion Pa- 
raschiv, de directorul general al 
Centralei de rafinării și petrochimie,

[La zi în AGRICULTURA
Pentru accelerarea însămînțărilor, 

folosirea mai bună a utilajelor
TULCEA

în județul Tulcea au fost tnsămîn- 
ț»te toate suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu plante furajere, in pentru 
Ulei, sfeclă de zahăr, mazăre și alte 
culturi, Pină joi, floarea-scrarelui a 
fost însămînțată pe 13 000 ha din to
talul celor 17 000 ha prevăzute. Un 
raid prin cîteva unități agricole din 
județ ne-a prilejuit consemnarea 
unor fapte de muncă remarcabile. 
Astfel, in cooperativele agricole din 
Ceriu, Greci, Mahmudia și Valea Nu- 
carilor munca este bine organizată, 
forța mecanică și timpul de lucru 
fiind folosite la maximum. La Dăeni 
«n poposit exact în clipa cînd meca
nizatorii încheiaseră de semănat toate 
cele 500 ha cu floarea-soarelui. în 
seara zilei de 7 aprilie încheiaseră se
mănatul acestei culturi și cooperati
vele agricole din Macin, Isaccea. Vă- 
căreni. Carcaliu. Zebil și Rahmanu. 
Mecanizatorii din S.M.A. Tulcea au 
luat inițiativa de a lucra fără ajutor 
pe semănătoare. „Prin aceasta — ne 
spune George Munteanu, directorul 
S.M.A., întreaga răspundere pentru 
executarea lucrărilor revine mecani
zatorilor. Ei se preocupă și de trans
portul seminței eliminînd astfel de
sele staționări ce se semnalau înainte 
la capetele de tarla".

Dar viteza de lucru prevăzută nu 
se realizează peste tot. Din acest 
motiv, în unele unități agricole din 
raza consiliului intercooperatist 
Mihai! Kogălniceanu. ritmul este 
încă lent. La cooperativa agri
colă Beștepe. din 6 semănători 
lucrau doar 4. Alte două semă
nători erau reglate ln atelier pen

Reluînd schimbul de vederi consa
crat dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Luis Cabrai și-au expri
mat convingerea că, in spiritul în
țelegerilor la care au ajuns cu pri

Adrian Stoica, de un mare număr 
de muncitori chimiști.
•Expoziția de produse, machetele 
prezentate ilustrează elocvent dez
voltarea dinamică a acestui combi
nat. a întregii industrii petrochimice 
din țara noastră. Rețin atenția, efor
turile depuse in vederea valorificării 
superioare a țițeiului, parte integran
tă a amplului program de punere in 
valoare -a bogățiilor naționale, rezul
tat al politicii realiste promovate cu 
consecvență de conducerea partidu
lui și statului în vederea ridicării 
potențialului industrial al întregii 
țări. în acest context se reliefează 
preocupările pentru diversificarea 
producției, subliniindu-se că nomen
clatorul combinatului cuprinde în 
prezent peste 600 de produse de bază 
pentru industria de fire și fibre sin

tru porumb. Conducerea coopera
tivei agricole a apreciat că pentru 
cele 450 ha sint suficiente 4 semănă
tori. Dar, cum lucrează acestea ? 
„Noi — ne spunea mecanizatorul 
Țoma Filimon — de dimineață ne 
prezentăm devreme la lucru. Sămînța 
însă vine ti'rziu. pentru că magazi
nerii cooperativei agricole nu se 
scoală prea devreme. Și aștăzi, de 
pildă, din acest motiv am început lu
crul în jurul orei 8".

După cum s-a arătat, în județul 
Tulcea au fost obținute rezultate 
bune la semănatul culturilor din pri
ma epocă. Ele puteau fi și mai bune 
dacă, peste tot, tractoarele ar fi uti
lizate din plin. (Vasile Nicolae).

BACĂU
Planul operativ al campaniei de 

primăvară întocmit de Direcția agri
colă Bacău stabilește pentru fiecare 
lucrare mijloacele mecanice care vor 
fi folosite, viteza care trebuie reali
zată și zilele necesare pentru înche
ierea lucrărilor. Conform acestui plan, 
arăturile trebuie să se încheie în 15 
zile, grăparea ogoarelor — în 9 zile, 
iar însămînțarea culturilor din prima 
epocă — în 12 zile. Deși lucrările au 
început cu intensitate de o săptămînă 
și jumătate, pină la 8 aprilie se fă
cuseră arături pe 7 940 ha. culturile 
din urgența I se însămințaseră ne
15105 ha și au fost grăpate 41 070 
ha. Evident, aceste realizări nu
sint la nivelul posibilităților. La
arături bunăoară. în ultimele 3 zile,
ritmul de lucru a fost de numai 530 

lejul convorbirilor de la București, 
raporturile de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul African al 
Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, dintre Româ
nia și Republica Guineea-Bissau se 

tetice, cea a maselor plastice, erbi- 
cidelor și insecticidelor, din care o 
mare Darte sint exportate în mai 
muli de 50 de țări. Paralel cu aceas
ta. se arată că majoritatea comple
xelor procese industriale de aici 
poartă marca gîndirii tehnice româ
nești, performantele ridicate ale in
stalațiilor fiind apreciate și pe alte 
meridiane unde acestea funcționează 
sau se află în curs de instalare.

în fata tablourilor de comandă din 
secțiile de reformare catalitică și pi- 
roliză. înaltul oaspete are ocazia să 
constate nemijlocit gradul înalt de 
automatizare a acestor instalații, ceea 
ce asigură o mare productivitate și 
calități superioare produselor.

Luîndu-și rămas bun. șeful statu
lui Guineea-Bissau felicită colectivul 
acestei unități pentru succesele ob

hectarA pe zi, la grăpat ogoare — de 
3 000 ha. iar Ia însămințări — de 
1 700 ha. Din această cauză, sarcina 
trasată de comandamentul județean 
ca lucrările din urgența I să se 
încheie la 8 aprilie nu a fost 
îndeplinită. Care sint cauzele ne- 
realizării ritmului de lucru sta
bilit ? împreună cu tovarășul Con
stantin Popescu, directorul S.M.A. 
Răcăciuni. am urmărit cum sint fo
losite utilajele din dotarea celor 8 
secții. „Programul de lucru — ne-a 
spus directorul — începe la ora 6 di
mineața și . continuă pină la ora 8 
noaptea. Pentru a nu se pierde timp, 
alimentarea tractoarelor cu carbu
ranți se face numai seara. La 4 sec
ții s-au înființat echipe de interven
ție. care în timpul nopții execută 
Întreținerea curentă a tractoarelor și 
utilajelor". Există insă unele ..mici" 
neajunsuri care influențează ritmul 
de lucru. Este vorba, in princinal, 
de deficiente care țin de organiza
rea muncii în cooperativa agri
colă. La ora 6 fără un sfert, mecani
zatorul Mihai Doboș de la secția 
Nicolae Bălcescu pornea cu semănă
toarea. „Degeaba mă grăbesc să f'U 
ddvreme în cîmp — ne spune acesta 
— pentru că d“ la coonerativă se a- 
duce sămînța abia pe la 7 și jumă
tate. iar în brazda intru dună ora 8. 
Pierd astfel mai bine de două ore 
de lucru. Ar trebui ca și programul 
cooperativei să fie ca al secției de 
mecanizare, să nu-i mai așteptăm pe 
conneratori în cîrnn"

La secția Răcătău — mecanicul 
Toader Codreanu ne spunea că unele 
tractoare vin după-amiază să facă 
alimentarea la secție după ce termină 
combustibilul. De ce nu se organi

vor extinde și întări continuu, In 
folosul și spre binele ambelor popoa
re, în interesul cauzei libertății, pă
cii și progresului în lume.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

ținute și notează în cartea de onoa
re : „Complexul, petrochimic ne-a im
presionat prin nivelul tehnicii sale 
avansate. Pentru noi. aceasta este o 
dovadă concretă a mărețelor transfor
mări înfăptuite în această, țară fră
țească sub conducerea marelui Partid 
Comunist Român, realizări puse in 
slujba progresului și bunăstării po
porului român, a umanității".

La întoarcere, coloana oficială stră
bate municipiul Ploiești. Oaspeții au 
prilejui să aprecieze noua carte de 
vizită a orașului — modernele an
sambluri de locuințe, zona centrală — 
care oferă o imagine a preocupării 
permanente a partidului și statului 
nostru pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale celor ce muncesc, 
pentru ridicarea nivelului de civili
zație a) României socialiste.

zează alimentarea Ia locul de mun
că ? Se motivează că tractoarele sint 
dispersate, ia distanțe mari intre ele. 
De aici și necesitatea grupării trac
toarelor pe o parcelă pînă la termi
narea tuturor lucrărilor. în felul 
acesta se poate face și alimentarea Ia 
locul de muncă, pot fi înlăturate o- 
perativ eventualele defecțiuni evi- 
tîndu-se astfel drumurile în gol 
și pierderea de timp. Din cauza 
unor asemenea deficiențe în or
ganizarea locului de muncă nu 
se realizează ritmul de lucru stabilit. 
Deși semănatul culturilor din prima 
urgență a început pe 1—2 aprilie, 
pină pe 7 aprilie cele 8 cooperative 
din raza stațiunii n-au realizat decît 
950 ha din 1700 planificate.

Pentru ca toate lucrările să se 
poată executa în timpul optim. est.e 
nevoie ca în fiecare unitate agricolă 
să se facă o temeinică organizare a 
locului de muncă, să se lucreze cu 
tractoarele grupat, astfel ca toate 
mijloacele mecanice să fie folosite 
la întreaga capacitate. (Aurel Pa- 
padiuc).

MUREȘ
în județul Mureș, din suprafața to

tală de 33 500 ha destinate culturilor 
din epoca I au fost însămînțate peste 
27 000 ha. Comitetul județean de 
partid a întreprins măsuri energice 
pentru impulsionarea ritmului lu
crărilor. mobilizarea tuturor forțelor 
existente la însămîniarea sfeclei de 
zahăr, orzoaicei, inului pentru fuior, 
în ziu'a de 7 aprilie semănatul sfeclei 
s-a încheiat în unitățile din consiliile

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau. Luis Cabrai, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România, în 
perioada 7—10 aprilie 1976.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, de 
sinceră prietenie și deplină înțele
gere, cei doi președinți au procedat 
la un schimb de păreri privind re
lațiile dintre cele două țări, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, au abordat unele probleme 
ale situației internaționale actuale.

Cei doi președinți au apreciat că 
există perspective favorabile de dez
voltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare între țările lor în dome
niile cooperării economice, schimbu
rilor comerciale și culturii, menite 
să contribuie la valorificarea supe
rioară a resurselor naturale și uma
ne ale celor două țări.

în dorința de a dezvolta o colabo
rare fructuoasă în domenii de inte
res reciproc, în spiritul prieteniei 
statornicite între cele două țări și 
popoare, cei doi șefi de stat au sem
nat Declarația solemnă comună a 
Republicii Socialiste România și a 
Republicii Guineea-Bissau. De ase
menea, șefii celor două state au 
semnat Acordul de cooperare eco
nomică, tehnică și industrială pe 
termen lung. Totodată, au mai fost 
semnate următoarele documente : 
Acordul comercial pe termen lung. 
Acordul de cooperare în domeniul 
învățămîntului. științei și culturii, 
precum și un Protocol cu privire la 
unele acțiuni de cooperare econo
mică.

Președintele Luis Cabral a dat o 
înaltă apreciere succeselor înregis
trate de România pe plan economic, 
social și cultural, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu. pro
gramului de dezvoltare multilaterală 
a țării, stabilit de Congresul al 
XI-Iea al Partidului Comunist Ro
mân, menit să asigure ridicarea pe 
o treaptă superioară a nivelului de 
bunăstare și prosperitate al poporu
lui român. EI a omagiat cu căldură 

' politica externă clarvăzătoare pro
movată de șeful statului român, 
președintele Nicolae Ceaușescu, ori
entată spre instaurarea unui nou sis
tem de relații internaționale, bazate 
pe justiție și echitate, care să ga
ranteze tuturor popoarelor o dezvol
tare liberă și independentă.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a ex
primat calde felicitări Ia adresa po
porului din Guineea-Bissau. a 
P.A.I.G.C. și a președintelui Consi
liului de Stat, Luis Cabrai, pentru 
cucerirea independenței de stat, ca 
urmare a luptei continue, plină de 
jertfe, dusă de mișcarea de eliberare 
și de poporul din această țară, pre
cum și pentru rezultatele obținute 
încă din primii ani de luptă pentru 
reconstrucția națională.

Dind o înaltă apreciere relațiilor 
de prietenie și solidaritate militantă 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, cei doi pre
ședinți au evocat cu deosebită satis
facție convorbirile anterioare dintre 
conducătorii celor două partide, mo
mente profund semnificative în evo
luția strînselor relații dintre P.C.R. 
și P.A.I.G.C., și și-au exprimat hotă- 
rîrea de a dezvolta în continuare a- 
ceste relații, convinși fiind că aceasta 
corespunde intereselor celor două po
poare. întăririi forțelor revoluționa
re care se pronunță pentru realizarea 
în lume a idealurilor de libertate 
socială și progres. Președintele Luis 
Cabrai a exprimat întreaga recunoș
tință a P.A.I.G.C. și a poporului din 
Guineea-Bissau pentru sprijinul 
permanent, politic, diplomatic, moral 
și material, acordat de România atît 
înainte, cit și după dobîndirea inde
pendenței naționale.

Cei doi președinți au scos în evi
dență schimbările profunde care au 
loc în lume, în sensul afirmării tot 
mai puternice a voinței popoarelor de 
a-și făuri viitorul în conformitate cu 
aspirațiile lor fundamentale, creș
terea continuă a rolului și influenței 
forțelor progresului, democrației și 

intercooperatiste Band și Iernut, des- 
fășurîndu-se pe ultimele suprafețe la 
Rîciu și Sărmaș. Mulți mecanizatori 
și cooperatori muncesc din zorii zilei 
pînă tîrziu după apusul soarelui în 
cîmp. Am notat numele mecanizato
rilor Tănase Moldovan și Gheorghe 
Ștefan de la cooperativa agricolă Rî
ciu care, pe teren greu accesibil, 
mențin ritmul de lucru pentru a în- 
sămlnța zilnic 15 ha. De altfel, situa
ția operativă consemnează că sfecla 
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marcate cu o linie nu au plan de insămințari la această cultură)

păcii. Ei au reafirmat rolul impor
tant pe care țările socialiste, țările în 
curs de dezvoltare, statele nealiniate 
ÎI joacă în viața internațională pen
tru instaurarea unui climat de secu
ritate și pace, pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie între toate na
țiunile lumii. Șefii celor două state 
au subliniat necesitatea dezvoltării 
relațiilor între state pe baza respec
tării stricte a principiilor unanim 
recunoscute ale dreptului internațio
nal.

Cei doi președinți au relevat că o 
problemă vitală a zilelor noastre o 
constituie instaurarea unei noi or
dini economice internaționale. ba
zată pe raporturi de egalitate și 
respect între state, care să favorizeze 
dezvoltarea tuturor țărilor, și în pri
mul rind a celor în curs de dezvol
tare. Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea-Bissau 
s-a referit cu cuvinte de înaltă 
apreciere la contribuția deosebită 
a președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, la ela
borarea conceptului noii ordini e- 
conomice și politice mondiale, con
tribuția sa remarcabilă la opera de 
edificare a securității șl păcii în 
lume.

Președintele Luis Cabrai a expri
mat satisfacția țării sale cu privire 
la admiterea recentă a Republicii 
Socialiste România In „Grupul celor 
77", apreciind aceasta ca o consacra
re firească a activității internațio
nale a statului român, de colaborare 
pe o bază permanentă cu celelalte 
țări în curs de dezvoltare. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a exprimat 
vii mulțumiri pentru sprijinul pri
mit din partea Guineei-Bissau prie
tene la admiterea României în 
„Grupul celor 77“ și a subliniat ho- 
t.ărîrea României de a milita, neabă
tut, în continuare, împreună cu ce
lelalte țări în curs de dezvoltare, 
pentru succesul luptei de edificare 
a unei noi ordini economice și poli
tice internaționale.

Cei doi președinți au subliniat ro
lul pozitiv al statelor nealiniate în 
întărirea solidarității țărilor în curs 
de dezvoltare, contribuția acestora 
la afirmarea noilor principii in rela
țiile interstatale, la consolidarea 
păcii și promovarea unei largi coo
perări internaționale. Șeful statului 
Guineea-Bissau a exprimat întregul 
sprijin al guvernului țării sale pen
tru participarea României în calita
te de observator la Conferința a V-a 
la nivel înalt a țărilor nealiniate 
care va avea loc la Colombo (au
gust 1976).

