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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R

In ziua de 13 aprilie a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
modul cum s-a asigurat generalizarea învă- 
țămîntului obligatoriu de 10 ani prin cu
prinderea tuturor tinerilor în prima treaptă 
a învățămîntului liceal.

Subliniind rezultatele bune obținute în 
această direcție, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat propunerile în legă
tură cu trecerea la cea de-a doua treaptă a 
învățămîntului liceal, precum și măsuri pe 
linia perfecționării profilurilor liceelor, 
punîndu-se un accent mai mare pe dezvol
tarea rețelei de licee industriale și agro
industriale. Totodată, s-a stabilit să se 
acorde o atenție mai mare pregătirii multi
laterale a absolvenților, care să le permită 
fie continuarea studiilor într-o formă su
perioară de învățămînt, fie încadrarea în 
activități utile, cu prioritate în producția 
materială, în raport cu formarea lor și cu 
cerințele dezvoltării economiei, științei, 
tehnicii și culturii.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
apoi un raport cu privire la utilizarea spa
țiilor comerciale în perioada 1971—1975 și 
măsurile care se impun pentru acest cin
cinal. Apreciind rezultatele de pină acum. 
Comitetul Politic Executiv a indicat să se 
acționeze în continuare pentru amplasarea 
mai rațională, dezvoltarea și diversificarea 
rețelei comerciale actuale, modernizarea și 
specializarea unităților existente, valorifi
carea mai bună a vechilor vaduri comercia
le și a formelor cu tradiție în comerț, cu 
deosebire a piețelor și bazarurilor, utiliza
rea intensivă a spațiilor existente prin ex
tinderea metodelor de servire și vînzare ra
pidă, pentru a se asigura aprovizionarea 
ritmică și buna servire a populației cores
punzător prevederilor actualului cincinal de 
ridicare continuă a nivelului de viață al 
celor ce muncesc.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut propunerile privind crearea Ca
merei legislative a consiliilor populare, care 
să fie alcătuită din totalitatea deputaților 
membri ai comitetelor executive ale consi
liilor populare județene și al municipiului 
București.

Propunerile vor fi înaintate spre aproba
re Comitetului Central al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat Raportul cu privire la efectivul, 
compoziția și structura organizatorică a 
partidului la 31 decembrie 1975 și Raportul 
cu privire la activitatea organelor de partid, 
de stat și a organizațiilor de masă, pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a partidului, 
stabilind să fie supuse discuției și aprobă
rii plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat un 
raport cu privire la activitatea organelor 
de partid și de stat de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii în anul 1975. Comite-

tul Politic Executiv a stabilit ca organele 
de partid, de stat și obștești să analizeze și 
să ia măsuri pentru solutionarea în termen 
a propunerilor și sesizărilor oamenilor 
muncii în legătură cu bunul mers al activi
tății în diferite sectoare ale vieții social- 
economice, cit șl a problemelor personale 
ridicate de cetățeni. Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit să se facă o analiză mai 
amplă a activității în acest domeniu și să 
se prezinte plenarei Comitetului Central 
spre dezbatere.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
în perioada 5—12 ianuarie 1977 să se efec
tueze recensămîntul populației și al locuin
țelor. In aceeași perioadă se va efectua și 
recensămîntul animalelor domestice.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
soluționat și alte probleme ale activității 
de partid și de stat, stabilind măsurile co
respunzătoare.

★

Comitetul Politic Executiv a luat cu
noștință cu profundă satisfacție de rezulta
tele vizitelor oficiale pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, le-a efectuat, între 26 și 
31 martie, în Republica Elenă și Kuweit. 
De asemenea, Comitetul Politic Executiv a 
salutat cu vie satisfacție vizita în țara 
noastră a șefului statului Guineea-Bissau, 
rezultatele convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Luis 
Cabrai.

Comitetul Politic Executiv a apreciat vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu în 
Grecia, întîlnirile și convorbirile avute cu 
președintele Constantin Tsatsos și cu pri
mul ministru Constantin Karamanlis ca un 
moment de mare însemnătate și semnifica
ție în dezvoltarea și mai susținută a con
lucrării prietenești dintre cele două țări, 
pe plan politic, economic, tehnico-științific. 
cultural și în 
comun.