Cei doi președinți au salutat cu 
satisfacție proclamarea independen
ței Republicii Populare Mozambic, 
Republicii Populare Angola. Repu
blicii Capului Verde și Republicii 
Democratice Sao Tomă și Principe. 
Ei au reliefat contribuția pozitivă 
pe care o aduc cauzei cooperării in
ternaționale statele care au pus ca
păt dominației coloniale și s-au an
gajat în mod hotărît pe calea dezvol
tării independente și progresului. 
Cele două părți au salutat proclama
rea noului stat independent african 
Republica Populară Angola, succese
le hotărîtoare obținute de Mișca
rea Populară pentru Eliberarea 
Angolei, de către poporul angolez în 
lupta pentru apărarea independenței 
și integrității sale teritoriale și au 
exprimat convingerea că eforturile 
pe care poporul angolez le depune în 
vederea reconstrucției naționale în 
scopul edificării unei patrii noi, 
unite, prospere și democratice vor 
fi încununate de succes.

Cei doi președinți și-au exprimat 
acordul cu măsurile adoptate de Gu
vernul Republicii Populare Mozam
bic privind ruperea tuturor relațiilor 
economice și comerciale cu Rhode
sia. Părțile au reafirmat solidarita
tea lor militantă cu lupta curajoasă 
a popoarelor Zimbabwe și namibian 
împotriva rasismului și a politicii de 
apartheid practicate în Africa aus
trală.

Cei doi șefi de stat au scos în e- 
vidență necesitatea întreprinderii de 
măsuri concrete și eficace care să 
ducă la realizarea dezarmării gene
rale, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare. Ei au salutat eforturile 
făcute în vederea creării de zone 
de pace și libere de arme nucleare 
în diferite părți aie lumii și au ex

primat sprijinul 
aceste acțiuni.
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ritoriile ara! 
războiului dii 
respectul drr 
time ale pol 
clusiv drept, 
său stat. ia 
crea condiți. 
independenței 
grității terite’ 
din regiune.

Cei doi pro 
cesitatea îmțj. 
zării acti . 
rolului său“c. 
între toate < 
necesitatea 1 . 
nizației moi . 
blemelor c'S 
astăzi ome ®VS 
dării păcii r'n

Cei doi f» * 
convingerea 
Socialistă 
Consiliului . 
Guineea-Bissl,, 
contribui la 
cooperării dinfc.; 
Ei au exprimat 
și amplifica coi 
lurile între cele
popoare.

Cu ocazia viz 
publicii Socialis 
ședințele Consil 
publicii Guineea 
vorbiri oficiale. 1

— din partea 
România, tovarăș 
prim-ministru al 
Macovescu, mini 
terne ; Nicolae 
secretar de stat 1. 
țului Exterior și 
mice Internaționa 
adjunct ai ministrul^,, 
luiui și geologiei ; 
adjunct al ministrului ag; 
industriei alimentare, și V 
gescu. ambasadorul romf 
blica Guineea-Bissau ;

— din partea RepuWfc.
Bissau, tovarășii: Victor Sa 
membru a! Consiliului E:< 
P.A.I.G.C., comisar de «* 
afacerile ’«.rtern? ț T- 
director general 
țiopale ; Lore .a ,e 
neral al geologii’0 
Candido. directoE, ( 
statistică șl econV^ 

în timpul ședet 
oaspeții au vizitat 
mice și social-cultițe 
și din județul Praha, 
oaspeții au fost prilți 
căldură și ospitalitatiexr 
timentelor de sincerer! 
lidaritate pe care pibru 
nutrește față de popoil d 
Bissau.

Președintele Luis Cal 
primat, profunda sa ța' 
ședintelui Nicolae (eu 
porului român, pentru c" 
litate care a fost rezevv 
deni delegației țării tab 
vizitei în Republica Sdci 
nia. Președintele Con^V 
al Republicii Guine' ■ 
adresat președintelui R' 
cialiste România. Nicoh 
invitația de a efectua 
cială la Bissau. Invitația 
tată cu plăcere, urmînd ■ 
să fie stabilită ulterior 
plomatică.

București. 9 aprilie 1976

de zahăr a fost însămînțată pe 90 ia 
sută din suprafața planificată. O bună 
organizare a muncii am întîlnit la 
cooperativa agricolă Șincai. Aicî se 
aflau pe cîmp primarul, inginerul- 
șef. șeful secției de mecanizare, 
acordînd asistență de specialitate, 
dispunînd redistribuirea mijloace
lor mecanice după nevoile reale. 
„Sfecla de zahăr mai necesită o zi 
de muncă, după care — ni s-a spus 
— se trece urgent la însămințatul

inului și concomitent al 
unde se pregătește tere: 
400 ha". La cooperativa ? 
găceaua se menține acel? 
insămînțatul sfeclei. Dar 
vrat numai jumătate din 
de sămînță de trifoliene, 
problemă trebuia soluț 
mult. Tot aici am întîlnit 
defecte care stăteau de 
la secția de mecanizare, (t 
găceanu).

-■
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însuși caracterul dialectic 
al reflectării artistice (sau, 
cum prefera Victor Iliu, al 
„reformulării realității") 
cuprinde, cu implicații pro
funde, conflictul, cel puțin 
sub înfățișarea unei cit 
de palide stări de tensiu
ne între conținuturile și 
‘-"•mele operei de artă ci- 

♦ografică. Mai mult, 
■"•xistă a artei e- 

originalitatca 
capacitatea 
"ășăturilor 

conflict, 
a din- 
liefîn- 
intele

n ce 
n e- 
nos- 

urind 
ob- 

tera- 
gesc 
prin 
zen- 
ecte, 
e de 
>rană. 

jr : în 
pod de 

■nflictului 
■eial , din 

, viei f se 
subliniază 

■po-poli- 
iat ac- 
tînăru- 
nsilvă- 
alt e- 
t cu 
Otiliei, 
u. fil- 
lia de 
prețul 

a ten- 
ix-Oti- 
itărește 
il mo- 
e pati- 
egrada-' 
teriorul 
ze.
■care a 
iul său, 
eformu- 
ilitice și 

de is
lazul. de 
. bună- 
ibunden- 
.lie (con- 
in exce-
i exalte
ii român 
■olului al 
itdeauna, 
ifrată în 
tendințele 
nice, în 

ui găsin-
manifes- 
și sen- 

male ale 
cele trei 
românești, 

s, intr-un

film pe care l-am conside
rat tot istoric (așa cum 
Mihai Viteazul contează și 
ca film politic), chiar dacă 
perioada evocată e mai 
proaspătă, Puterea și Ade
vărul de Manole Marcus, 
conflictul se ivește, se 
ascute și se rezolvă in dia
lectica unui raport de cri
tică și autocritică. înăun
trul marii teme a exerci
tării puterii politice de 
către comuniști : progre
siva depășire a greută
ților și contradicțiilor, in
tr-un proces de continuă 
autoeducare și autoperfec- 
ționare teoretică și prac
tică. In același sens, în pe-

nimeni de Maria Callas 
Dinescu lărgește sfera no
țiunii prin implicarea și 
depășirea unor anacronice 
prejudecăți șovine. împle
tind conflictul moral-pa- 
sional cu conflictul între 
generații sau, dacă pre
ferăm, intre „culturi" in
dividuale deosebite, con
trastante, un film ca Filip 
cel bun de Dan Pita scoate 
in relief, cu o certă e- 
nergie, nevoia de puritate 
a tineretului, în raport cu 
anumite erori ale părinți
lor. Ca și Ilustrate cu flori 
de cimp de Andrei Blaier, 
unde diferențele de men
talitate apar și mai acute,

na Urșlanu, film ce între
prinde o critică severă a 
egoismului (masculin). în 
același fel — dar la un alt 
punct al vieții economice 
— in Zile fierbinți de Ser
giu Nicolaescu se caută a- 
proximarea unui necesar 
echilibru între inițiativa 
personală și capacitatea de 
preluare și prelucrare a 
colectivului.

Chiar și din această abia 
schițată diagramă rezultă 
un element sigur : dincolo 
de importanța, de valoarea 
conflictelor, cinematograful 
nostru resimte — inclusiv 
în filmele mai reușite — 
o anumită anemie a con-

In filmele noastre - 
conflicte veridice, 
oameni autentici

liculele dedicate activității 
comuniștilor in ilegalita
te sau imediat după e- 

diberare, focalizarea con
flictelor se produce asu
pra luptei de clasă, a- 
supra contradicțiilor pro
prii societății burgheze, 
ca in Facerea lumii de 
Gheorghe Vitanidis sau ca 
in Zidul de Constantin 
Vaeni, unde acțiunea se 
ramifică în episoade de re
zistență antifascistă.

Mai presus, totuși, de 
orice alte tratări filmice, 
cert e că actualitatea se 
impune ca aria cea mai 
efervescentă, mai fierbin
te, mai vie. Aici, sem
nele primenirii și mo
dernizării existentei so
ciale. pe toate planuri
le, și semnele inerției, ale 
stagnării, ale prejudecăți
lor și anacronismelor își află 
cel mai propice teren de 
înfruntare. Aici, caracte
ristice pentru evoluția fil
mului de lung metraj 
devin opțiunile cineaști
lor, atestindu-le intere
sul, capacitatea intelec- 
tual-creativă. Astfel. în 
zona combaterii prejude
căților privind emancipa
rea social-morală a femeii, 
alături de filme vizînd in
tegrarea în muncă, filmul 
De bună voie și nesilit de

puncte 
de vedere

de Florian POTRA

ca și Cursa de Mircea Da- 
neliuc, care analizează im
pulsurile contradictorii, de 
ordin etic și sentimental 
din conștiința celor trei 
protagoniști. O încercare 
de reactualizare a unui 
mit, acela al Luceafărului, 
cu relația antitetică viață- 
moarte, este Hyperion de 
Mircea Veroiu, film al că
rui conflict se consumă pe 
durata unei crize a virstei 
adulte. Păstrîndu-se pe tă- 
rîmul unei imaginații de 
sorginte științifico-realis- 
tă, Comedie fantastică de 
Ion Popescu Gopo pune 
degetul pe neînțelegerea, 
cu perspective de agrava
re, dintre două aparente 
■„exclusivisme" : cultura
tehnologică și cultura u- 
manistă. indieîndu-se, în 
sinteza lor, singura soluție 
fastă pentru omenire. In 
sfirșit. un motiv conflic- 
tual rezidă in raportul in- 
dividualism-socialitate. așa 
cum se desfășoară in Tre
cătoarele iubiri de Malvi-

flictului, și nu doar pentru / 
că rareori enunțurile. în 
genere promițătoare. sint 
elaborate și dezvoltate pină 
la capăt, ci, îndeosebi, pen
tru că, de regulă, conflic
tele nu sint suficient de 
concrete, de înfipte în so
lul realității, nu izvorăsc 
cu necesitate din situații 
efective și nu angajează 
caractere umane „rotunde", 
complexe, autentice. sau, 
cum i-ar fi plăcut Iul Ca- 
ragiale să spună, „arătări 
vii", nemijlocite. Și iată 
cum conflictul, un aspect 
în aparență „special", de 
meșteșug al construcției 
filmice, nu este în fond 
decit o parte dintr-un în
treg, și anume din între
gul problematicii funda
mentale a creației de artă. 
Această problematică fun
damentală se rezumă la 
faptul că cinematograful 
nostru nu e îndeajuns de... 
problematic, adică nu im
plică un profund și susți
nut proces de investigare, 
și de cunoaștere artistică a 
fenomenelor semnificative 
din societatea socialistă, de 
pătrundere a esenței aces
tor fenomene. Principiu 
dinamico-dialectic al vieții 

■însăși. conflictul dintre 
vechi și nou sau. eventual, 
dintre trepte diferite ale

noului, poate să se nască 
în toate straturile societă
ții și în toate conștiințele, 
luînd forme infinite și tin- 
zînd spre o sinteză în care 
vechiul se cere a fi depă
șit, in favoarea continuei 
perfecțiuni umane, de- 
monstrîndu-se superiorita
tea civilizației socialiste 
și comuniste.

în acest sens, realizato
rii de filme (în primul 
rînd regizorii și scenariștii) 
trebuie să se situeze in 
punctele de observație cele 
mai avantajoase, pentru a 
sesiza cu promptitudine 
atit esențele unor conflicte 
definitorii, cit mai ales 
pentru depășirea construc
tivă. pozitivă a unor ase
menea conflicte. Dar pu
terea de sesizare și. fireș
te, de redare sensibilă e 
hotărit condiționată esen
țial de cunoașterea vigu
roasă și nuanțată a vieții 
naționale. Fără a redacta, 
aici, un inventar de su
biecte. e bine să amintim 
cineaștilor că au trecut 
pină acum pe lingă nume
roase fenomene caracteris
tice și elocvente, revela
toare din punctul de ve
dere al dezvoltării societă
ții socialiste contempora
ne : industrializarea inten
sivă și mecanizarea agri
culturii, în planul econo
miei ; sistematizarea ora
șelor și urbanizarea sate
lor, în planul condițiilor 
de trai ; organizarea îna
intată a învățămîntului și 
„educația perpetuă", în 
planul existenței spirituale 
și morale ; înlăturarea 
progresivă a obstacolelor 
sociale, obiective, din ca
lea afirmării personalității, 
în planul filozofiei practi
ce a omului ; și. nu în ul
timul rînd. continua adîn- 
cire și perfecționare a de
mocrației socialiste, ca 
semn caracteristic al noii 
societăți. în viața societății 
și a individului, toate a- 
ceste mutații — și altele 
de același calibru — nu se 
.împlinesc prin acte admi
nistrative, ci printr-o per
manentă luptă. — individu
ală și colectivă. ,O luptă 
cit se poate de concretă, 
cu reliefuri evidente. pe 
care artiștii ecranului au 
chemarea să le exprime 
în vii imagini filmice, atit 
ca mărturie sinceră. cre
dincioasă, a unei epoci, cit, 
mai ales, ca exemple sti
mulatoare, cu putere de 
înriurire a conștiințelor 
milioanelor de constructori 
ai României socialiste, as
tăzi. ai celei comuniste, 
miine.

La Institutul politehnic din 
Timișoara — în timpul orelor 

de electrotehnica
Foto : E. Dichiseanu
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PROGRAMUL I

In jurul orei 8,30 — Transmisiu
ne directă de la aeroportul inter
național București-Otopenl : ce
remonia plecării președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, Luis Cabrai, care, 
la invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

10,00 Micul ecran pentru cei mici,
10.30 Telecinemateca.
12.10 O viață pentru o idee :
12.40 Concert simfonic popular
13,05 Telex.
13.10 Telerama.
13.40 înfrățiți în cîntec și joc.
14.10 Aici, la poalele Munților Clbin.
14.35 Drumuri #pe cinci continente.
15.30 Magazin sportiv.
10.50 Vîrsteie peliculei.
13.Oă Caleidoscop cultural-artistic.
18.25 Club T... la „Primăvara baladelor".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teleenciclopedia .
20,45 Film serial : KOjak.
21.35 24 de ore.
21.50 întirnplărl din blocul meu.

ghe TOMOZEI

.Gloria ierbii"
«>■

io de 
inti'e 

forma 
linteze, 

lirică 
nsmisă 

indiferite 
in alte 

7o regăsi, 
latin alia- 
e, expresia 
uir senti- 

îgai sustra- 
țiil< senti- 
irin'-o auto-

eet'.tre. creîndu-și pro
priul drum in timp.
‘Gesturile și lucrurile 

mici au valoare em
blematică pentru isto
rie și făuritorul ei, o- 
mul. Tocmai de aceea 
silit posibile și expli
cabile imaginile con
viețuirii intre un „por
tic de templu", „catarg 
viking" — semne ale 
duratei neînvinse — și 
un plâpind ..fir de iar
bă", in fața căruia

Inssmnăti duspre o interesantă acțiune cultural-educativă din județul Alba

unambu- 
ît de su
ine in vo- 

•ua anapo- 
așnării ro- 
sai cinte- 
iulire din 

e dragoste" 
limensiunea
adorație a 
natal și a 

' din „Efi- 
' ales, din 
ă“.
bii" („Car- 
scă") poa- 

și inter- 
< o mare 
rică a tri- 
tii, a ace- 
Arne care 
ă în forme 
grandoare, 
și se sfîr- 

re a nu se 
>dată — în 
finite. Ea 
ența realu- 
(1, de ade- 
en al exis- 

corespunde 
al poetului 

i eternita- 
rența banală 
lor simple 
ipensată de 

4 și, mai a- 
mmărul lor, 
lilitatea de a 
nesfîr.șire, de 
deci fără in-

poetul se apleacă sme
rit, deoarece iarba 

■ seamănă cu omul : „ca 
și tine iarbă lucindă ca 
riul / răsar / și mă'cor
cesc cu griul / de par
că ființa mi s-ar împe- 
rechea cu țara mea".