Documentele 
care s-a ajuns 
cooperării reciproce, 
dintre cele mai favorabile relațiilor prie
tenești tradiționale româno-elene, în folosul 
și spre binele ambelor națiuni, al cauzei 
colaborării dintre toate popoarele. în ca
drul dialogului româno-elen la nivel înalt 
s-a convenit asupra adîncirii colaborării 
dintre România și Republica Elenă în sfera 
vieții internaționale, pentru a contribui la 
înfăptuirea unei securități reale pe conti
nentul nostru, la instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, la statornicirea 
unui climat de cooperare și pace în regiu
nea Balcanilor, în Europa și în lume.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de 
asemenea, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu îp Kuweit ca o manifestare 
pregnantă a prieteniei româno-kuweitiene, 
un eveniment ce a marcat o nouă și fruc
tuoasă etapă în dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și popoare.

alte domenii de interes

semnate și înțelegerile la 
deschid noi căi de progres 

asigură perspective

Convorbirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și emirul Kuweitului, șeicul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah, cu prințul moș
tenitor și primul ministru al guvernului, 
șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, 
au pus în evidență domenii și posibilități 
concrete de extindere și întărire a colabo
rării politice, economice, tehnico-științifi- 
ce, culturale dintre România și Kuweit. 
Schimbul de vederi a reliefat, de aseme
nea, dorința ambelor țări de a conlucra 
tot mai strins pe arena mondială, de a-și 
aduce împreună o contribuție activă Ia li
chidarea subdezvoltării și a decalajelor 
economice existente între state, la insta
urarea noii ordini economice internaționale, 
la triumful unor relații de deplină egali
tate, de respect al independenței și suve
ranității naționale, la edificarea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Comitetul Politic Executiv subliniază 
importanța documentelor semnate în tim
pul vizitei, care au încununat rezultatele 
dialogului la nivel înalt româno-kuweitian, 
punînd o temelie trainică relațiilor dintre 
cele două țări.

Acordînd o înaltă semnificație relațiilor 
îndelungate de prietenie și solidaritate 
militantă statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica Guineea- 
Bissau, intre popoarele celor două țări, 
Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
întîlnirile și convorbirile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președintele Luis 
Cabrai au evidențiat dorința comună de a 
face totul pentru a dezvolta o colaborare 
cit mai largă între partidele și țările 
noastre, în condițiile în care Guineea- 
Bissau a pășit pe calea edificării unei vieți 
noi, independente.

Cu această convingere, Comitetul Politic 
Executiv subliniază că Declarația solemnă 
comună dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea-Bissau, Comuni
catul comun cu privire la vizita președin
telui Luis Cabrai, celelalte acorduri și în
țelegeri convenite constituie acte de cea 
mai mare importanță pentru promovarea 
continuă a relațiilor bilaterale în domeniile 
politic, economic, cultural, în alte sfere de 
activitate, deschid ample perspective ridi
cării pe o treaptă nouă a prieteniei și cola
borării dintre popoarele și partidele noas
tre, în interesul dezvoltării economico- 
sociale a ambelor țări, reprezintă o contri
buție activă la lupta generală antiimpe- 
rialistă și anticolonialistă, pentru o nouă 
ordine economică internațională.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate rezultatele vizitelor, documen
tele adoptate în cadrul dialogului la nivel 
înalt între România, pe de o parte, și 
Republica Elenă, Kuweit, Republica Gui
neea-Bissau, pe de altă parte, și a pus în 
fața guvernului, ministerelor și instituțiilor 
centrale economice sarcina de a lua măsuri 
corespunzătoare în vederea trecerii, fără 
întîrziere, la aplicarea în viață, în cele mai 
bune condiții, a acordurilor și înțelege
rilor convenite.

Chemarea cimpiei

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Irak

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, pe 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, amba-

«adorul Republicii Irak, tn vizită de 
rămas bun, In legătură eu încheierea 
misiunii sale in țara noastră.

Cu acest prilej ■ avut loc • con
vorbire, care i-a desfășurat lntr-e 
atmosferă cordială.
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FAPTE DE SEAMĂ DIN CRONICA ÎNTRECERII
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In cele din urmă a ieșit și soarele. Pe foaie plaiurile 
Moldovei de sus. in ținuturile Botoșanilor, de la Ipo- 
tești la Șiret, soarele mingiie puful de iarbă uscată 
al pămintului. Pe o terasă, intr-o coamă de deal. 31 de 
bărbafi adulmecă văzduhul și văile, pădurile și pă- 
mintul, ascultă cu urechile ciulite și tresărind, 
infiormdu-se din adincuri atunci tind. pe cite o 
pală de vint, ajunge pină la ei ciripitul unei păsări 
sau dulcele sforăit al cine știe cărui tractor ieșit pe 
ogoare. Ascultă ce ascultă, privesc și se încălzesc la 
soare și parcă incep să freamăte, o nervozitate imper
ceptibilă ii stăpinește. Da. ar pleca acum, chiar acum 
peste timpurile care-i cheamă. Dar nu se poate. Un 
pic. doar un pic trebuie să mai zăbovească. S-au adu-
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nat aici pentru o ultimă „oră" din șirul multor ore 
de clasă. Pentru că cei 31 de bărbați in puterea virstei 
au fost, timp de citeva săptămini. elevi ai unui curs 
de ridicare a calificării la Liceul agroindustrial din 
Botoșani. Sint acum maiștri mecanici agricoli.

Poate vă mai aduceți aminte de acei tineri și dezin- 
volți tractoriști, primii noștri tractoriști pentru primele 
noastre tractoare, din urmă cu vreo douăzeci și cinci 
de ani... Se urcau pe „I.A.R." desculți și cu bascul 
— nelipsitul basc bleumarin pus pe o sprinceană. — 
și ziua arau, noaptea arau și dezmirișteau și semănau 
și treerau... Cite sute de mii de hambare or fi umplut 
pină acum ?

Iată-i aici pe 31 dintre ei. Au mai făcut o școală 
și sint acum mecanici agricoli, șefi ai unor secții de 
mecanizare a agriculturii. Și se află la „ultima oră de 
curs", pentru un cuvînt de rămas bun. la hanul tu
ristic „Stejaru", pe o coamă de deal, în crucea unor 
vinturi cu miresme tulburătoare de primăvară agri
colă. Greu trece ora aceasta 1 Se rostesc cuvintări 
scurte și in acest timp gindurile călătoresc peste ogoa
rele arate. Se citesc notele obținute și in timpul acesta 
sufletele tinjesc după freamătul campaniei agricole pe 
care decenii la rind au trăit-o Ia vremea soarelui ame
țitor de aprilie. Se aud strigați la catalog : Adochiței. 
Astefănoaie. Avădanei, Axinte, Chihulcă, Onofrei... Și 
t.esar de parcă însuși pămintul Moldovei i-ar striga.

„Noroc bun. pe timpul vesel..."

Mihai CARANFIL

Uzinei
Platforma Combinatului 

metalurgic Tulcea. Aici este 
cimpul magnetic, cîmpul de 
forță al unei mari industrii 
metalurgice românești ; cîm
pul de forță al conștiinței 
muncitorești, comuniste, care 
cuprinde Tulcea și întregul 
nord al Dobrogei. Așa mă 
gindesc insoțindu-1 pe as
prul și admirabilul meu prie
ten, Tudor Alexa, secretarul 
comitetului de partid al 
combinatului, in vreme ce 
înotăm prin noroaie, biciuiți 
de ploaia nemiloasă, de fri
gul necruțător. El este tran
silvănean, comunist cu un 
suflet pe măsura muncii lui 
și pe măsura Dobrogei. Ur
căm scările metalice in hala 
uzinei de feroaliaje, privim 
cuptoarele uriașe, adinei, a- 
flate in plin montaj. Urcăm 
noile scări metalice ale Do
brogei, ale Tulcei metalurgi
ce și mă gindesc că nu se 
putea loc mai fericit și o 
mai fericită operă socialistă 
pentru singurătatea acestor 
dealuri, decit acest grandios 
combinat — replică socialis
tă. replică a civilizației și a 
noii umanități a țârii noas
tre.

...Uzina de alumină este 
primul obiectiv de bază al 
combinatului metalurgic. 
Printre cele mai mari uzine 
de acest fel din lume, în 
cincinalul actual ea iși va 
dubla capacitatea. Aici s-a 
dat una dintre cele mai 
dramatice, mai neobișnuite 
și mai curajoase lupte mun
citorești, comuniste, pentru 
progres tehnic. Prin ianua-

Productivitate — cu a- 
proape 10 la sută mai mare 
Constructorii de mașini din 
ga țară au reușit ca, prin 
ționarea tehnologiilor de 
cație, introducerea în flux 
mașini și agregate moderne, în ma
joritate realizate prin autodotare, 
precum și prin aplicarea unor studii 
valoroase de reorganizare și speciali
zare a producției, să sporească pro
ductivitatea muncii in primul trimes
tru din acest an cu aproape 10 la sută 
față de realizările din aceeași peri
oadă a anului 1975. Această creștere 
s-a concretizat prin depășirea preve
derilor de plan, pe întreaga ramură, 
cu o producție globală în valoare de 
circa 200 milioane lei. Sporuri sub
stanțiale de productivitate au înre
gistrat în această perioadă colecti
vele de la întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" București, în
treprinderea de mecanică fină din 
Sinaia, Șantierul naval din Constan
ța, „Electromagnetica" și întreprin
derea de piese radio și semiconduc- 
tori din București, „Tractorul" din 
Brașov, întreprinderea de autoturis
me din Pitești ș.a. (Agerpres).

întrea- 
perfec- 

fabri- 
a unor

Peste plan — 70 de auto
basculante. Prin rezultatele ob
ținute de la începutul anului și 
pină la sfîrșitul primei deca
de a lunii aprilie, colectivul în
treprinderii mecanice Mîrșa se situ
ează in fruntea întrecerii dintre u- 
nitățile județului Sibiu. în aceste 
prime 100 de zile ale anului, el a 
realizat o producție globală peste 
plan de 25 milioane lei și o produc- 
ție-marfă suplimentară de 52 mili
oane lei, materializată, între altele, 
in peste 70 de autobasculante. A- 
proape 90 la sută din sporul de pro
ducție realizat in această perioadă a 
fost obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, în timp ce chel
tuielile la o mie lei producție-marfă 
sînt mai mici decît cele planificate. 
(Nicolae Brujan).