Un viu sentiment al 
dăinuirii in istorie — în 
acea istorie plină de 
faptele eroice anonime 
ale celor mulți — ani
mă Si dă substanță 
versurilor. Cel ce în 
„Negru Vodă" realiza 
o monografie spirituală 
a unei „descălecări de 
țară" revine asupra a- 
cestor gînduri pentru 
a căuta durata și a-i 
releva sensurile pro
funde. Un ciclu întreg, 
„Sonetele", încearcă să 
descopere implicațiile 
sensibile ale „numelui 
de țari", ale doinei și 
colindului, ca într-o 
cercetare filologică, 
cum se întîmplă cu 
cele „douăzeci și patru 
de cuvinte" de origine 
dacică, „cuvintele noa

stre de demult din 
care am pierdut ne
măsurat de multe cu
vinte / ?i numai puți
ne ne-au ajuns / cu
vinte de la începu
turi"...

Intrat în ctitoria cu- 
vintului. poetul simte 
nevoia de a contribui 
la păstrarea lor. de a- 
ccea ..le tencuiesc aici, 
in țață, spre luarea a- 
minte a ta, cititorule". 
împărțit între istoriile 
acestor cuvinte, intre 
„drumurile lor pe us
cat șl pe mare / in 
căruțe si dlligențe"... 
iubindu-le și prețuin- 
du-le pe toate deopo
trivă, poetul face o 
mărturie supremă de 
credință : „M-am toc
mit, vouă / cuvintelor 
biruitoare / stăpin ți 
slugă smerindu-se. / Vă 
zidesc vouă conac, / vă 
legăn copiii, / coc pli
nea lespezilor voastre 
/ și miine, cină voi fi 
și eu ațezat / intr-un 
elinele dreptunghi de 
lemn / fie să se zică / 
despre umbra mea... '■ 
„E și ăsta un semn / 
dintr-o scriere cu che
ia pierdută l dar pe 
care-l citesc / luna, 
zăpada / și ploaia".

într-o carte de pre
țioase înțelesuri și de 
aleasă prețuire a cu- 
vîntului, în care s-au 
condensat teme și mo
tive diverse, gînduri și 
aspirații de nobilă ex
tracție, poetul mode
lează emoții pe care le 
transmite cu vioiciune 
și-un farmec cu totul 
aparte. „Gloria ierbii" 
amplifică sunetul pro
priu al unei păezii de 
valoare, deplin conști
entă de propria-i che
mare.
Emil VASILESCU

Viața cultural-educativă 
din satele Albei a fost ani
mată de o interesantă ac
țiune în domeniul muncii 
cultural-educative, intitu
lată „Cu cine se mindrețte 
satul Pornită in urmă 
cu trei ani din comuna Mi
halț. localitate de la con
fluența Tirnavei cu Mure
șul. această manifestare or
ganizată de secția de pro
pagandă a comitetului ju
dețean de partid și susți
nută de comitetul județean 
pentru cultură și educație 
socialistă, a avut loc pină 
in prezent în 22 cămine 
culturale din diferite zone 
ale județului. Titlul „Cu cine 
se mîndrește sătul ?" dezvă
luie obiectivele educa
tive. sensurile etice ale 
dezbaterilor care au loc cu 
acest prilej. Căminele cul
turale. neîncăpătoare în a- 
semenea ocazii, devin locul 
firesc în care oamenii sa
telor. cooperatori tineri și 
vîrstnici. intelectuali, me
canizatori. navetiști, discută 
cu aprindere, în mod res
ponsabil. despre sarcinile 
economice ale agriculturii 
în actualul cincinal, despre 
viața Ibr nouă, tot mai a- 
proape de a orășeanului, 
cinstesc pe fruntașii satu
lui, oameni harnici, primii 
la muncă in cooperativa a- 
gricolă de producție, nu
mesc în văzul obștii, por
nind de la exigențele for
mulate în Codul principiilor 
și normelor muncii și vie
ții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, pe coi 
rămași în urmă, pe codașii 
care nu se încadrează rit
mului și tradițiilor locali
tății.

în aceste zile, de inten
să pregătire a Congresului 
educației politice și qultu- 
rii socialiste, dialogul viu și 
rodnic, prilejuit de mani
festarea „Cu cine se mîn
drește satul ?“, ridică noi 
exigențe în fața instituțiilor 
cultural-educative din co
munele județului Alba — 
căminul cultural, școala, 
biblioteca — indică răs
punderile de muncă și via

ță în perspectiva luminoasă 
a Programului partidului, a 
documentelor Congresului 
al XI-lea..

Căminul cultural din sa
tul Bucerdea Vinoasă, co
muna Ighiu, s-a dovedit cu 
prilejul unei asemenea ma
nifestări prea mic pentru 
marele sfat al satului. încă 
un argument arătînd că a- 
tunci cînd manifestările 
cultural-educative renunță 
Ia tonul general și se îm
pletesc firesc cu specificul 
local, cu viața și preocupâ-

scopul întregii munci edu
cative a căminului cultural. 
Tuturor cetățenilor le re
vine răspunderea — nu nu-, 
mai economică, dar și eti
că — de a cultiva fiecare 
palmă de teren, inclusiv 
grădinile și curțile perso
nale. de a asigura, prin 
eforturi sporite, bunul mers 
al lucrărilor agricole. A 
fost menționat, în acest 
sens, faptul că unele pre
ocupări cu tradiție in sat — 
viticultura, pomicultura — 
au rămas în urmă, deși pă-

„Cu cine
se mândrește

șutul?''
rile de zi cu zi ale oameni
lor. spectatorii nu lipsesc. 
Acum, la vreme de primă
vară, lucrările agricole re
prezintă obiectivul nr. 1 al 
preocupărilor tuturor locui
torilor de la sate. Primarul 
comunei. Niculiță Fenișer, 
a deschis dezbaterile, pre- 
zentind realizările satului, 
sarcinile pe care locuitorii 
sint chemați să le înfăp
tuiască, a evidențiat pe cei 
care îl ajută în muncă, nu- 
mindu-i, cu mîndrie, „aju
toare de primar", a criticat 
pe cei care-și neglijează 
îndatoririle. La rindul lor, 
Tfberiu Truță. inginerul- 
șef al cooperativei agricole 
de producție, cooperatorii 
Anica Plugar. loan Bolea, 
mecanizatorul Candin Ian- 
cu și mulți alții au subli
niat, cu deplin temei, că 
munca în cooperativa agri
colă este principalul crite
riu de apreciere a conștiin
ței socialiste a locuitorilor 
de la sate, al omeniei lor,

mîntul oferă condiții pro
pice. în același spirit, por
nind de la fapte'și oameni, 
au fost precizate îndatori
rile cetățenești, contribuția 
fiecăruia la buna gospodă
rire și înfrumusețare a sa
tului și a comunei (cîștigă- 
toare pe țară acum cîțiva 
ani a întrecerii dintre gos
podarii comunelor, distinsă 
cu „Ordinul Muncii" clasa 
I). Nu au lipsit nici referi
rile directe la obligațiile 
școlii și familiei de a creș
te copii harnici și sănătoși, 
cu dragoste de învățătură 
și muncă.

în satul Fcneș, localitate 
montană, cu ocazia acestei 
manifestări a fost inaugu
rat noul cămin cultural. 
Prilej nimerit de a impri
ma acestei instituții cultu
rale, încă de la debut, exi
gență și răspundere în ac
tivitatea sa. înțelegere 
clară față de țelurile mun
cii cultural-educative. Ac
centele etice, specifice ac

țiunii „Cu cine se mindreș- 
te satul?", au vizat aici sar
cinile crescătorilor de ani
male. participarea mult mai 
eficientă a acestora la asi
gurarea, prin contractări și 
achiziții de produse agri
cole. a fondului centralizat 
al statului. La Feneș. sat ve
cin cu orașul Zlatna. cen
tru muncitoresc, la Crăciu- 
nelu de Jos, apropiat de 
Blaj, localități cu mulți 
navetiști, au fost invitați la 
căminele culturale repre
zentanți ai întreprinderilor 
industriale unde lucrează 
fii ai satelor respective. Sa
tul care i-a crescut este 
dornic să afle cum mun
cesc în uzine, dacă îi fac 
cinste.

„Cu cine se mtndre.ște 
sjtul ?“ a mobilizat, tot
odată. la căminele culturale 
spiritul de inițiativă în or
ganizarea unor expoziții 
etnografice, alcătuirea unor 
programe artistice de ținu
tă, închegarea unor forma
ții de amatori. Pereții că
minelor culturale au deve
nit veritabile panouri ex- 
poziționale. La Crăciunelu 
de Jos a fost prezentat fil
mul ..Oamenii sint mai pu
ternici" — realizat de cine- 
clubul local (eroii filmului 
fiind în sală), care a conti
nuat strălucit ideea dezba
terii, iar fruntașii în mun
că au fost portretizați pe 
peliculă : la Bucerdea Vi
noasă au urcat pe scenă 
toate cadrele didactice in 
frunte cu directorii școlilor, 
ca adevărați animatori ai 
vieții cultural-educative la 
sate. Au fost descoperite cu 
acest prilej însemnate forțe 
artistice. Căminul cultural 
devine astfel tot mai mult 
„casă de sfat" a satului, 
fiind locul unde se împli
nește educația comunistă a 
locuitorilor, gazdă firească 
a dezbaterilor, cetățenești, 
a artei amatoare autentice.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteii"
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Frumusețea „vacanței 
în haine de lucru"

îi intilnim pe școlari, 
în aceste zile de vacan
ță. pretutindeni : pe cei 
mici, prin parcuri și 
grădini, pe cei mai mă
ricei, pedalînd voioși pe 
biciclete spre locuri pi
torești de recreație din 
preajma orașelor. Li
ceeni se întrec, cu se
riozitate, în tradiționa
lele olimpiade pe mate
rii. își au scadența, în 
aceste zile, și animate 
confruntări ale forma
țiilor artistice școlare și 
pionierești, în care, prin 
vers și cîntec, tineretul 
școlar al țării cîntă pa
tria și partidul, realiză
rile omului în societa
tea noastră socialistă. 
Pentru mulți elevi, ziua 
de vacanță începe dis- 
de-dimineață... in haine 
de lucru. Sint elevii 
care, dornici să mun
cească alături de părin
ții lor, pun cu nădejde 
umărul la treabă ; alții 
nu vor să întrerupă în 
aceste zile activitatea 
din atelierele produc
tive. Iată, bunăoară, in 
județul Teleorman.

La Liceul real-uma- 
nist nr. 1 din Roșiori 
de Vede, producția din

atelierele-școală con
tinuă în fluxul obiș
nuit. Comenzile „bene
ficiarilor" trebuie să 
fie onorate la timp. în 
atelierul de țesut co
voare, o grupă de eleve 
din anul III lucrează 
cu spor. Poate ceva 
mai degajat decit in 
zilele de școală — se 
mai aude un cintec. o 
glumă, coechipierele 
își fac, in șoaptă, con
fidențe. în secția de 
țesut mecanic, patrona
tă de întreprinderea 
„Textila“-Teleorman, se 
află la lucru, tot „la 
cerere", o grupă de 
fete din anul I. La nu
mai cite va sute de me
tri, la Liceul real-uma- 
nlst nr. 2, o echipă de 
„voluntari" s-a oferit să 
susțină, prin muncă e- 
fectivă, inițiativa profe
sorilor lor și a condu
cerii școlii de a moder
niza laboratorul de chi
mie.

Toți aceștia sint elevi 
care locuiesc aici, în 
Roșiori. Dar, o bună 
parte dintre colegii lor, 
de loc de prin satele ju
dețului, și-au găsit de 
lucru, in aceste zile pre
țioase ale campaniei a- 
gricole, pe ogoare, ală

turi de părinți. Și nu 
numai pe ogoare. La 
liceul real-umanist „U- 
nirea" din Turnu-Mâ- 
gurele, sau la cel din 
comuna Piatra, elevii 
sint prezenți la între
ținerea plantelor in so- 
lariile și pe terenurile 
legumicole ale școlii, la 
îngrijirea plantelor din 
„cabinetul-seră", Ia plan
tarea și întreținerea 
pomilor și florilor din 
localitățile natale, din 
gospodăriile părintești.

...Și, spre seară, se gă
sesc suficiente „argu
mente" de distracție șl 
odihnă : un film, o e- 
misiune la televizor, o 
plimbare printre pomii 
înfloriți din parc, o car
te... Cu certitudinea că 
timpul nu trece fără fo
los, că vacanța de pri
măvară e mai frumoasă 
cînd te simți util celor 
din jur, cînd ești alături 
de cei mari, participant 
la o acțiune serioasă.

Iar frumusețea unei 
asemenea vacanțe în 
haine de lucru își ara
tă strălucirile în În
treaga țară.

Fiorica l 
DINULESCU

Activitate susținuta la cercul de țesături populare al Casei pionierilor 
din Piatra Neamț

Cum te vindeci
de nevroză... într-o zi
sau candidați la rolul „bolnavului închipuit**

— în colectivul nos
tru — ne spunea un 
muncitor — există un 
bun obicei : cînd vre
unul dintre noi se îm
bolnăvește ' il vizităm 
acasă, îi ducem flori, 
îi relatăm ce .mai e 
nou în uzină și cit de 
așteptat este să se în
toarcă. Gestul, desi
gur, îl îmbărbătează 
pe cel bolnav. De alt
fel, este o îndatorire 
a responsabililor cu a- 
sigurările sociale din 
grupele și comitetele 
sindicatelor, de a-i vi
zita pe cei bolnavi la 
domiciliu deși repet, 
vizitele noastre nu 
sint numai o simplă 
îndeplinire a unei sar
cini sindicale. Nimic 
mai firesc decit grija 
față de starea sănătă
ții omului alături de 
care muncești.

Interlocutorul nostru 
era insă indignat de 
constatarea că. în 
cursul vizitelor amin
tite. întîlnise și unii 
„suferinzi" cu certifi
cat medical în regulă, 
care se „tratau" in
tens pe la nunți sau 
la alte petreceri, fără 
un prilej anume. Alții 
se îndeletniceau cu 
treburi, de asemenea, 
total contraindicate 
stării sănătății lor — 
așa cum o arătau cer
tificatele medicale. 
„Nu pricep și pace — 
ne spunea muncitorul 
respectiv — cum oa
meni în toată firea, 
zdraveni și buni de 
muncă se prefac că-s

bolnavi și Izbutesc 
să-i convingă și pe 
medici de acest lu
cru".

Faptul în sine ar pu
tea părea banal. La 
urma-urmei. printre 
miile de lucrători har
nici și conștiincioși 
dintr-o întreprindere 
sau alta este posibil să 
Se găsească și cite un 
„actor" gata oricînd 
să joace, cu succes, 
rolul „bolnavului în
chipuit". Din păcate, 
„aspiranții" la acest 
rol se numără cu ze
cile și chiar cu sute
le. Este concluzia la 
care s-a ajuns în 
urma unor controale 
întreprinse de către 
Organele sanitare și 
cele sindicale. Pe baza 
unor amănunțite și 
competente analize 
s-a propus anularea 
unui număr important 
de concedii medicale : 
300 în 7 întreprinderi 
din județul Constanța, 
247 în 12 întreprinderi 
din județul Galați, 94 
într-o singură între
prindere din Sibiu !...

Aceleași controale 
au scos la iveală și u- 
nele surprinzătoare 
neconcordanțe între 
durata concediului 
medical prescris și 
boala de care, chipu
rile, suferea „pacien
tul". La Borșa, bron
șitele au nevoie de... 
o lună de zile de tra
tament, în timp ce la 
o policlinică din jude
țul Dolj chiar și ne
vrozele se vindecă în

cel mult... trei zile. 
(La Gherla s-a ajuns 
chiar la un „record" : 
o nevroză — o zi de 
concediu medical ! în 
aceeași localitate, unei 
bolnave de sinuzită i 
s-a prelungit conce
diul cu citeva zile, 
invocindu-se tot o... 
nevroză). Angajata 
P. E. de la Combina
tul de fire și fibre sin
tetice din Săvinești a 
obținut, fără să trea
că pe Ia comisia de 
expertiză medicală, 
cum cere legea, nu 
mai puțin de 290 de 
zile concediu me
dical !

Așadar, mal sint 
unii care se folosesc 
în mod necinstit și 
nepermis de dreptul, 
consfințit prin legisla
ția muncii, de a be
neficia de concediu 
medical plătit atunci 
cind îngrijirea sănătă
ții o cere. Pe de altă 
parte este regretabil 
că acești simulanți, a- 
cești bolnavi închi
puiți, chiulangii, izbu
tesc să-i păcălească 
pe unii medici. în 
treacăt fie spus, sint 
și medici care acordă 
cu prea multă ușurin
ță certificate medica
le. La rindul lor, or
ganele sindicale tre
buie să se ocupe 
deopotrivă de sănăta
tea oamenilor, dar și 
de educarea lor în spi
ritul cinstei, al atitu
dinii corecte față da 
muncă și de colectiv.

Rodica ȘERBAN
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...Așadar, Oravița avea o
’ pă In a doua jumăta- 

a clasamentului unei 
. din divizia C. Se nu- 

,,Minerul". Au ju- 
un sezon pe un teren 

mai degrabă pentru 
o-cros ; în noua ediție 
ampionatului s-au pro- 
șase etape tot prin de- 

tare, în timp ce acasă, 
îtr-o mobilizare emo- 
tantă de forțe și mijloa- 
se reamenaja terepul. 

zon de prima calitate, 
icialiști în mari stadioa- 

aportul entuziast al ce- 
enilor... Și, iată, a Sosit 
ziua mult așteptată a re- 

tnsii formației in arena 
atală. Dar. după 86 de mi

luțe ale meciului inaugu- 
ftl, s-a produs intervenția 
țr. teren a unor spectatori 
indisciplinați, și cele petre
cute au atras sancțiunea : 
excluderea echipei din" cam
pionat.

Rămași, fără reprezentan
tă în divizia C și fără ma
rile „vedete" ale orașului, 
unii susținători ai ..Mine
rului" au apucat calea me
moriilor.

— Vă dați seama.'puse
serăm în stadionul acela tot 
sufletul nostru, îmi spu

nea un ord de suflet. Pen
tru ca la primul meci...

— E drept oare — mă 
Întreba un slujitor al drep
tului — e drept oare să nu 
avem și noi o echipă de 
fotbal in categoria C ? !

— N-avem teatru, n-a
vem operă, n-avem decit 
echipa asta, singurul di
vertisment... (un activist pe 
târimul culturii).

Argumentul cu opera 
m-a alarmat cei mai mult. 
Dacă echipa locală de fot
bal ținea loc și de „Rigo- 
letto" înseamnă ori că 
pierderea este cu adevărat 
ireparabilă, ori că pasiunea 
primilor interlocutori era 
nițeluș excesivă și unilate
rală. S-a întîmplat ca a! 
patrulea partener de dis
cuție — directorul unei în
treprinderi economice — 
deși nu se arăta mai puțin 
îndrăgostit de orașul lui, 
să nu pomenească nici un 
cuvînt despre fotbal :

— Nu știu cîte așezări se 
pot lăuda cu împrejurimi 
ca ale noastre. De la mar
ginea orașului, după o 
plimbare cu barca pe La
cul Mare, poți admira de la 
înălțime și dintr-un unghi 
extraordinar amurgul peste

șesurile din vale. Am con
struit, pe mal, in bună 
măsură prin muncă patrio
tică. și o cabană — „Șapte 
brazi". Dealurile Ciclova, 
Simeon, Marila, Tîlva Mi
că, Tilva Mare sint acope
rite cu păduri de liliac, cele 
dinspre Marila cu tei, iar 
in împrejurimile orașului 
sint și întinse păduri de 
salcim. Să vă spun cum e 
cind înfloresc ? Să vă spun, 
pentru că nu bănuiți : în
floresc în trepte, conform 
altitudinii terenului. Sau : 
cu autobuzul, cu bicicletele, 
ajungi după 26 km pe șo
sea asfaltată in nemaipo
menitele chei alo Nerei. 
D-apoi Lacul Dracului, 
d-apoi ochiul Bei, cascada 
Beușnița. d-apoi !...

— Obișnuiesc orăvițenii 
să facă turism ?

— „Numai" din februa
rie pină in decembrie.

— Deci muncă patrioti
că s-a efectuat nu numai 
la plantarea gazonului ? 
l-am întrebat pe vicepre
ședintele biroului executiv 
al consiliului popular oră
șenesc.

Mă refeream la cabană.
— N-ați vizitat comple

xul sportiv de lingă gară ?

Nu-1 vizitasem. Mi-am 
completat lacuna. Bazine 
de înot pentru adulți și 
copii, solarii, teren de vo
lei, teren combinat pentru 
volei, handbal, tenis, o po-

„Minerul" mai are și echipă 
de handbal, în campionatul 
județean. La autobaza de 
transporturi auto se înfiri
pă un cerc de dirt-track. 
Ca să nu mai vorbim de

Aflind toate acestea, m-am 
Întrebat de ce oare primii 
interlocutori îmi prezenta
seră atit de sumbru viața 
sportivă a orașului ? Pentru 
ce am aflat atit de greu

Sportul nu se reduce 
la „balonul rotund" 
între pasiunea oarbă și autentica satisfacție sportivă 
----------------------- Anchetă socială ----------------------- -
picărie in curs de amena
jare.

— Toate au fost înfăp
tuite cu participarea cetă
țenilor, a muncitorilor ce
feriști. Muncă de masă 
pentru sport de masă.

Am discutat și cu preșe
dintele consiliului orășe
nesc pentru educație fizică 
și sport :

— Se pare că n-a murit 
sportul la Oravița...

— Sigur că nu. Asociația

radioclubul local care a o- 
cupat locul I pe țară.

— Dar am văzut in par
cul sportiv de lingă gară 
încă un teren de fotbal. De 
ce sint două terenuri în 
oraș ?

— Acela e al celeilalte 
echipe.

— Cum ? Există o a doua 
echipă de fotbal ?

— Sigur. „C.F.R. — Ora- 
vița". Locul 6 în campio
natul județean.

de existența unei a doua 
echipe de fotbal ? Din cau
za unor pasiuni oarbe, a 
„microbismului". Orașul nu 
numai că nu se rezuma la 
simpatii unice pentru echi
pa acum exmatriculată, dar 
preferințele chiar se îm- 
părțeau în două, iar tabe
rele erau oarecum rivale. 
Nici acum echipa ceferiș
tilor nu e primită să joace 
pe gazonul aproape nea
tins, considerată fiind de

unii, probabil, nedemnă 
pentru un teren de di
vizia C.

Din cele zece clu
buri de șah și ping-pong 
mai sint viguroase doar 
două. Tot astfel, „grădina 
de tir" a rămas de tir nu
mai cu numele. Dar pen
tru asemenea aspecte, din 
păcate, nu-și manifestă 
nimeni mîhnirea. Adevărul, 
valabil nu numai la Ora- 
vița, este că nivelul de 
participare a masei tine
retului. a oamenilor muncii, 
în general, la activitatea 
sportivă larg cuprinzătoa
re. nu determină încă in
somnii la fel de străbătu
te de pasiune ca cele pro
vocate de mania campiona
telor jucate cu creionul și 
hîrtia, de emoțiile de tip 
pronosportist. Și totuși...

Nefericita întimplare din 
toamnă n-a foșt „naufra
giul" sportului orăvițean. 
Ca asupra unui arbore cu 
coroana curățită, primăva
ra revigorează adevărata 
sportivitate a localnicilor. 
Manifestată nu prin ardoa
rea calculelor de clasament 
și nici prin fanatismul con
testațiilor, ci prin dorința 
generală de mișcare, de în

trecere fizică, cit mai cu
prinzătoare, cit mai perse
verentă.

Recunoscînd și laturii 
competiționale farmecul ei, 
m-am interesat cine sînt 
jucătorii actualei reprezen
tante oficiale a fotbalului 
local. Un număr concludent 
de foști jucători ai echipei- 
vedetă, care, pină la 
venirea lor la C.F.R., trăi
seră în schema întreprin
derii tutelare pe posturi 
comode, mai mult sau mai 
puțin certe. Printre ei : Fi
lip Nastasia — mecanic de 
locomotivă, Ion Gherman 
— lăcătuș-montator pe die
sel, Doru Iablonovschi — 
montator, Ion Chiovăr, Ion 
Haracicu. de asemenea, ca
lificați, încadrați , efectiv 
in producție. Și fotbaliști. 
Antrenorul însuși, Pavel 
Nicola, este maistru-meca- 
nic la cariera de piatră a 
căii ferate. Ne-a declarat :

— Sîntem buni prieteni 
cu băieții de la „Minerul" 
și ne pare rău de ce-au 
pățit. Mai ales că acum 
nici unul dintre ei nu mai 
joacă. Adevărul e că i-au 
distrus „microbiștii"...

In ziua acestei discuții, 
Nastasia și Iablonovschi

erau la drum cu locomotiva. 
I-am așteptat. Peste un 
ceas după intrarea în de
pou ii găseam alergind îm
bujorați pe terenul acope
rit cu zăpadă. Erau la an
trenament.

— Mi s-a spus că mun
ciți cot la cot cu ceilalți. 
Nu se ține seama că sîn- 
teți sportivi ?

— Păi, cine să plece în 
locul nostru în cursă ?

— Nu e obositor ?
— Mai obositor era „îna

inte". Că n-aveam ce face, 
așteptam antrenamentul șl 
— mie poate nu-mi plăcea 
să beau — dar de plicti
seală intram cu toții în 
birt. Acolo... mai o cafă, 
mai o țigară lungă. mai 
un păhărel... Aici mă obli
gă serviciul să duc viață 
sportivă. Așa că sint mai 
odihnit.

Sergiu ANDON
P.S. : O informație, aflată 

tot de la ceferiști, mi-a 
amintit de tristețea activis
tului cultural care înlocuia 
opera cu fotbalul : meloma
nii reviziei de vagoane abia 
așteaptă să înjghebeze, din 
nou, fanfara.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere amabilul mesaj pe care Excelența Voastră 
mi l-a adresat cu ocazia survolării Turciei și vă transmit cele mal calde 
mulțumiri.

îmi exprim, la rîndul meu, convingerea că relațiile prietenești și cooperarea 
dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta în continuare în interesul 
Turciei și României, al cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.

Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de fericire 
personală și de prosperitate pentru poporul român prieten.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

La Muzeul de Istorie 
a Republicii Socialiste România

Noi mărturii documentare despre 
trecutul poporului nostru

Secvențe ale trecutului mai înde
părtat sau mai apropiat al poporului 
nostru pot fi cunoscute prin inter
mediul unor noi mărturii documen
tare intrate recent în patrimoniul 
Muzeului de istorie a Republicii So
cialiste România. Materialelor arheo
logice ilustrînd perioada stăpînirii 
romane în Dacia — sec. II—III e.n., 
li s-au adăugat două valoroase piese 
dăltuite în marmură — o sculptură 
funerară reprezentind chipul impu
nător al unui leu și un basorelief 
închinat zeului Mithra, însoțit de 
o inscripție a cunoscutei legiuni 
XIII-Gemina. Interesante sînt, de 
asemenea, o serie de documente ori
ginale — acte de proprietate, hotăr
nicii, procese de moștenire, ilustra
tive pentru viața social-politică a 
Țărilor Române în secolele XVII— 
XVIII. Merită a fi menționat, în mod 
special, un act original, pe hjrtie, e- 
mis la 13 mai 1665 și semnat de 
mari dregători ai Moldovei — Toma 
Cantacuzino, Miron Costin ș.a. și un

® SPORT • SPORT O SPORT & SPORT • SPORT • SPORT

Așa cum este cunoscut, anul aces
ta, în intervalul 17 iulie — 1 august, 
se va desfășura la Montreal a XXI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară 
— eveniment de cel mai larg in-

hochei Rezultate-surpriză in campionatul mondial
VARȘOVIA

ultimul meci din prima zi a campio
natului mondial de hochei pe ghea
ță (grupa A), disputat joi seara în 
sala „Ronda" din Katowice, a fost 
înregistrată o surpriză de proporții : 
selecționata Poloniei a reușit să în
vingă cu scorul de 6—4 (2—0, 3—2, 
1—2) reprezentativa U.R.S.S., multi
plă campioană mondială și olimpică, 
marea favorită a competiției.

9 (Agerpres). — în

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL

Echipa de fotbal Politehnica Ti
mișoara, aflată in turneu în Polonia, 
a jucat în compania cunoscutei for
mații Gornik Zabrze. Fotbaliștii 
români au obținut victoria cu scorul 
de 2—0.

Peste 20 000 de spectatori au ur
mărit la Honolulu meciul interna
țional de fotbal dintre echipa „Cos
mos" din New York și formația ja
poneză Honda. Fotbaliștii de la „Cos
mos" au terminat învingători cu 
scorul de 5—0 (3—0), patru dintre 
goluri fiind înscrise de brazilianul 
Pale.

RUGBI : Participanta 
la „Cupa F.I.R.A." (juniori)
Cea de-a VIII-a ediție a campio

natului european de rugbi pentru 
juniori, dotat cu „Cupa F.I.R.A." va 
avea loc între 14 și 18 aprilie, în 
Franța, la Albi și în alte orașe din 
împrejurimi. La turneu și-au confir
mat participarea echipele Franței, de 
șase ori ciștigătoare a turneului, 
României (învingătoare în anii 1972 
și 1973), R. ~ ~
lui, Spaniei, 
giei.

F. Germania, Marocu- 
Olandei, Italiei și Bel-

POLO
doua a turneului inter- 
polo pe apă (echipe de

1 ziua a 
jțiopal de . .

juniori) pentru „Cupa Diana", care 
se desfășoară la Sofia, selecționata 
României a învins cu scorul de 17—5 
(4—3, 5—1, 2—0, 6—1) formația Gre
ciei. într-un alt meci, reprezenta
tiva U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
6—3 (2—1, 0—1, 2—0, 2—1) echipa 
Ungariei.
CAMPIONATELE EUROPENE 

DE HALTERE
Campionatele europene de haltere 

au continuat la Berlin cu disputarea 
Întrecerilor de la categoria mijlocie. 
Titlul de campion continental a fost 
cucerit de sportivul sovietic Valeri 
Sari, cu un total de 367,500 kg (165 
kg plus 202,500 kg) — record mon
dial egalat. Medaliile de argint și 
bronz au revenit halterofililor 
gări B. Blagoev și T. Stoicev — 
bii cu același rezultat : 365 kg 
record național).

bul- 
am- 
(nou

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 9 APRILIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

M7 514 lei.
Extragerea I : 23 42 47 18 77

1 56 79 62
Extragerea a Il-a t 14 39 24 81 

10 46 90 78 22

Mîlne, 11 aprilie : 
O nouă tragere 

„LOTO 2“ %
Mîine, 11 aprilie, Administra

ția de Stat Loto Pronosport or
ganizează prima tragere „LOTO 
2“ din cursul acestei luni. Așa 
după cum se știe, tragerile 
„Loto 2“ se desfășoară bilunar 
și se bazează pe un total de 75 
de numere diferite (de la 1 la 
75), efectuîndu-se 3 extrageri 
(în continuare) de cite 4 nu
mere. Varianta simplă reprezin
tă o formație de 3 numere di
ferite din 75, iar participarea se 
face numai pe bilete în valoare 
de 10 lei. Cîștigurile sînt atri
buite pe 5 categorii și constau 
din bani (de valoare fixă și va
riabilă) și autoturisme „Dacia 
1300".

„anaforat" — act dat de sultanul 
Mahomed al II-lea domnitorului 
Alexandru Șuțu.

O serie de alte documente aduc 
elemente inedite cu privire la activi
tatea partidelor politice și a bresle
lor muncitorești, existente la sfîrși- 
tul secolului al XIX-lea și începutul 
veacului nostru. Fondul de medalis
tică al muzeului s-a îmbogățit cu 
noi piese legate de Războiul de in
dependență de la 1877 și de perioada 
primului război mondial. în ce pri
vește iconografia, putem aminti un 
mare număr de fotografii ilustrînd 
aspecte din viața și activitatea lui 
Traian Vuia (anii 1919—1947), pre
cum și un original, cu autograf, re- 
prezentjnd pe George Enescu. Prin
tre tablourile cu caracter istoric, re
cent achiziționate, se numără o gra
vură a lui Th. Aman, înfățișind pe 
Tudor Vladimirescu, și trei picturi 
în ulei semnate de D. Stoica, inspi
rate din Războiul de la 1877.

(Agerpres)

Montreal vor ii transmise de radio și televiziune
teres internațional al vieții sportive.

După cum sîntem informați, între
cerile vor fi transmise în direct și 
prin reportaje filmate de posturile 
noastre de radio și televiziune.

peste 10 000 de spectatori pre- 
în tribune au urmărit o par-

Cei 
zenți 
tidă de un bun nivel tehnic, în care 
hocheiștii polonezi au jucat de la 
egal la egal cu valoroșii lor parte
neri reușind în final o victorie me
ritată.

Vineri seară însă, în meciul ur
mător. echipa Poloniei a fost Învinsă 
de echipa Cehoslovaciei cu 12—0 
(2—0, 2—0. 8—0) 1

La cele două stiluri, titlurile de 
campioni europeni au fost atribuite 
lui T. Stoicev — 167.500 kg la
„smuls" — și lui Rolf Milser (R.F. 
Germania) — 207.500 kg la „aruncat" 
— ambele rezultate constituind noi 
recorduri mondiale.
BOX : Turneul de la Minsk
Campionul mondial și olimpic de 

box la categoria grea, cubanezul 
Teofilo Stevenson, a debutat cu o 
victorie înainte de limită în cadrul 
turneului internațional care are loc 
în orașul Minsk. întilnindu-1 pe pu- 
gilistul sovietic Leonid Zadorojnin, 
el a obținut verdictul prin abandon 
pentru rănire în prima repriză. Este 
așteptată- cu mare interes intîlnirea 
dintre Stevenson și Igor Visoțki 
(U.R.S.S.), care, în urmă cu doi ani, 
la Havana, obținuse o decizie la 
puncte, de 3—2, în fața pugilistului 
cubanez. Un rezultat neașteptat a 
fost înregistrat la categoria mijlo
cie : tinărul Iurl Torbiku (U.R.S.S.) 
l-a învins la puncte pe cunoscutul 
campion cubanez Al. Montoya.