Producție dublă față de 
proiect Asigurîndu-se o organi
zare științifică a fluxurilor tehnolo
gice și a locurilor de muncă, in în
treprinderile de sirmă, utilaj tehno
logic, geamuri și de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău, s-a reu
șit ca de pe aceeași suprafață eon

struită să se obțină, în 1976. o pro*  
ducție aproape dublă față de aceea 
prevăzută în proiect. Aceasta a per
mis colectivelor respective să reali
zeze, de pe acum, mai bine de 80 la 
sută din angajamentele anuale asu
mate și să furnizeze economiei na
ționale, în plus, în perioada care a 
trecut din acest an. produse în va
loare de peste 50 milioane lei. (A- 
gerpres).

- 292 000 
De la începutul 

sfîrșitul primei

Suplimentar 
mp de textile, 
anului și pină la 
decade din aprilie, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii întreprinderii 
,.Nettex“ din Bistrița și-au depășit 
planul producției globale cu 3 la 
sută, iar cel al producției fizice — 
cu 6 la sută. Eficiența activității 
economice desfășurată in această 
perioadă este reflectată de depăși
rea sarcinii de creștere a product’- 
vității muncii cu 3.5 la sută. Pină 
la 12 aprilie, de aici s-au livrat su
plimentar peste 292 000 mp de di
verse tipuri de textile nețesute cu 
marca „Nettex", produse unicat, 
deosebit de necesare economiei na
ționale. (Ion Anghel).

3»
într-o secție a întreprinderii de strunguri din Tîrgoviște Foto : S. Cristian

ISTORIA PATRIEI FLACĂRĂ VIE
A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

• Date noi despre „metalurgia dacică” • Descoperirile științifice 
teoria „fărîmițării tribale” a statului lui Burebista • Confirmări 

ale unei culturi traco-getice caracteristice, unitare
Cercetarea arheologică și istorică 

din țara noastră a reușit, in ultimii 
ani, să dea răspuns unui șir 
probleme majore ale istoriei 
porului nostru, multe dintre 
coperirile arheologice din 
ani avînd darul să completeze ima
ginea asupra unor epoci și chiar 
să modifice unele păreri, confuze 
sau eronate, în legătură cu o serie de 
procese economice, sociale sau poli
tice care au avut loc de-a lungul is
toriei noastre. în felul acesta s-a răs
puns și se răspunde indicației progra
matice a partidului nostru, care arată 
că .,...trebuie aprofundate, de pe po
zițiile materialismului istoric, cele 
mai importante etape și evenimente 
din istoria țării și a poporului român,

de 
po- 

des- 
ultimil

oglindindu-se faptele în mod obiectiv, 
in deplină conformitate cu realitatea". 
De asemenea, este bine să subliniem 
că. dincolo de însemnătatea strict 
științifică, de specialitate, a acestei 
activități, descoperirile rezultate au 
constituit și constituie nu simple ele
mente de arhivă, de tratat științific 
sau de muzeu rezervat numai studiu
lui. ci sini factori vii de educație pa-

>

de lector univ. Lucian ROȘU
■*

Infirmă 
faptice

acestei pe-

suflet din sufletul lor
rie-februarie 1975 — deci la 
vreo opt luni de la intrarea 
în producție, uzina nu reu
șea incă să realizeze nici 
jumătate din capacitatea pro
iectată, din sarcina de plan. 
Era primul mare obiectiv 
industrial pe pămîntul Tul- 
eei și Tulcea trebuia să de-

care nu se speriau de greu, 
cei obișnuiți cu munca, cu 
efortul, cu disciplina. Uzi
na iși alegea singură oame
nii. Cei mai buni — educați 
și mobilizați de comuniști. 
Rămineau cei care lucra
seră de la început și se le
gaseră de uzină ; rămineau

Reportaj de Traian COȘOVEI

monstreze că 
este capabilă 
un asemenea 
trial. Trebuia depășit 
moment greu al începutului, 
impasul, statutul nedorit de 
..uzină care nu merge”, uzi
nă care aduce numai pagu
be. Și. peste toate. începură 
fluctuațiile, absentările. cazu
rile de indisciplină. Cei care 
veniseră visînd chilipiruri — 
..Mie să-mi predai o uzină 
la cheie și să-mi arăți bu
toanele, claviatura pe care 
să apăs !“ — plecau repede ; 
veneau alții, rămineau cei

ii merită, că 
și vrednică de 
gigant indus- 

acel

săcei care veneau dornici 
muncească, să facă meserie, 
industrie și găseau aici un 
cimp larg de experiență, de 
tehnică. de îndrăzneală și 
de afirmare. Rămineau toți 
aceștia pasionați, încreză
tori în calificarea lor și dor
nici de calificare și ambi
țioși să pună această uzină 
la punct — să creeze și să 
reușească.