„SPUTNIK" SCIENCE DIGEST"

JJ Băncile genetice", păstrătoare

Astăzi, epoca marelui progres al 
științei, ea și odinioară, oamenii 
sînt confruntați cu vechea problemă 
a conservării semințelor care le asi
gură plinea de toate zilele. Cu tim
pul, în lume au fost create cîteva 
„bănci genetice" : laboratorul națio
nal pentru conservarea ’ semințelor 
din S.U.A., colecția de grăunțe de 
orez din Japonia, depozitul de se
mințe de plante pe cale de dispari
ție din Turcia.

în U.R.S.S. urmează a fi dată cu- 
rînd în folosință clădirea unei bănci 
naționale pentru conservarea semin
țelor. Această bancă genetică, cea 
mai importantă de pe glob, va adă
posti celebra colecție a eminentului 
genetician Nikolai Vavilov. Creată in 
urma unor expediții întreprinse 
pînă în cele mai îndepărtate colțuri 
ale planetei, colecția de semințe a 
lui Vavilov s-a dovedit și se dove
dește extrem de prețioasă pentru 
cercetătorii care își propun crearea 
de noi specii de plante. După cum 
se știe, pentru a obține un tip sau 
altul dintr-o anumită specie, savan- 
ții de la centrele experimentale fo
losesc diferiți „donatori" de la cara 
iau genele necesare- De exemplu, 
„Bezostaia I" este rezultatul încru
cișării a 14 specii de grîu. Printre 
altele, colecția lui Vavilov conține 
20 000 de eșantioane de grîu, fiecare 
din ele avind calități caracteristice : 
randament, rezistență la diferite ma
ladii ș.a.m.d. întocmită in cursul ani
lor 1920—1930, ea a fost depozitată la 
Institutul de cultură a plantelor din 
Leningrad. Colaboratorii științifici 
ai institutului au păstrat cu grijă 
semințele și tuberculele încredințate 
lor. iar atunci cînd a fost posibil 
le-au plantat pentru a obține noi re
colte și a completa astfel stocul cu 
o avuție vie, inestimabilă. Blocada 
Leningradului din perioada ultimu
lui război mondial, bombardamente
le. foametea n-au izbutit să distrugă 
această valoroasă colecție (200 000 
eșantioane). Acum ea va fi strămu-

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, în 
cursul zilei de vineri, îp vizită pro
tocolară de prezentare, pe ambasa
dorii acreditați in țara noastră ai

Sosirea în Capitală a unei delegații
economice din

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație din Republica 
Populară Chineză condusă de Sun 
Siao-fun, adjunct al ministrului pe
trolului și industriei chimice, pre
ședintele părții chineze in comisia 
mixtă româno-chineză de colaborare 
tehnico-științifică, pentru a participa 
la lucrările celei de-a 17-a sesiuni 
a comisiei.

Manifestări in cadrul 
Festivalului național 
al artei studențești

Vineri după-amiază, in cadrul ce
lei de-a zecea ediții a Festivalului 
național al artei studențești, la sala 
mică a Palatului din Capitală au fost 
inaugurate întrecerile secțiunii ..For
mații corale și instrumentale, soliști 
vocali și instrumentiști".

Timp do trei zile, aproximativ 1 200 
de mesageri ai artei studențești din 
Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Tg. 
Mureș, Brașov, Craiova, Bacău, Ora
dea, Ploiești, Hunedoara și Bucu
rești vor prezenta un repertoriu va
riat, în care vor predomina creații cu 
un bogat conținut politie și educativ.

Printre formațiile participante se 
remarcă laureatele precedentului fes
tival. corurile centrelor universitare 
Cluj-Napoca și Tg. Mureș, precum 
și orchestra de cameră a Universi
tății din Timișoara. (Agerpres)

Ieri, în Capitală
• în sala Dinamo din Capitală a 

început ieri dubla intilnire amicală 
de gimnastică dintre selecționatele 
României și R.P.D. Coreene. După 
exercițiile impuse, la feminin, con
duce echipa română cu 194,40 puncte 
— 191,33 puncte, La individual com
pus, pe primul loc se află reprezen
tanta noastră Anca Grigoraș cu 39.15 
puncte. La masculin conduce echipa 
României eu 284—283,85 puncte. La 
individual compus. în fruntea clasa
mentului se află Kim Son Li (R.P.D. 
Coreeană) cu 58 puncte.

Astăzi, cu începere de la ora 16.00, 
întrecerile continuă cu exercițiile 
liber alese.

• „Cupa F.R.C.", competiția inter
națională de ciclism ce se desfășoară 
în aceste zile pe șoselele din jurul 
Capitalei, a continuat ieri cu etapa 
a 6-a. disputată pe șoseaua Bucu- 
rești-Alexandria. Victoria a revenit 
Ia sprint polonezului Walentin 
gianek (107 km in 2h 40' 38”). 
locurile următoare. în același 
cu învingătorul

Grv-
Pe 

timp 
cu învingătorul au sosit Sipos (Uil- 
gaAa). Ilie Butaru (România). Petre 
Dolofan (România) și J. Miksik 
(Cehoslovacia). Astăzi are loc etapa 
a 7-a (circuit, pe Bulevardul Leontin 
Sălăjan), incepind de la ora 16.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 aprilie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească îndeosebi în 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
temporar acoperit. Vor cădea ploi mai 
frecvente în jumătatea de sud-est a 
țării. In nord-vest izolat precipitațiile 
vor Ii și sub formă de lapOviță și nin
soare. La munte va ninge. Vîntul va 
sufla potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată, depășind 40 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar cele 
maxime intre 6 și 16 grade. Tn nordul 

•țării îngheț slab pe sol. tn București : 
Vremea va continua să se răcească 
ușor. îndeosebi în prima parte va ploua. 
Vîntul va sufla potrivit cu intensificări 
temporare, depășind 40 kilometri pe

o

preț al omenirii

răspîn-

genetic 
special 
pentru

semănături intermediare, 
antrenează însă pierderea 
calități. Savanți din lumea 

elaborează o tehnologie de

tată in localitatea Botanika, la cen
trul din Caueazul de nord al Insti
tutului sovietic de cultură a plante
lor. Completată în anii postbelici, co
lecția are în prezent 300 000 de 
eșantioane.

Clădirea Băncii naționale pentru 
conservarea semințelor se ridică în- 
tr-o regiune de stepă, unde s-au 
plantat perdele forestiere de protec
ție. La prima vedere clădirea nu 
pare prea înaltă, dar este doar o 
impresie înșelătoare : edificiul are 
mai multe niveluri subterane 
dite pe o largă suprafață.

în vecinătatea depozitului 
național se află un laborator 
de conservare a semințelor 
o îndelungată perioadă de timp. Iar 
a conserva o colecție vie este o trea
bă foarte complicată. întrucît cu 
timpul semințele iși pierd puterea 
germinativă, este necesar să se re
curgă la 
ceea ce 
anumitor 
întreagă 
conservare de lungă durată, grație 
căreia aceste semănări vor fi nece
sare. să zicem, la un 
30—50 de ani, și nu la 
pină acum.

Semințele destinate 
depozitul genetic din Botanika sînt 
mai întii deshidratate, deoarece umi
ditatea provoacă un proces de îm- 
bătrinire. Eșantioanele uscate sint 
plasate în recipiente de sticlă, care, 
închise ermetic, sint așezate în în
căperi speciale.

Din cind in cind, pe terenurile ex
perimentale se seamănă cite o colec
ție dintr-o cultură sau alta. Selec
ționerii pot să vadă astfel „pe viu" 
diversitatea de aspecte și de forme 
ale plantelor care-i interesează.

...Sint doar cîteva aspecte ale unei 
acțiuni de cea mai mare importan
ță : păstrarea, pentru generațiile 
viitoare, a tezaurului pe care îl 
constituie semințele, bun de preț al 
umanității.

interval de
3—5 ani, ca

păstrării in

Republicii Argentina — Tulio Oscar 
Sugasti, Republicii Federale Nigeria 
— Luke Salisu Momodu-Osobase, și 
Norvegiei — Henryk Andreas Broch.

A participat Ion Șt. Ion, secretar 
al Consiliului de Miniștri.

R. P. Chineză
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții au fost întîmpinați de Oc
tavian Groza, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Ști
ință Și Tehnologie, președintele păr
ții române în comisie.

Ap fost prezenți. de asemenea. Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze 
la București, alți membri ai amba
sadei. (Agerpres)„Săptămîna“ Teatrului de comedie

După „săptămînile" teatrelor „Not- 
tara“, Mic și Giulești se desfășoară, 
între 12 și 18 aprilie, „Săptămina" 
Teatrului de comedie. în deschide
rea manifestărilor, colectivul teatru
lui va fi oaspete al oamenilor muncii 
de la întreprinderea „Danubiana", 
cărora le va oferi un program artis
tic. Pentru o altă categorie de pu
blic — tineretul — artiștii teatrului vor 
prezenta un spectacol cu piesa „Mo- 
liere". Invitați vor fi elevii liceului 
„Mihai Viteazul". în cadrul ace
leiași preocupări se înscrie și in- 
tîlnirea cu tineretul la Clubul T 4, 
urmată de un program artistic. 
Un recital de versuri va avea 
ca temă marile tradiții cultura
le ale patriei noastre.

(Agerpres).

• „VIRTUS ROMANA 
DIVIVA" ȘI „GEORGE COȘ- 
BUC“, cenacluri literare din o- 
rașul Bistrița, au prezentat, la 
Rodna și Beclean, montajul li- 
terar-muzical „Prin vers și cin- 
tec, te slăvim patrie socialistă".
• AGENDA SUCEVEANA. „55 
de ani de luptă și victorii" este 
titlul simpozionului prezentat 
în mai multe localități ale ju
dețului. Pentru elevi, a fost or
ganizat un festival al filmului, 
pe cicluri tematice, in Decada 
cărții științifice și tehnice : ex
poziții de carte, întilniri ale ci
titorilor cu reprezentanți ai edi
turii științifice și enciclopedice 
etc. La galeria de artă din Su
ceava s-a deschis expoziția pic
torului bucureștean Paul Uzum. 
Ansamblul artistic de amatori 
„Hora", recent înapoiat din Fin
landa, pregătește un nou spec
tacol, • „ACASA LA NAVE
TIȘTI" — se intitulează acțiu
nea cultural-educativă organi
zată la "Combinatul siderurgic 
din Reșița cu navetiștii din co
muna Zorlențul Mare. Un dia
log viu intre orașul și satul de 
azi, la care au participat peste 
300 de navetiști, cu familiile.
• AGENDA GALAȚEANA. „A- 
portul emisiunilor stațiilor de 
radioficare la combaterea men
talităților retrograde, a fenome
nelor de încălcare a principiilor 
și normelor eticii și echității so
cialiste" este tema unui schimb 
de experiență organizat la Ga
lați. Concursul „Omagiu muncii 
creatoare" 
fruntârile 
în cîteva 
Premiera
să cint" de Gherase Dendrino 
a avut / loc la Teatrul muzical. 
La Casa de cultură a sindicate
lor s-au desfășurat manifestări 
cultural-distractive inițiate de 
comitetele sindical și U.T.C. de 
la Centrul teritorial de calcul

și-a continuat con- 
la Galați, Tecuci și 
centre de comună. 
operetei „Lăsați-mă

Recent, cineaștii francezi au pre
zentat filmul de anticipație științifi
că intitulat „Planeta fantastică". în 
acest film, procesul învățării are loc 
in timpul somnului, prin intermediul 
unui „bandaj" aplicat pe cap, care 
transmite informația direct la creier. 
Trebuie spus insă că asemenea 
„bandaj" poate deveni realitate chiar 
în zilele noastre, ceea ce va deschide 
noi și nebănuite perspective pentru 
utilizarea capacităților latente ale 
creierului uman. Doctorul Laurents 
Pinneo. de la Institutul de cercetări 
din Stanford (S.U.A.), studiază de mai 
mult timp posibilitatea stabilirii unei 
legături între gindul omului și com
puter.

Omului care participă la experi
ment i se fixează pe cap un grup de 
electrozi. El pronunță de zece ori, 
tare sau în gind, un anumit cuvint. 
Computerul memorează cele 10 sem
nale ale electroencefalogramei gene
rate de pronunțarea acestui cuvint și 
creează, pe baza lor, o „amprentă" tip 
a cuvîntului.

Dacă aceeași persoană, continuînd 
experiența, va pronunța sau se va 
gîndi la cuvintul înregistrat, compu
terul va examina „vocabularul" stocat 
în „memoria sa“ și, găsind „ampren
ta", va reacționa la cuvîntul respec
tiv, transmițînd comanda pentru exe
cutarea unei operațiuni stabilite.

La experiențele dr. Pinneo au par
ticipat 8 persoane, iar ordinatorul a 
descifrat just 60 la sută din comenzi
le primite. Următoarea etapă a cer
cetărilor trebuie să viZeze perfecțio
narea. acestui proces pentru a se atin
ge o eficiență de 100 la 
aceasta este necesar să 
ce se petrece în creier 
soană pronunță sau își 
gindirea asupra unui cuvint. 
cind să elucideze această problemă, 
Pinneo a făcut în repetate rînduri 
următoarea experiență : el a ales 
cinci persoane care au pronunțat cu 
voce tare sau au spus în gind omoni
me (cuvinte cu aceeași pronunție, dar 
cu sens diferit) pentru a putea sta
bili în ce măsură se transmite sensul 
cuvîntului prin exprimarea lui — cu

sută. Pentru 
se cunoască 

cînd o per- 
concentrează 

încer-

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului de externe al 
Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord. Anthony Crosland, 
cu prilejul numirii in această func
ție.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a transmis o telegra
mă de felicitare ministrului relații
lor externe al Republicii Panama, 
Aquilino E. Boyd, cu prilejul desem
nării sale în această funcție.

Încheierea cursurilor 
celui de-al lll-lea- seminar 

cu tema 
„Populația și dezvoltarea 

social-economică"
Vineri după-amiază a avut loe la 

Centrul demografic O.N.U.-România 
din Capitală o festivitate prilejuită 
de încheierea cursurilor celui de-al 
lll-lea seminar cu tema : „Populația 
și dezvoltarea social-economică". 
Timp de trei săptămîni, participanții 
— sociologi, economiști, statisticieni, 
medici și alți specialiști, reprezen
tanți ai consiliilor județene de de
mografie — au dezbătut, împreună 
cu experți români și străini, princi
palele aspecte ale interdependenței 
dintre populație și o serie de dome
nii prioritare ale dezvoltării soeial- 
economice. Au fost abordate proble
me privind planificarea economică, 
resursele, sănătatea și învățămîntul, 
mediul înconjurător, urbanizarea și 
sistematizarea. La festivitatea de în
chidere au luat cuvîntul acad. Theo
dor Burghele, președintele Comisiei 
naționale de demografie, și Ferdi
nand J. C. M. Rath, directorul Cen
trului demografic O.N.U.-România. 
Au fost prezenți Bhagirathan R. De- 
varajan, reprezentantul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), alte persoane oficiale.

de creație și 
predau știin- 
Timișoara, a 
la dezbaterea 
in condițiile 

multilateral

Maramureș,

electronic. „Zile ale întreprinde- 
'rilor" au loc frecvent în muni
cipiu. • ACTIVUL ORGANIZA
ȚIILOR DE PARTID din insti
tuțiile de artă și 
ale cadrelor care 
țele sociale, din 
participat, recent, 
„Artă și politică 
societății socialiste 
dezvoltate". Conferențiar : prof, 
dr. Ion Pascadi. • AGENDA 
HUNEDOREANĂ. La Deva s-a 
desfășurat festivalul coral inter- 
județean „Eroi au fost, eroi sint 
incă“- Au participat formații co
rale din București, Arad, Argeș, 
Bihor, Ialomița,
Satu-Mare, Timiș. Sălaj și Hu
nedoara. La Brad, „Săptămina 
culturii politice" cuprinde ex
puneri, montaje literare, spec
tacole de teatru politic, recita
luri de poezie patriotică, o se
siune de comunicări : „P.C.R. la 
a 55-a aniversare". • LA BRA- 
ȘQV,,in cadrul, ciclului de ma- . 
nifestări cultural-educative or
ganizate de comitetul municipal 
de partid, tovarășul Victor Sta- 
mate, secretar general de redac
ție al Agerpres, a prezentat ex
punerea „Poziția României în 
problema dezarmării generale și 
totale". • AGENDA BIHOREA
NA. Consiliile județean și mu
nicipal ale sindicatelor au edi
tat foaia volantă 
„Ritm — Calitate — : 
cu o variată tematică 
economică 
Momentul 
denței este 
interesantă 
fotocopii 
de epocă, deschisă la cabinetul 
de partid, biblioteca municipală, 
Casa pionierilor, muzeul „Țării 
Crișurilor" din Oradea, precum 
și la Beiuș, Marghita și Salonta.

intitulată 
Eficiență", 

politică, 
și social-culturală. 
istoric al Indepen- 
întimpinat prin : o 

expoziție cuprinzînd 
ale unor documente

Corespondenții „Scînteii"

voce tare sau în gind —. sau în ce 
măsură este rezultatul unui proces 
necunoscut nouă. Pentru experiment 
a fost pronunțat sunetul (in transcrie
re fonetică „RAIT". care in engleză 
poate avea mai multe sensuri : drept 
(right), a scrie („write") etc. Ca și 
omul, computerul s-a încurcat puțin. 
Dar procentul interpretării juste a 
fost și de această dată destul de ridi
cat pentru ca să fie considerat demn 
de reținut : 25—26 la sută.