..într-o uzină mare ca •- 
ceasta — mărturisește direc
torul, Mircea Șuteu — cei 
cițiva oameni din conducere 
nu pot duce totul singuri. A

A

partid, care să răs- 
de fiecare 
instalație.
disciplină 

muncă —

secție, de 
Continui- 

la fiecare 
și răspun- 
toată ex-

trebuit să formăm colective 
de oameni, conduse de mem
bri de 
pundă 
fiecare 
tate și 
loc de
deri precise. Din 
periența și din toate neca
zurile, am stabilit un pro
gram de măsuri cuprinzînd, 
pe toată uzina, citeva sute 
de modificări, corectări, îm
bunătățiri funcționale și teh
nologice. După ce toată lu
mea criticase și uzina, și ma
teria primă, și constructorul, 
și proiectantul și nu scăpase 
nimic nejudecat și necriticat
— am trecut cu toții, cu 0 
«furie» omenească dreaptă, 
să ne analizăm, să ne jude
căm. să ne criticăm pe noi 
înșine. Numai noi puteam și 
trebuia să dăm viață uzinei, 
s-o scoatem din impas, s-o 
facem să meargă I Iar ca să 
schimbăm uzina, trebuie să 
ne schimbăm noi, să ne 
transformăm noi, să schim
băm stilul nostru de gindire, 
stilul nostru de muncă".

Am în însemnările mele 
numele citorva zeci de mun
citori. ingineri, tehnicieni, 
maiștri, cu care am stat de 
vorbă. care mi-au povestit 
crimpeie din munca lor te
nace și pasionată din acea 
perioadă — toată vara lui ’75
— pentru punerea la punct 
a uzinei. Marin Dragu. lăcă
tuș la autoclave, Ion Arvatu, 
lăcătuș la secția evaporare ; 
Tănase Magadaș. Matei Me-

triotic-cetățenească. bunuri spirituale 
puse la indemina maselor largi prin 
intermediul cărților de popularizare, 
cluburilor, așezămintelor culturale, 
mijloacelor de mass media, conferin
țelor. simpozioanelor etc. în felul aces
ta putem spune, pe bună dreptate, că 
arheologii și istoricii noștri și-au în
sușit in profunzime — și se străduiesc 
să Ie concretizeze — insuflețitoarel.e 
îndemnuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care spunea : „Este ne
cesar să fie cunoscut in mod apro
fundat trecutul îndepărtat, de mile
nii al poporului nostru, eroismul cu 
care a știut să infrunte vicisitudinile 
istoriei, greutățile și adversitățile de 
tot felul și să-și păstreze ființa na
țională, să-și apere dreptul de liber
tate și neatirnare. Marile jertfe date 
de înaintași in această bătălie ne
curmată pentru a trăi în lume în 
mod demn, pentru a-și făuri o viață 
mai bună, pentru a fi stăpîn in pro
pria sa țară constituie un element 
de profundă mîndrie națională, pre
cum și o inaltă obligație de conști
ință pentru toți 
noastre socialiste, 
nostru tineret”.

Din perspectiva
se cuvine să fie privită întreaga noas
tră activitate de cercetare arheologică 
și istorică — și este neîndoios că 
apropiatul Congres al educației poli
tice și culturii socialiste prin prisma 
lor va analiza realizările și obiecti
vele de viitor dintr-un domeniu atît 
de important, sintetizind experiențe, 
aducind precizări, jalonind și mai 
precis traseul activității de perspec
tivă. Cu acest gînd — și 
biționa. bineînțeles, la o 
exhaustivă a problemelor 
punem, aici, evocarea 
pecie ale cercetărilor din

cetățenii patriei 
pentru întregul

acestor îndemnuri

fără a am- 
cuprindere 

— ne pro- 
cîtorpa as- 
ultimii ani,

care ilustrează rodnicia 
rioade.

Ne vom referi, mai întii. la lumina 
care a fost adusă, in ultimii ani — 
lumină care poate deveni și mai pu
ternică — asupra unei perioade din 
istoria veche a patriei noastre care, 
in trecut, din cauza unor insuficiente 
cercetări, unor carențe de orientare, 
rămăsese controversată. Este vorba 
de tabloul proceselor economice și so
ciale din sinul societății dace (in ca
drul procesului de formare a culturii 
geto-dace), incepind din secolul al 
V-lea i.e.n. Originea acestor procese, 
știm acum, trebuie căutată în fondul 
cultural local din prima virstă a fie
rului, la fel cum știm că in urmă
toarele 2—3 secole a existat o cultură 
geto-dacă unitară și originală pentru 
intreg teritoriul Daciei. Acest fapt 
trebuie subliniat deoarece, multă vre
me, civilizația fierului la geto-daci 
fusese considerată ca un rezultat al 
pătrunderii celtice. Erau, desigur, cu
noscute, datorită descoperirilor arheo
logice, obiecte din fier — arme sau 
podoabe — care aparținuseră geto-da- 

- cilor încă in prima virstă a fierului, 
dar nu existau dovezi concrete ale 
unei metalurgii locale care să fi stat 
la baza dezvoltării economiei acestei 
societăți in perioada de formare și 
dezvoltare a culturii daco-gete. Acum, 
avem asemenea dovezi, ale existentei 
metalurgiei autohtone. Descoperirea, 
la Cireșu (Mehedinți), a. cuptoarelor 
de redus minereul de fier — un, tip 
primitiv și altul mai evoluat — da
tate spre sfîrșitul sec. V și inceputul 
sec. IV i.e.n. — aruncă o lumină nouă 
asupra înțelegerii stadiului de dez
voltare social-economică a lumii 
daco-gete in perioada de destrămare 
a orinduirii.gentilice. Și există 'în
dreptățirea să spunem că cercetarea 
arheologică viitoare, in zone cu tra
diție in prelucrarea metalelor, va 
putea mări sfera de cunoaștere a 
răspindirii și generalizării metalurgiei 
fierului în lumea geto-dacă. ilustrin- 
du-se, astfel, și cu argumente de pe 
teritoriul nostru, afirmația lui Engels, 
potrivit căreia, fierul a fost „ultima 
și cea mai însemnată din toate ma
teriile prime, care a. jucat un rol re
voluționar in istorie"... Un alt aspect. 
Alături de generalizarea fierului, se
colele IV-II i.e.n. cunosc o creștere 
numerică a acelor construcții întărite 
de tip ..oppidum”, incit, spre deose-

(Continuare in pag. a IV-a)
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FAPTUL;
DIVERS!

MUNCA SINDICALĂ
în slujba

MUNCII PRODUCTIVE
I
I
I
!
I
I
I
I
I
!
I

Mai mult 
decît un 
medicament |

Emoționat, Mitică Manolescu 
din Brăila a trecut pe la redac- I 
ția ziarului nostru : „Am venit 
să aduc si pe această cale mii 
de mulțumiri doctoriței Anca I 
Ciobotaru și asistentei șefe Va- 
silica Pitulice, de la Spitalul nr. I 
1 din Brăila. Am fost dus la spi- . 
tal pe targă, într-o stare foarte I 
gravă, iar acum, după cum ve
deți, mă simt alt om. Despre 
tratamentul propriu-zis nu vă | 
pot spune prea multe. Dar eu I 
cred că starea bună a sănătății I 
mele se datoreste si atenției . 
deosebite cu care cele două ca
dre medicale m-au înconjurat 
zi de zi. Și nu eram un favori
zat. Cu toți cei din salon s-au I 
purtat la fel, cu același zimbet, 
cu aceeași rază de speranță. Și > 
zimbetul și speranța ne-au fost . 
ca un medicament. Poate chiar 
mai mult".

Bătrînelul, I 
servieta 
și pălăria

Stind liniștit pe o bancă, în- . 
tr-o stație de autobuz din Tg. I 
Jiu, un bătrînel simpatic, pe 
nume Ion Mihai, s-a pomenit 
deodată cu un individ _ care, I 
nitam-nisam, a început să-l su
duie. Bătrinelul a făcut ochii I 
mari, a uimire. In clipa urmă- . 
toare, individul i-a înșfăcat pă- I 
lăria și a rupt-o la sănătoasa, 
în locul pălăriei noi, bătrinelul 
s-a pomenit cu cea ponosită a 
fugarului. S-a dus cu ea la mi- I 
liție, dar supărat cum era, și-a 1 
uitat servieta pe bancă. Servie- ■ 
lă care a fost „găsită" — de 
cine credeți ? — tot de indivi- | 
:Iul cu pălăria. Depistat repede 
de miliție, B. Simion, originar 
din Stănești-Gorj, a fost trimis | 
In fața instanței de judecată, 
unde s-a ales cu un costum. E 
drept, fără pălărie, dar pe mă
sură. •

Schimb I
de domiciliu I

— Cum ? Cerere pentru lo
cuință ? — făcea ochii mari 
funcționarul, care se uita in gra- I 
bă asupra numelui, dar mai . 
ales asupra funcției solicitantu- I 
lui. Apoi, șoptindu-i complice la | 
ureche : „La cerere mai trebuie 
atașat un «timbru» de 5 000 de 
lei. Să fie numărați bine".