Un mijloc de identificare a cuvîn- 
tului purtător al sensului constă, 
probabil, în împărțirea cuvintului în 
fonemele (cea mai mică unitate 
sonoră) care-1 compun. Dacă lucrul 
acesta se va dovedi realizabil, atunci, 
în loc de a mai fi nevoie ca ordinato
rul să acumuleze in „memoria" sa sute 
de mii de cuvinte, va fi suficient să 
fie programat doar pentru însușirea 
celor 46 de foneme utilizate la alcă
tuirea cuvintelor în limba engleză.

Cercetările de acest gen au trei sco
puri, arată omul de știință american : 
elucidarea deplină a proceselor de 
funcționare a creierului ; studierea a 
însuși procesului gîndirii ; stabilirea 
unor legături mai strinse între om și 
mașină. Teoretic, o astfel de legătură 
va putea acționa in ambele direcții. 
Dacă ordinatorul va putea furniza in
formații sub formă de semnale elec- 
trofiziologice, pe care șă le descifreze 
creierul omenesc, atunci „bandajul 
care instruiește" din „Planeta fan
tastică" va deveni o realitate.

Dar acest bandaj reprezintă doar 
unul din domeniile aplicațiilor comu
nicării biocibernetice. De exemplu, 
cineaștii vor putea realiza filme, 
creînd, în imaginația lor, cadrele ne
cesare ; muzicienii vor compune 
muzică, imaginîndu-și partitura; arhi- 
tecții vor proiecta clădiri, reprezen- 
tindu-și înfățișarea finală a edifici
ilor..,

în fiecare din exemplele enumera
te, grație comunicației biociberneti
ce va fi posibilă transformarea in rea
litate a unor creații ale imaginației. 
Ideile vor comanda, prin intermediul 
computerelor, mișcările unor mașini 
complicate, care, la rîndul lor, vor da 
substanță reală acestor idei.

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist din Belgia

BRUXELLES 9 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Vineri, la Gând 
au început lucrările celui de-al XXII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
din Belgia, chemat să facă bilanțul 
activității partidului în perioada care 
a trecut de la precedentul congres, 
din decembrie 1973, și să stabilească 
sarcinile viitoare ale partidului. La 
lucrări iau parte delegați reprezen
tind organizațiile de partid din în
treaga țară, precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste fi munci
torești.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., care a remis 
mesajul adresat de C.C. al P.C.R. 
congresului comuniștilor belgieni.

Raportul la congres, prezentat de 
tovarășul Louis van Geyt, președin
tele P.C.B., face o analiză a situației 
economice și sociale a țării și a con
textului politic actual, reliefînd, tot
odată, lupta comuniștilor belgieni 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale maselor populare, afec
tate de perioada de criză economică.

Mesajul de salut 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Co

munist Român adresează participan- 
ților la cel de-al XXIl-lea Congres, 
tuturor militanților Partidului Comu
nist din Belgia un cald salut tovără
șesc, împreună cu mesajul de priete
nie și solidaritate militantă din par
tea Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
România urmăresc cu mult interes 
și sentimente de solidaritate frățeas
că activitatea depusă de comuniștii 
belgieni pentru apărarea intereselor 
maselor de oameni ai muncii, pentru 
consolidarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare, pentru reunirea 
tuturor forțelor muncitorești, demo
cratice și progresiste din Belgia, pen
tru realizarea năzuințelor lor spre o 
viață mal fericită, mai dreaptă.

Folosim acest prilej pentru a sub
linia satisfacția noastră in legătură 
cu raporturile de prietenie și colabo
rare tovărășească ce se dezvoltă in
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Belgia. Ne este 
plăcut să relevăm dezvoltarea fruc
tuoasă a relațiilor politice, economice, 
culturale și tehnico-științifice și in 
alte domenii între România și Belgia. 
Țara noastră este hotărîtă șă acțio
neze in continuare pentru amplifica
rea și diversificarea acestor legături, 
pentru extinderea conlucrării româ- 
no-belgiene pe tărîmul vieții euro
pene și pe arena internațională în 
interesul popoarelor român și bel
gian, al cauzei păcii și colaborării în 
Europa și in lume. '

Congresul dumneavoastră are loc 
în condițiile în care criza generală 
a capitalismului a Intrat într-o nouă 
fază, a cuprins toate sferele vieții 
sociale, a dus la ascuțirea tot mai 
profundă a contradicțiilor lumii ca
pitaliste. accentuind instabilitatea si
tuației internaționale. în lume se pro
duc adinei prefaceri revoluționare, 
naționale și sociale, importante mu
tații în raportul internațional de for
țe, în favoarea socialismului și păcii, 
de afirmare tot mai hotărîtă a voin
ței popoarelor de a pune capăt ve
chii politici , de dominație și asupri
re, de a se dezvolta independent în
tr-un climat de încredere și deplină 
securitate. Aceste transformări în 
viața internațională au deschis ca
lea afirmării cursului spre destinde
re, care este incă fragil. Pentru con
solidarea acestui curs, considerăm că 
este necesar să se asigure lichidarea 
oricăror forme de exploatare și asu
prire, a politicii imperialiste de ine
chitate, amestec în treburile inter
ne și dictat, promovarea pe scară 
largă a unei politici noi, întemeiate 
pe respectarea independenței și su
veranității popoarelor, pe asigurarea 
dreptului fiecărei națiuni la o dez
voltare liberă, de sine stătătoare, 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice șl politice internaționale care 
să ducă la deplina egalitate și 
echitate în relațiile dintre state, la 
lichidarea subdezvoltării, să creeze 
condiții pentru progresul tuturor 
popoarelor și, în primul rind, al ță
rilor in curs de dezvoltare.

Trăind în Europa, continent în 
care există cea mgi mare concentra
re de armamente și forțe militare 
cunoscută vreodată, fapt ce menține 
periqolul unei confruntări militare, 
România consideră că trebuie să se 
acționeze cu hotărîre pentru respec
tarea neabătută și transpunerea în 
viață a angajamentelor asumate la 
Helsinki, pentru statornicirea unor 
relații noi între toate statele euro
pene, bazate pe principiile consem
nate în Actul final, pentru asigura
rea unui climat de înțelegere, încre
dere și colaborare, in care fiecare 
națiune să se poată dezvolta liber, 
la adăpost de orice agresiune sau 
presiune din afară. în mod deosebit, 
se impun eforturi susținute pentru 
trecerea la măsuri practice în do
meniul dezangajării militare și

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

A apârut revista
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Noul număr al revistei șe deschide 
cu „Hotărirea privind organizarea și 
funcționarea comisiilor pe probleme 
ale Comitetului Central al P.C.R. și 
ale organelor locale de partid" și cu 
„Hotărirea Comitetului Central al 
P.C.R. cu privire la structura organi
zațiilor de partid din întreprinderi, 
instituții, cartiere și sate".

în continuare, la rubrica „55 de ani 
în slujba intereselor vitale ale po
porului român" sint inserate artico
lele „Partidul — călăuza înțeleaptă a 
națiunii noastre socialiste" și „Orga
nizația județeană — detașament activ 
al partidului" de Virgil Trofin.

Din sumarul revistei cităm, de 
asemenea, consfătuirea de la Comite
tul județean de partid Dolj: „Dezvol
tarea conștiinței politice a maselor, 
obiectiv prioritar al Programului 
ideologic al partidului", precum și 
articolele „Activul de partid, o uria
șă forță politică", „Cadre capabile să 
asigure o îndrumare calificată" de 

Raportul pune un accent deosebit pe 
necesitatea înfăptuirii unității forțe
lor populare, democratice și progre
siste, pentru soluționarea actualei 
crize, pentru garantarea locurilor de 
muncă, pentru democrație și progres 
social.

Relevînd schimbările intervenite 
în viața internațională, raportorul a 
subliniat importanța destinderii în 
lume, arătând, totodată, că forțele 
imperialiste încearcă să frineze evo
luția aceBtui proces, să împiedice 
sporirea rolului exercitat de forțele 
democratice.

★
Cu prilejul prezenței sale în Bel

gia, tovarășul Ion Iliescu s-a întilnit 
cu o delegație a Partidului Socialist 
Belgian, condusă de Andrâ Leonard, 
secretar național, membru al Birou
lui Național al P.S.B. în cadrul con
vorbirii, la care a participat Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul Româ
niei la Bruxelles, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Belgian.

Reprezentantul P.C.R. a vizitat u- 
zinele metalurgice „Cockerille" din 
Liege și Universitatea din Gând.

dezarmării, retragerea trupelor stră
ine și lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state, desființarea 
concomitentă a celor două blocuri 
militare, reducerea bugetelor mili
tare și a efectivelor armatelor na
ționale, pentru realizarea unor ac
țiuni eficace de dezarmare și, în 
primul rind, nucleară — fără de 
care nu se poate vorbi de o secu
ritate reală și de o pace trainică în 
Europa și In lume.

Sîntem încredințați că pentru re
zolvarea, în interesul tuturor po
poarelor, a marilor probleme ale 
contemporaneității se‘ impune Întări
rea acțiunii unite, pe plan na
țional și internațional, a maselor, 
largi populare, a partidelor clasei 
muncitoare, a tuturor forțelor de
mocratice și progresiste, antiimpe- 
rialiste.

Dragi tovarăși,
în prezent, Partidul Comunist Ro

mân, întregul popor român este mo
bilizat cu toate forțele în munca da 
înfăptuire a hotăririlor Congresului 
al XI-lea, pentru traducerea in viață 
a Programului partidului vizînd edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea. României 
spre comunism, pentru dezvoltarea 
și modernizarea forțelor de produc
ție, ridicarea continuă a nivelului său 
de trai material și spiritual, perfec
ționarea și adincirea democrației so
cialiste și crearea condițiilor pentru 
participarea largă a maselor de oa
meni ai muncii la conducerea socie
tății, pentru înflorirea multilaterală 
a personalității umane.

In deplină concordanță cu obiec
tivele politicii sale pe plan intern, 
Partidul Comunist Român și statul 
român desfășoară o politică externă 
de solidaritate activă cu toate for
țele inaintate ale lumii în lupta pen
tru împlinirea idealurilor de liberta
te, dreptate, progres social și pace 
ale popoarelor, pentru stingerea pe 
cale politică a tuturor conflictelor și 
focarelor de război, pentru democra
tizarea relațiilor internaționale, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

România dezvoltă larg relațiile de 
prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, amplifică raporturile cu 
țările in curs de dezvoltare din Asia, 
Africa și America Latină, extinde le
găturile cu toate statele lumii în spi
ritul principiilor coexistenței pașnice.

Acționind pe baza hotăririlor Con
gresului al XI-lea, Partidul Comu
nist Român întărește și diversifică 
relațiile de prietenie și solidaritate 
internaționalistă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru 
realizarea unei unități noi a mișcării 
comuniste, întemeiată pe respectarea 
principiilor independenței, egalității 
în drepturi și neamestecului in tre
burile interne, pe dreptul inaliena
bil al fiecărui partid de a-și elabora 
in mod autonom, in conformitate cu 
condițiile social-politice specifice, li
nia politică, strategia și tactica revo
luționară. Dezvoltăm, de asemenea, 
colaborarea cu partidele socialiste fi 
social-democrate, cu mișcările de eli
berare națională, cu forțele progre
siste, democratice, antiimperialiste de 
pretutindeni.

Partidul Comunist Român reafirmă, 
și cu acest prilej, convingerea că re
lațiile frățești, de colaborare activă 
dintre partidele noastre vor cunoaș
te o evoluție ascendentă, ceea ce co
respunde interesului celor două 
partide, al întăririi prieteniei dintre 
popoarele român și belgian, al uni
tății partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor progresiste, 
democratice, antiimperialiste.

Vă urăm, ’dragi tovarăși, succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor con
gresului, in înfăptuirea hotăririlor ce 
le veți adopta, precum și in activita
tea depusă pentru împlinirea aspira
țiilor clasei muncitoare, ale poporu
lui belgian, pentru triumful idealu
rilor păcii, democrației și socialismu
lui.

Liviu Derbari, „îndatoriri majore ale 
lucrătorilor cooperației de consum" de 
Nicolae Mihai, „Stilul și metodele 
de muncă ale sindicatelor", „Ziua de 
lucru a activistului de partid începe 
în organizațiile de bază" de Băiuț 
Sirbu. Numeroase articole sint cu
prinse in cadrul rubricilor : „Angaja
re deplină in înfăptuirea cincinalului 
afirmării revoluției tehnico-științifi
ce", „Perfecționarea muncii organiza
torice", „în ajutorul birourilor orga
nizațiilor de bază".

La rubrica „învățămîntul politico- 
ideologic de partid", revista publică, 
în sprijinul pregătirii convorbirilor 
recapitulative la cursul „Statutul Par
tidului Comunist Român, principiile 
și metodele muncii de partid", con
sultația „Ce se înțelege prin teza 
înscrisă în Programul P.C.R., potrivit 
căreia partidul se integrează tot mai 
organic in viața societății 1“

în încheiere — „Răspunsuri la în
trebările cititorilor".
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Lucrările Comitetului permanent al O. N. U. D. I

Dezbateri privind dezvoltarea
Interviu al președintelui Portugaliei Semnarea unei înțelegeri intre România și R. D. Germană

și cooperarea industrială
Intervenția șefului

VIENA 9 (Agerpres). — Potrivit 
mandatului încredințat de Consiliul 
pentru dezvoltare industrială, Comi
tetul permanent al Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială — O.N.U.D.I. (ale cărui 
lucrări se desfășoară, în prezent, la 
Viena) procedează la evaluarea pro
greselor obținute în aplicarea Decla
rației și planului de acțiune privind 
dezvoltarea și cooperarea indus
trială, adoptate, anul trecut, de cea 
de-a doua Conferință generală a 
O.N.U.D.I. de la Lima.

Expunînd poziția țării noastre, 
ambasadorul Dumitru Aninoiu, șeful 
delegației române, a subliniat nece
sitatea de a 
din măsurile convenite, 
crearea unui - - -
industrială, organizarea unui sis
tem de consultări tn domeniul in
dustriei și altele. Vorbitorul a în
fățișat cîteva din rezultatele ob
ținute de țara noastră in dezvolta
rea largă a colaborării economice, 
tehnico-științifice și a schimburilor

delegației române
comeriiale cu celelalte țări tn curs 
de dezvoltare. După adoptarea De
clarației și planului de acțiune pri
vind dezvoltarea și cooperarea indus
trială, ponderea țărilor .in curs 
dezvoltare în ansamblul 
lor comerciale ale României — 
spus vorbitorul — a crescut de la 
la sută la 18.5 la sută, 
pînă la sfîrșitul acestui 
se ridice ia cel puțin 30

Ambasadorul român a 
drul juridico-economic

de 
schimburi- 

a
13
ca
să

se examina fiecare 
cum sint 

fond de ' dezvoltare 
unui

urmînd 
deceniu 
la sută.
evocat

 ___ pe termen 
lung stabilit prin cele peste 70 de 
acorduri și înțelegeri la nivel gu
vernamental ‘ 
vizitelor 
tele , _____
Ceaușescu, într-o serie de țări 
Asia. Africa și 
a conducătorilor unor asemenea- sta- 
te la BUCUreȘti, Hiunamacala 
de cooperare in 
să contribuie la 
pentru punerea în valoare a resur
selor de care dispun partenerii.

ca

încheiate cu ocazia 
întreprinse de președin- 

României, tovarășul Nicolae 
din 

America Latină, și

numeroasele acțiuni 
producție, destinate 
unirea eforturilor

Jste necesar să se asigure ocrotirea intereselor suverane
II

LISABONA 9 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat agenției United 
Press International, președintele Por
tugaliei, Francisco da Costa Gomes, 
s-a declarat optimist în legătură cu 
desfășurarea in condiții normale a 
alegerilor de la 25 aprilie a.c., apre
ciind că „adevărații democrați nu au 
interesul să tulbure opinia publică 
cu declarații demagogice și atacuri 
personale, care nu ar putea decit să 
ofere o imagine nefavorabilă a ca
pacității lor politice". Referindu-se la 
participarea in viitor a militarilor la 
viața politică a țării, președintele 
portughez a menționat că, după for
marea guvernului constituit pe baza 
rezultatelor apropiatelor alegeri ge
nerale. „va fi necesar să se facă o 
distincție, pe de o parte. între for
țele armate în ansamblul lor, care 
vor trebui să își mențină capacita
tea de a îndeplini sarcinile ce Ie 
revin in baza Constituției, rămînînd 
în afara activităților partizane, și, 
pe de altă parte. între anumiți mi
litari care vor putea, tranzitoriu sau 
definitiv, 
militar activ 
politicii".