In altă zi. unui alt solicitant :
— Cum ? Vrei un schimb de 

locuință 1 Greu, greu de tot. 
„Pune un «timbru» de 2 000 de 1 
lei și ne vedem deseară la res- ■ 
taurantul «Delta». Vezi să aibă 
și icre negre.

Așa au procedat numiții Ște- > 
fan Oprescu, Constantin Moise, I 
Traian Gheorghiu și Lenta Bu- 
zea, funcționari la primăria mu
nicipiului Tulcea. Abuzind de 
funcțiile pe care le dețineau, cei 
patru au comercializat nume- I 
roase locuințe din fondul de > 
stat, speculind zeci și zeci de 
oameni de bună credință. Toți 
patru au fost condamnați la în
chisoare pe termene intre un an I 
și opt luni și șase ani.

Activitatea productivă și condițiile 
de muncă și viață constituie sfere 
sociale de largă activitate pentru 
sindicate, în calitatea lor de largi or
ganizații de masă. O adunare sin
dicală, indiferent la ce nivel se 
desfășoară, are, așadar, posibili
tatea să-și aleagă, dintr-un vast 
evantai de probleme oferite cu gene
rozitate de aceste mari teme, pe 
cele mai specifice și mai strin
gente intr-un anume loc, într-un 
anume timp. Plenara Consiliului sin
dicatelor din județul Sibiu a abordat, 
cu justificată precădere, problema 
atitudinii față de muncă.

Pentru actualul cincinal, județul 
Sibiu și-a planificat, și s-a angajat, 
să asigure o producție industrială de 
o valoare substanțial mărită : de la 
22 miliarde lei, In 1975, la 32 
miliarde în 1980. 
arde urmează să 
în totalitate prin 
vității muncii — 
principal, îmbunătățirea simțitoare a 
indicelui de folosire a mașinilor, îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor. In lumina acestui obiectiv 
pe cît de concret, pe atît de complex, 
intensificarea activității politico-edu
cative a sindicatelor pentru a cultiva 
și întreține în toate colectivele o ati
tudine înaintată, socialistă, față de 
muncă reprezintă o cerință firească, 
primordială.

Evidențiind 
dobîndită pînă 
rile din județ, 
nară au relatat despre 
se inițiative și acțiuni 
eficiență a fost 
practică. S-a arătat astfel că au fost 
lansate în sprijinul producției 32 de 
mari inițiative, a căror aplicare an
trenează zeci de mii de oameni. „Pro- 
tehnica" (largă acțiune de propagan
dă tehnico-economică, la nivelul ju
dețului), „Tribuna experienței înain
tate" (la întreprinderea „7 Noiem
brie") „Omagiul muncii" (la F.I.P.A.-

Agnita), „Contul colector de economii 
al grupei sindicale" (în toate între
prinderile din județ care aparțin con
strucției de mașini, industriei ușoare 
șl industriei alimentare) reprezintă 
numele inițiativelor care s-au bucurat 
de cel mal larg ecou. Dar mai im
portant de reținut decît cifrele și 
decît titulaturile este traducerea lor 
In viață, faptul că în fiecare unitate 
economică s-a creat și se dezvoltă un 
climat de muncă spornică, o ambiție 
constructivă pentru o prezență cît

Plenara Consiliului județean

„Să-mi cînți
cobzar..."

Trecuse de mult de miezul . 
nopții. Ospătarii restaurantului 
din Aleșd. județul Bihor, cu al | 
lor responsabil Nicolae Roman 
fn capul mesei, continuau un 
chef de pomină. Firește, cu ușile I 
localului închise. Mare amator » 
de muzică populară, responsabi- > 
Iul cerea mereu melodia prefe
rată : „Să-mi cînți cobzar...". La | 
un moment dat, responsabilu
lui nu i-a mai plăcut petrecerea 
în propriul local și a vrut o 
schimbare de decor. Tot el a 1 
venit cu ideea de a merge la o ■ 
pivniță din comuna Brusturi. 
Idee bună, dar cu ce ? Respon- | 
sabilul a mai avut o idee. A 
pus mina pe telefon și :

— Alo, „Salvarea"? Veniți re
pede la Aleșd că a leșinat o 
femeie în restaurant. Caz grav 1

Cînd medicul și șoferul, so
siți în grabă la fața locului, 
și-au dat seama despre ce este 
vorba, au chemat miliția. Res
ponsabilul a fost amendat cu ' 
5 000 de lei. Și melodia prefera- > 
tă a amuțit.