Răspunzind _  _ ........ ........
relațiile vi'itoare ale țării sale 
Statele Unite, Costa Gomes a men
ționat că „Portugalia este favorabi
lă oricăror forme de cooperare cu 
comunitatea internațională care nu 
presupun compromisuri inacceptabile

să abandoneze 
pentru a se

serviciul 
consacra

la. o întrebare privind
! CU

pentru poporul portughez". „Viitorul 
guvern va respecta angajamentele 
internaționale 
dăugat el.

„Procesul 
noastre — a 
mes — a fost foarte complex și nu 
pot să trec peste faptul că el a in
clus și evenimente regretabile. Dar 
cred că a fost întotdeauna posibil să 
reducem la minimum consecințele 
care ar fi putut fi tragițe. în une
le momente ale revoluției, tensiu
nile sociale au fost, intr-adevăr, foar
te puternice, dar pînă în prezent a 
fost posibil, cu prudentă și tact, să 
fie găsite 
fruntările 
tut devia 
împiedica 
i-au fost 
carii Forțelor Armate". în ce 
vește aspectele pozitive , ale procesu
lui revoluționar din Portugalia, pre
ședintele a menționat locul regăsit de 
tara sa in cadrul comunității inter
naționale. prin abandonarea politicii 
colonialiste și a metodelor antide
mocratice ale guvernelor dinainte de 
25 aprilie 1974.

..Alegerile din aprilie 1975 și adop
tarea noii Constituții atestă o vi
ziune progresistă asupra societății pe 
care dorim să o construim, noua lege 
fundamentală consfințind cuceriri 
dertiocratice deosebit de importante", 
a spus in încheiere Francisco da Costa 
Gomes.

ale Portugaliei", a a-

desfășurării revoluției 
spus președintele Go-

soluțiile care să evite in
și violențele ce ar fi pu- 
revoluția sau ar fi putut-o 
să atingă obiectivele ce 

stabilite de programul Miș- 
pri-

Cuvîntul reprezentantului României in cadrul dezbaterilor 
asupra „Dreptului mării"

NAȚIUNILE UNITE 9 - Cores
pondentul nostru transmite : Pe baza 
hotărîrii Comitetului general al celei 
de-a 3-a Conferințe a O.N.U. asupra 
dreptului mării, la Națiunile Unite se 
desfășoară dezbateri cu privire la 
procedurile ce urmează a fi elabo
rate în vederea soluționării litigiilor 
ce ar putea apărea în legătură cu in
terpretarea și aplicarea reglementă
rilor ce vor fi adoptate în domeniul 
respectiv.

Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor 
plenarei conferinței, reprezentantul 
României, Dumitru Mazilu, a subli
niat că procedurile ce urmează a fi 
elaborate trebuie să asigure ocroti
rea intereselor suverane ale tuturor 
statelor în zonele aflate sub juris
dicția lor națională, să garanteze ex
plorarea și exploatarea resurselor 
zonei internaționale, pe baza-princi
piilor echității, ținind seama îndeo
sebi de interesele țărilor în curs de 
dezvoltare.

Delegația română — a menționat 
vorbitorul — apreciază că procedu
rile ce vor fi stabilite trebuie să se 
bazeze pe „Declarația privind prin-

cipiile de drept internațional refe
ritoare la relațiile prietenești și de 
cooperare dintre state. în conformi
tate cu scopurile și principiile Cartei 
Națiunilor Unite", părțile contractan
te urmînd să-și soluționeze eventua
lele dispute dintre ele privind inter
pretarea și aplicarea viitoarei con
venții prin mijloace exclusiv pașni
ce, potrivit Cartei O.N.U., în per
spectiva perfecționării în continuare 
a procedurilor existente.

Dînd expresie exigențelor privind 
respectarea suveranității naționale, 
noile reglementări — arăta delegatul 
român — trebuie să statornicească 
principiul potrivit căruia statele — ca 
subiecte de drept internațional suve
rane și egale în drepturi — își aleg de 
comun acOrd procedura de soluțio
nare pentru fiecare diferend în parte.

în încheiere, reprezentantul țării 
noastre a relevat necesitatea conti
nuării dezbaterilor într-un cadru a- 
decvat, astfel încît. prin participarea 
tuturor statelor interesate, să fie ela
borate norme juste și echitabile și în 
acest important domeniu al dreptului 
mării.

Aspecte ale politicii externe 
a R. F. Germania evocate

de cancelarul federal
9 (Agerpres). — Abordind, 
deputaților Bundestagului, 

externe 
.. Hel-

Amendament

la Constituția tunisiană

Secretarul general al P. C. L 
despre situația politică din Italia

BONN 
In fața 
unele aspecte ale politicii 
vest-germane. cancelarul R.F.G.. 
mut Schmidt, a reafirmat sprijinul 
țării sale față de eforturile vizînd 
soluționarea crizei din Orientul A- 
prQpiat. El a arătat că R.F.G. recu
noaște dreoturile legitime ale po
porului palestinean la autodetermi
nare și la crearea unui stat național 
și se pronunță pentru dreptul la e- 
xistență al Israelului in interiorul u- 
nor granițe sigure și recunoscute.

Helmut Schmidt a menționat, tot
odată. că R.F.G. dorește să participe, 
alături de celelalte state membre ale 
Pieței comune, la eforturile vizînd in
staurarea unei păci trainice în Orien
tul Apropiat., conflictul din această 
zonă reprezentind un pericol și pen
tru pacea din Europa.

Cancelarul vest-german a reafir
mat sprijinul guvernului de la Bonn 
față de politica de destindere, dato
rită căreia „Eurooa a devenit una 
dintre zonele cele mai stabile din 
lume, în ciuda numeroaselor proble
me rămase încă fără rezolvare".

TUNIS 9 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Habib Bourguiba, a 
semnat textul amendamentului la 
Constituția tunisiană, adoptat vi
nerea trecută de Adunarea Naționa
lă. in cea de-a doua și ultima lec
tură.

Acest amendament la Constituție 
redefinește raporturile dintre puterea 
executivă și cea legislativă. Potri
vit amendamentului. Adunarea Na
țională va putea să facă „recoman
dări" șefului statului asupra „lipsuri
lor sau greșelilor în aplicarea de că
tre guvern a politicii pe care el o 
trasează". Președintele republicijț va 
putea dizolva 
și organiza noi 
să demisioneze 
cerfzura și ea 
dispoziții stabilesc procedura succe
siunii la președinția republicii in ca
zul în care puterea rămine vacantă 
și introduc sistemul referendumului 
în cazuri precise.

pe care e: 
republici^ 

Adunarea Națională 
alegeri, dar va trebui 
dacă noua adunare va 
același guvern. Noile

in domeniul stiintei si tehnicii
BERLIN 9. — Corespondentul nos

tru transmite : Ion Ursu, președinte
le Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, și Herbert Weiz, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministru pentru știință și tehni
că ai R.D.G., au semnat vineri, la 
Berlin, înțelegerea pe termen lung 
in domeniul științei și tehnicii între 
cele două țări. '

La semnare a participat Horst Sin-

• •
dermann, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.

Ion Ursu a fost primit de Gerhard 
Weiss, președintele părții R.D.G. în 
Comisia guvernamentală pentru co
operare economică și tehnico-științi- 
fică intre România și R.D.G.. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.

La semnare și la convorbiri a luat 
parte ambasadorul României in 
R.D.G., Constantin Niță.

JAPONIA P. C. Peruan

ROMA 9 — Corespondentul Ager
pres transmite : în cursul zilei de 
vineri, secretarul Partidului Demo
crat Creștin, Benigno Zaccagnini, s-a 
întilnit cu secretarii generali ai par
tidelor comunist, socialist, republi
can și socialist-democratic și a avut 
o convorbire telefonică cu secretarul 
național al Partidului liberal. •

După lntilnire, secretarul general 
a! P.C.I., Enrico Berlinguer. a făcut 
o declarație în care se arată, printre 
altele : „Toți știu că noi considerăm 
că o soluție durabilă a crizei pe care 
o traversează țara comportă partici
parea comuniștilor la conducerea po
litică". Totodată, dat fiind poziția 
contrară pe care o au, în legătură 
cu această chestiune, alte partide și, 
în special, P.D.C., noi am avansat 
o propunere care ține cont în mod 
realist de această situație de fapt și 
care nu comportă, deci, o schimbare 
a bazei guvernamentale a actualului 
cabinet și a raporturilor dintre ma
joritate și opoziție". Berlinguer a 
subliniat încă o dată necesitatea unei 
înțelegeri între toate partidele de
mocratice din cadrul majorității și . 
al opoziției, care trebuie să aibă în 
vedere aspectele esențiale ale politi
cii economice și financiare.

întrebat dacă există încă posibili
tăți de înțelegere pentru evitarea a- 
legerilor anticipate, Enrico Berlin-

guer a răspuns : „Dat fiind poziția 
P.D.C., aceste posibilități mi se par 
tot mai reduse".

La rîndul său. secretarul general 
al Partidului socialist, Francesco de 
Martino, a declarat, după întilnirea 
cu Zaccagnini că, dat fiind 'refuzul 
P.D.C. de a accepta o lărgire a majo
rității. se impune necesitatea antici
pării alegerilor.

Evoluția situației
din Liban

Convorbiri

La

iugoslavo-egiptene
BELGRAD 9 (Agerpres). — 

Brioni au avut loc, vineri, convor
biri intre președintele Iosip Broz 
Tito și Anwar El Sadat, președintele 
Republicii Arabe Egipt, aflat într-o 
vizita oficială în Iugoslavia. în ca
drul unui turneu pe care îl . efec
tuează într-o serie de state europene. 
Au fost abordate — relatează agen
ția Taniug — -probleme legate de 
pregătirile pentru Conferința la 
nivel înalt a țârilor nealiniate sta
bilite pentru luna august a.c. la Co
lombo, relațiile bilaterale și perspec
tivele dezvoltării acestora, aspectele 
principale ale situației din Orientul 
Apropiat.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Agenții
le de presă anunță ridicarea bloca
dei alimentaro care durează, de .trei 
săptămini, declarată de fiecare din 
părțile aflate în conflict împotriva 
sectoarelor controlate de cele două 
părți adverse.

Printre contactele politice de vi
neri ' se înscrie întilnirea dintre Ka
mal .Toumblatt. liderul Partidului 
Socialist Progresist, și Dean Brown, 
trimisul special american. Cei doi 
oameni politici au hotărît să rămînă 
în contact permanent pentru a exa
mina unele propuneri a căror natură 
nu a fost precizată. »

Vineri. Joumblatt s-a întilnit cu 
Pierre Gemayel, liderul partidului 
„Falangele Libaneze", degaiindu-se 
părerea că ținerea ședinței Camerei 
Deputaților și alegerea noului șef al 
statului, in cel mai scurt timp, sint 
indispensabile.

Pe de altă parte, tn ciuda măsuri
lor- severe de securitate luate în îm
prejurimile sediului provizoriu al 
parlamentului, calmul rămine încă 
precar in acest sector, situat la 
linia de demarcație ce separă cele 
două forțe aflate in conflict.

Acord între partidele comunist și socialist
TOKIO 9 — Corespondentul Ager

pres transmite : în cadrul unei în- 
tilniri între președintele Prezidiului 
C.C. al Partidului Comunist din Ja
ponia, Kenji Miyamoto, și președin
tele Partidului Socialist din Japonia, 
Tomomi Narita, s-a realizat un acord 
in cinci puncte cu privire la pro
blema Frontului Unit.

Cele două partide au convenit să 
acționeze în comun în perioada ur
mătoare pentru clarificarea și so
luționarea implicațiilor afacerii „Loc
kheed" în Japonia și. totodată, să se 
consulte asupra problemelor tacticii 
și luptei unite în cadrul și în afara 
Dietei, in problemele recesiunii și 
inflației.

In ce privește problema Frontului 
Unit pe termen lung, vor avea loc 
convorbiri între președinții celor 
două partide și la alte niveluri pen
tru stabilirea acțiunilor comune.

★
La Tokio au avut Ioc, de aseme

nea. convorbiri separate între pre
ședinții și secretarii generali ai 
Partidului Socialist din Japonia și 
Komeito, in cursul cărora s-a reali
zat un acord privind colaborarea în
tre cele două partide.

sprijină transformările 
social-economice din țară

LIMA 9 (Agerpres). — într-o rezo
luție a Comisiei Politice a C.C. al 
P.C. Peruan, dată publicității la Lima, 
se subliniază că partidul își reafirmă 
hotărîrea de a acorda sprijin multila
teral revoluției și de a o apăra îm
potriva uneltirilor imperialismului si 
ale oligarhiei, de a lupta pentru 
tărirea și dezvoltarea procesului 
transformări sociale și economice 
Peru.

Unitatea forțelor patriotice, în 
anii revoluției, a reprezentat factorul 
principal al succesului în depășirea 
greutăților întimpinate, se subliniază 
în document. Comuniștii peruan) 
adresează maselor largi chemarea de 
a se uni și mai strîns pentru asigura
rea triumfului țelurilor propuse.

în declarație se subliniază, de ase
menea. rolul țărilor socialiste în 
sprijinirea transformărilor structurale 
din Peru. Aceste țări.- se spune în do
cument, ajută Peru să facă față greu
tăților dezvoltării economice și de 
aceea țara trebuie să-și dezvolte le
găturile cu țările socialiste.

în
de 

din

toți

0 declarație a primului
PARIS 9 (Agerpres). — Referin

du-se la declarațiile făcute în mai 
multe rînduri de diferite personali
tăți politice americane, prin care se 
aprecia că participarea comuniștilor 
la guvern în țările Europei occiden
tale prezintă pericole 
N.A.T.O., primul secretar al Parti
dului Socialist Francez, 
Mitterrand, a afirmat, intr-o emisiu
ne radiodifuzată : „Americanii tre
buie să înțeleagă că, dacă Alianța

pentru

Franpois

agențiile de presă
Președintele Consiliului 

de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov. face. începind de vi- 
ffdri. n vizită oficială Ia Atena, la 
invitația lui Constantin Tsatsos, pre
ședintele Republicii Elene — infor
mează agenția B.T.A.

Consiliul de Miniștri și 
Consiliul Național au accept3t 
demisia Iui Glafkos Clerides din 
postul de negociator ai ciprioților 
greci și l-au numit in acest post pe 
Tassos Papadopoulos, vicepreședinte 
al Camerei Deputaților, s-a anunțat 
oficial la Nicosia. Consilierii lui 
Tassos Papadopoulos vor fi M. Trian- 
tafyllides. președinte al Curții Su
preme. și S. Souliotou, fost ministru 
al justiției

Comunicatul dat publicității 
la încheierea vizitei in Iugoslavia a 
lui Hă Dam, vicepremier al Consi
liului Administrativ, ministru al a- 
facerilor externe al R.P.D. Coreene, 
relevă dorința părților de a extin-

LA ÎNCHEIEREA SESIUNII COMISIEI ECONOMICE O. N. U. PENTRU EUROPA

Cooperarea largă, egală în drepturi, cerință a destinderii,
«

înțelegerii și propășirii tuturor statelor continentului

secretar al P. S. Francez
atlantică înseamnă fostul regim din 
Grecia sau actuala dictatură din 
Spania, noi vom prefera democrația 
Franței în locul acestei alianțe", 

îmi exprim speranța — a spus 
continuare Franțois Mitterrand — 
oamenii politici americani „vor
capabili să înțeleagă că nu se mai 
poate menține o alianță .militară și 
de securitate colectivă pe baza unei 
dictaturi ideologice".

tn 
că 
fi

transmit
de relațiile bilaterale de prietenie și 
cooperare pe baza independenței și 
politicii de . nealiniere. Printre pro
blemele internaționale discutate de 
epie două părți s-au aflat și cele le
gate de pregătirile în vederea con
ferinței țărilor nealiniate, care ur
mează să aibă loc la Colombo.

Institutului de studii est-europene al 
Universității și Bibliotecii române 
din New York.

lntilnire. In localitatea alge
riană Ouargha a avut Ioc o intilnire 
a șefilor de stat ai Algeriei, Libiei și 
Republicii Niger.

Aflat fn turneu 
teatrul „Constantin 
și-a început joi seara 
spectacolelor pe scena Naționa
lului Greciei de nord, din Sa
lonic. 'cu piesa „Ultima oră", de 
Mihail Sebastian. Au fost pre- 
zenți primarul orașului, Mihail 
Papadopoulos, oameni de cul
tură și artă, un public foarte 
numeros, care a primit șl aplau
dat cu multă căldură măiestria 
interpretativă a artiștilor ro
mâni. La spectacol a asistat Ion 
Brad, ambasadorul României in 
Grecia.

tn Grecia.
Nottara" 

seria

0 ordonanță prezidenția
lă privind abolirea sistemului „sar- 
darilor" a fost promulgată la Isla
mabad. Acest sistem de natură feu
dală datează din timpul marilor mo- 
guli și consacră un sistem complex 
de vasalități, care s-a păstrat pină 
în prezent, in mai multe provincii 
din Pakistan. Ordonanța prevede 
sancțiuni cu privațiune de libertate 
pentru 
tor de

cei ce se vor prevala in vii- 
vechile titluri feudale.

Acord economic ungaro- 
Spanîol Ministrul comerțului ex
terior. al R. P. Ungare, Jozsef Biro, șl 
ministrul de externe al Spaniei, Josă 
Maria de Areilza, au semnat, la Ma
drid. un acord de cooperare eco
nomică intre cele două țări, cu du
rata de zece ani. Documentul pre
vede că cele două țări își vor acor
da, reciproc, clauza națiunii celei 
mai favorizate.

„Primul Congres balcanic 
al teatrului studențesc". Din 
inițiativa Facultății de teatru a Uni
versității din Atena și sub egida 
Ministerului Culturii și Științelor și 
a Uniunii Naționale a Studenților din 
Grecia, in capitala elenă a avut Ioc, 
intre 5 și 9 aprilie, „Primul Congres 
balcanic al teatrului studențesc". Au 
participat reprezentanți ai uniunilor 
studențești din Grecia, Iugoslavia și 
România. Paralel, în amfiteatrul Fa
cultății de chimie a Centrului uni
versitar Atena a fost organizată o 
,;Săptămină a culturii balcanice".

„Cosmos-813".In U R S S • 
fost lansat, vineri, pe o orbită cir- 
cumterestră. satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-813“. avind insta
lată la bord aparatură pentru con
tinuarea cercetărilor spațiului cosmic.

Timp de zece zile (de la 30 martie 
la 9 aprilie), la Palatul Națiunilor 
din Geneva s-a desfășurat sesiunea 
anuală a Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa. Reunite în cadrul a- 
cestui important organism, cele 34 de 
state membre, între care și România, 
au avut, prilejul de a analiza. în lu
mina tendințelor pozitive ce se afir
mă în Europa și în lume, posibilită
țile de extindere în continuare a coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice dintre statele continentului, o- 
biectiv la a cărui înfăptuire un rol 
de seamă

Sesiunea 
acestui for 
Încheierea 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa și semnarea Actului final, care 
au deschis noi perspective pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre țările 
continentului în cele mai diverse do
menii. De asemenea, sesiunea a avut 
loc într-un moment cind în fața sta
telor din Europa, ca și din celelalte 
continente se află probleme de cea 
mai mare Însemnătate, de a căror 
rezolvare depinde progresul lor eco
nomic și social și. totodată, pacea, 
securitatea și prosperitatea în lume. 
Așa cum sublinia in mesajul adresat 
sesiunii secretarul general al O.N.U. , 
și cum au apreciat, în cadrul lucră- 
rljor, reprezentanții a numeroase sta
te — C.E.E./O.N.U., ca și Europa, in an
samblul său, sînt chemate să aducă o 
contribuție deosebită la înfăptuirea 
marelui țel al instaurării unei noi 
ordini economice internaționale.

Pentru ca C.E.E./O.N.U. să fie la 
înălțimea cerințelor ce-i stau in față. 
pShtru a-și putea îndeplini în mod 
plenar sarcinile ce-i revin — s-a re
levat în cadrul lucrărilor — este Im
perios necesar să se întreprindă » 
reevaluare și reorientare a structuri
lor organizatorice și a activităților

comisiei. în vederea asigurării unei 
democratizări reale a relațiilor dintre 
toate statele membre in cadrul Aces
tui organism. Mulți vorbitori s-au re
ferit la valoarea deosebită ce o au 
prevederile Actului final pentru im
pulsionarea activităților viitoare ale 
comisiei, la necesitatea aplicării in 
practică, prin măsuri și acțiuni con
crete, a prevederilor acesțui docu
ment, care a consfințit in mod so- 

. lemn realitățile Europei de azi — 
continent ce reprezintă o entitate

certat, care să țină seama de intere
sele și cerințele fiecărei țări membre.

în cadrul sesiunii, secretariatul co
misiei. ca și diferitele delegații ale 
statelor participante au formulat o 
serie de idei și propuneri concrete, 
izvorîte din dorința de a contribui la 
intensificarea conlucrării între țările 
continentului în diverse domenii, ca, 
de pildă, cel al schimburilor comerci
ale. al cooperării in producția indus
trială.. pe tărimul științei și tehnolo
giei, in problemele energiei și mate-

revine comisiei.
a fost prima reuniune a 
care sta desfășurat după 
cu succes a Conferinței

CORESPONDENTA DIN GENEVA

formată din state suverane și inde
pendente. egale in drepturi, animate 
de dorința extinderii unei cooperări 
stabile și. de durată între ele. în in
teresul fiecăruia și. totodată, spre bi
nele păcii și securității în Europa și 
în lume.

Din păcate, și in cadrul sesiunii 
«-au făcut resimțite ecourile practi
cii perimate de. abordare a proble
maticii general-europene de pe pozi
ții înguste de bloc, din perspectiva 
unei Europe care să rămină. in con
tinuare, divizată. Or. așa cum e cu
noscut, Actul final subliniază nece
sitatea dezvoltării în Europa , a 
unei cooperări largi, pe plan atit 
hilateral. cit și multilateral. între toa
te statele, indiferent de sistemul lor 
social-politic, de mărimea sau nive
lul lor de dezvoltare economică. Ra
țiunea de a fi a C.E.E./O.N.U. șste 
tocmai de a contribui la depășirea 
stării de divizare a continentului, de 
a potența caracterul și vocația uni
tară ale Europei, prin identificarea 
unor preocupări și probleme de coo
perare de interes comun, prin pune
rea lor in aplicare într-un cadru con-

riilor prime, protecției mediului, a- 
griculturii. transporturilor internațio
nale etc, O serie de delegații s-au re
ferit la necesitatea ca acest organism 
să sprijine, într-o măsură mai mare, 
cooperarea pe plan 
Europa, cum ar fi 
zona. Balcanilor. S-a 
semenea. necesitatea 
derare și a includerii într-o măsură 
sporită in programele comisiei a in
tereselor specifice și preocupărilor 
țârilor în curs de dezvoltare din Eu
ropa. ca și din alte părți ale lumii.

Așa cum este cunoscut, România 
socialistă și-a adus și își aduce o 
contribuție activă la cauza dezvoltă
rii cooperării economice între statele 
continentului. Ea s-a remarcat și in 
cadrul C.E.E./O.N.U. print inițiativele 

' și propunerile sale constructive, me
nite să conducă la eliminarea obsta
colelor și îngrădirilor existente încă 
in relațiile economice dintre țările 
europene, la intensificarea conlucră
rii în sectoare de vîrf ale activității 
economice, la cooperarea în producția 
industrială, în domeniile științei și 
tehnicii etc.

subregional in 
cooperarea din 
subliniat, de a- 
luării în consi-

în rîndurile delegațiilor și observa
torilor de presă din cadrul actualei 
sesiuni, pozițiile țării noastre au fost 
primite cu viu interes, subliniindu-se 
valoarea ideilor și propunerilor pen
tru dezvoltarea gooperării întțte toate 
statele participante. Au fost reținute 
cu interes acele propuneri ale țării 
noastre care vizau introducerea în 
întreaga activitate a C.E.E./O.N.U. a 
unui spirit nou. corespunzător realită
ților actuale, amplificarea cooperării 
între țări suverane și egaje in drep
turi. depășirea stării de divizare a 
continentului in blocuri economice și 
militare. în acest sens, ziarul ..Tri
bune de Geneve" sublinia ideea 
românească potrivit căreia, in activi
tățile sale.' comisia trebuie să respec
te cu strictețe regulile statornicite de 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa, reguli bazate pe 
egalitatea statelor și respectarea su
veranității lor naționale. ..România — 
scrie ziarul — țară socialistă în 
de dezvoltare; a condamnat din 
conceptul depășit de dialog de la 
la bloc și divizarea artificială a 
ropei".

Desfășurată in acest spirit, activita
tea delegației române la lucrările se
siunii s-a înscris ca o nouă contri
buție a țării noastre la sporirea ro
lului comisiei în adincirea cooperării 
intereuropene. prin identificarea — 
pe baza realităților economice ale 
continentului — a necesităților și po
sibilităților de cooperare ce decurg 
din condițiile specifice și obiectivele 
de dezvoltare economică proprii fie
cărei țări, programele de 
ale comisiei fiind menite să 
intereselor tuturor țărilor.

curs 
nou 
bloc 
Eu-

Corneliu

activitate 
răspundă

VLAD

La universitatea „Rut
gers" din New Jersey (statul 
New Jersey) » avut loc vernisajul 
expoziției pictorului român Gheorghe 
Ciobanu, organizată sub auspiciile

La Maputo, caPita,a Mozam- 
bicului, se desfășoară lucrările unei 
conferințe tripartite, la care participă 
delegații militare din Tanzania. Zam
bia și Mozambic — anunță un comu
nicat difuzat de postul de radio 
Maputo. Conferința a fost. convocată 
pentru „a permite examinarea în co
mun atît a problemelor specifice ce
lor trei țări, cit și a celor referitoare 
la eliberarea întregii Africi australe".

ÎN LUMEA CAPITALISTĂ

Preturile bunurilor 
de consum —

in continuă creștere
Ca urmare a deprecierii continue a 

monedelor naționale, in țările capita
liste preturile bunurilor de larg con
sum au cunoscut o spirală continuu 
ascendentă. Graficul alăturat, inti
tulat „Creșterea picturilor la artico
lele de consum din 19'0 și pină azi", 
reprodus din ziarul vest-german 
..DIE WELT". întocmit conform date
lor Oficiului statistic al Pieței comu
ne. ilustrează această evoluție. Astfel, 
după cum arată cifrele, de la sfirșitul 
anului 1970 pină la finele lui 1975. 
cOstul vieții a crescut in MAREA 
BRITANII-, cu 99,7 la sută : in RE
PUBLICA IRLANDA - cu 92,2: ITA
LIA - cu 79,2 : JAPONIA - cu 77.2: 
FRANȚA - cu 58.2 : DANEMARCA
- cu 53,0 : BELGIA — cu 57.2 : 
OLANDA — cu 56.5 ; LUXEMBURG
- cu 18.3 : S.U.A. — cu 43,0 : R. F. 
GERMANIA cu 37.2 la sută. „Tn ulti
mii cinci ani — scrie ziarul — statele 
industrializate membre ale Pieței co
mune. S.U.A. și Japonia au cunoscut 
mari scăderi ale puterii de cumpărare 
a monedelor lor. în cursa dintre pre
turi și salarii, veniturile oamenilor 
muncii au fost acelea care au rămas 
cu mult în urmă".

Dl PRETUTINDENI
• TAINELE BOLIDU

LUI COSMIC. Meteoritul 
care a trecut pe deasupra Eu
ropei de nord la 11 februarie 
1976 este apreciat de oamenii 
de știință ca reprezentind un 
fenomen cosmic deosebit. El a 
putut fi urmărit cu ochiul liber 
aproximativ 100 de secunde. De 
obicei, străfulgerările unui me
teorit ce pătrunde în atmos
fera terestră nu durează mai 
mult de o secundă. Detaliile 
asupra traiectoriei acestui corp 
ceresc, denumit de savanți 
„Balticul", au fost reconstituite 
de cercetătorii sovietici' din de
scrierile făcute în sutele de 
scrisori și desene primite de 
observatoarele astronomice so
vietice și de la martori oculari. 
Directorul Observatorului astro
nomic de la Pulkovo, Vladimir 
Kratt, consideră că meteoritul, 
încă înainte de a pătrunde in 
straturile dense ale atmosferei, 
s-a rupt în două părți mari și 
apoi in mii de bucățele, creînd 
iluzia unor „focuri de artificii".

• „INSULA INFERNU
LUI". O echipă de filmare din 
R.D. Germană s-a deplasat în 
Vietnamul de sud. unde a rea
lizat un documentar despre fos
tul lagăr de pe insula Con 
Son,- din largul coastelor viet
nameze. După cum se știe, sub 
regimul de teroare saigonez de 
odinioară. lagărul respectiv adă
postea odioasele „cuști de ti
gru" — cum erau denumite ce
lulele in care erau deținuți și 
torturați numeroși luptători 
pentru cauza Vietnamului liber 
și independent. Pelicula, inti
tulată „Insula infernului", re
prezintă un puternic act demas
cator la adresa singerosului re
gim al marionetelor s’aigoneze.

• BICICLETA Șl ENER
GETICA. „Utilizați bicicleta 
pentru a realiza economii de 
energie" -- sună apelul lansat 
cetățenilor britanici de deputa
tul George Young. Acesta es
timează că, dacă englezii ar re
nunța la folosirea propriilor 
mașini în favoarea vehiculului 
cu pedale, pentru deplasări de 
pînă la 8 km. în Anglia s-ar în
registra anual economii de com
bustibili in valoare de 300 mi
lioane de lire. De altfel, in ul
timii ani vinzările de biciclete 
din Marea Britanie s-au du
blat.

• CUTREMURE TĂCU
TE. In afară de fenomenele 
seismice cunoscute, care se re
simt intr-un fel sau altul la su
prafața pămîntului. există și o 
așa-numită categorie a „cutre
murelor tăcute". După unii seis
mologi americani, acestea sint, 
în fapt, deplasări subterane ex
trem de line, in zona faliilor, și 
care au îndeobște o durată de 
3—5 minute, ele neputind fi 
decit arareori detectate de in
strumentele pentru urmărirea 
seismelor. Intrucit asemenea 
mișcări telurice au loc cu o 
anume regularitate, intensifica
rea lor precedind și .vestind 
astfel declanșarea unor seisme 
veritabile, se consideră că apro
fundarea cercetărilor în această 
direcție ar putea duce la desco
perirea de mijloace pentru pre
venirea unor dezastre provocate 
de cutremure.

• PORTRETUL CARE 
„ÎMBĂTRÎNEȘTE". Unul 
din pereții laterali, lipsit de fe
restre. ai unui impunător edifi
ciu din cartierul parizian „la De
fense" a fost împodobit cu un 
portret al cunoscutului scriitor 
francez Andre Malraux. Reali
zatorul portretului a suprapus, 
de fapt, două imagini ale scri
itorului, fiecare din ele fiind al
cătuită din 8 000 de lamele de 
metal. Lamelele au fost dispuse 
în așa fel încît, ca urmare a 
schimbării poziției soarelui, ele 
oferă dimineața o imagine a 
scriitorului așa cum arăta el la 
40 de ani. iar seara — ună care-1 
reprezintă așa cum este astăzi 
(la 75 de ani). Pe măsură ce 
soarele, in mișcarea sa aparen
tă. se deplasează pe bolta ce
rească, unele lamele intră în 
umbră. Iar altele devin vizibile, 
astfel încit, pe parcursul zilei, 
imaginea pare că „imbătrînește" 
treptat.

• „FEBRA DE PRIMĂ
VARĂ " Se știe că sosirea 
primăverii, prin schimbări subi
te de vreme, provoacă unor oa
meni anumite tulburări (stări 
de agitație, dureri de cap etc.). 
In R.F. Germania se afirmă că 
purtătorul „febrei de primăva
ră" este cunoscutul ..foehn", vint 
vestitor al noului anotimp. In
teresați în efectele fenomenu
lui. un grup de medici din 

'Miinchen s-au dedicat, timp de 
trei ani, urmăririi sistematice, 
la început de primăvară, a acti
vității angajaților întreprinde
rii ..Daimler-Benz". Una din 
constatări : între factorii gene
ratori de accidente de muncă — 
mai dese în aceăstă perioadă a 
anului — schimbarea vremii 
joacă un rol important. Lărgind 
aria concluziilor, specialiștii res
pectivi apreciază că la fel s-ar 
putea explica și înmulțirea su
bită. în perioada respectivă, a 
accidentelor de circulație.

• ÎN LUPTĂ CU GRI
PA. In fața subitpi epidemii 
de gripă, semnalată din nou în 
unele țări. Organizația Mondială 
a Sănătății (O.M.S.) a lansat un 
apel de „premobilizare" a fo
rurilor sanitare, pentru a fi pre
gătite să contracareze boala și 
variatele ei manifestări, într-o 
zonă sau alta de pe glob. Unii 
experți ai O.M.S., întruniți da 
Geneva, au sugerat chiar tre
cerea la producerea de vaccin 
inactiv pentru a fi inoculat, a- 
colo unde ar fi cazul, persoane
lor foarte vulnerabile la gripă. 
Totodată. O.M.S. a avertizat 
cele 96 de centre regionale spe

cializate ale sale să urmărească 
cu atenție evoluțiile actuale ale 
bolii, trecînd, în același timp, la 
constituirea neîntîrziată a unor 
stocuri de antibiotice, precum 
și de alte medicamente anti- 
gripale.
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