Musafir 
la drum | 
de seară i

De cunoscut, nu-l cunoștea • 
prea bine. Dar nici nu se cădea I 
să-l lase pe bietul om in stradă. 
Mai ales că se făcuse seară. Și ’ 
astfel, I. Pirvulescu, din muni- I 
cipiul Rimnicu-Vilcea, l-a primit 
in casă pe Marin Tudoroiu, din •
comuna Galicea, găzduindu-l i
peste noapte. Dimineața, ca să I
nu-și „deranjeze" musafirul, I.P. 1
a plecat tiptil la serviciu, lăsîn- >
du-l pe acesta să doarmă in 
tihnă. Dar lui M.T. numai de •
somn nu-i ardea. Cum a plecat ■
gazda, a și început să cotrobă- 
iască prin casă. Găsind buleti- " 
nul de identitate al lui l.P. și un > 
libret C.E C.. a pornit glonț 
spre prima agenție să ridice o • 
sumă frumușică. Dar a fost el > 
însuși „ridicat" de miliție și i 
s-a oferit o altă „găzduire", pen- I
tru citeva luni.

in
Sporul de 10 mili
ție realizat aproape 
creșterea producti- 
ceea ce impune, în

experiența pozitivă 
acum în întreprinde- 
participanții la ple- 

numeroa- 
a căror 

demonstrată de

Fote și 11, costume pen
tru bărbați, rochii, confec
ții, obiecte de artizanat, țe
sături decorative, articole 
din ceramică, covoare fine, 
împletituri și bunuri de uz 
casnic...

Rareori am văzut aduna
te laolaltă atîtea mărfuri de 
larg consum într-o expozi
ție. Organizatorii — coope
rativele meșteșugărești din 
județul Argeș — pregăti
seră totul cu multă agen
ție și grijă pentru con
fruntarea cu cel mai exi
gent și competent 
publicul.

— Am făcut tot 
stat în putință — 
nea tovarășul Filip Zamfir, 
președintele U.J.C.M.-Ar
geș — ca, în lumina recen
telor indicații date de con
ducerea partidului, să răs
pundem cerințelor pieței lo
cale, să completăm pe cit 
posibil gama produselor 
marii industrii republicane, 
să oferim populației bunuri 
de consum de cea mai bună 
calitate. Dar ceea ce a fost 
etalat în expoziție este doar 
„partea vizibilă" a activi
tății noastre. Ceea ce nu se 
poate expune — dar repre
zintă aproape 50 la sută din 
munca celor 8 cooperative 
meșteșugărești din județ — 
sînt serviciile publice.

' Din relatările tovarășului 
președinte și din constată
rile noastre de la fața locu
lui am înțeles că atît pro
ducția pentru fondul pieței, 
cît și serviciile au crescut 
în județul Argeș lntr-un 
ritm deosebit de rapid. 
Dacă în 1970, valoarea u- 
neia dintre cele mai impor
tante activități meșteșugă
rești din județ — repara
țiile și construcțiile de lo
cuințe — se ridica abia la

arbitru :

ce ne-a 
ne spu-

Sibiu al sindicatelor
mai fructuoasă In întrecerea socia
listă — avînd drept rezultat îndepli
nirea șl depășirea planului lună de 
lună. In 12 mari unități economice 
din județ sindicatele au organizat 
discuții colective cu muncitorii care 
nu-și îndeplineau norma. în cazul 
unora a fost nevoie de 
profesional ; altora le-a 
cientă o critică severă, 
întîrziau, ba lipseau, ba 
prin secții, în loc să-și vadă de lucrul 
lor. Ambele forme de ajutor s-au do
vedit binevenite, iar astăzi, la între
prinderile „13 Decembrie", „Balanța", 
„7 Noiembrie" și în altele, numărul 
celor care nu-și îndeplinesc norma din 
pricina indisciplinei este în evidentă 
scădere. Cazurile mai acute, ieșite 
din comun, au fost recomandate pen
tru vitrina „Contraste civice" din 
centrul Sibiului—în fața căreia, mai 
tot timpul zilei, cetățenii se adună, 
privesc și comentează fotografiile ce
lor certați cu normele socialiste de 
muncă și conduită. Dar preocupările 
pentru ordine și disciplină în muncă

5 milioane lei, în 1975, va
loarea serviciilor respective 
a crescut de 5 ori. Ace
leași proporții de creș
tere le găsim și la ser
viciile de spălat și cu
rățat chimic, reparații auto- 
moto, la articole de mo
bilier, în toate sectoarele 
cheie ale servirii publicului. 
Aceste ritmuri rapide, su-

un ajutor 
fost sufi- 

întrucît ba 
se plimbau

nu se opresc aici. Sindicatele folosesc 
deopotrivă, s-ar putea spune chiar în 
primul rînd, exemplul cu putere de 
convingere al fruntașilor, schimbu
rile de experiență, diverse forme de 
stimulare materială și morală, întil- 
nirile periodice cu tinerii nou anga
jați, simpozioanele, brigăzile artisti
ce, formele de agitație etc.

într-un spirit de exigență, particl- 
panții la plenară au analizat totoda
tă și situațiile ce demonstrează că 
atitudinea responsabilă față de mun
că nu caracterizează activitatea fie
cărui muncitor, tehnician, inginer, a 
celorlalți angajați. La Copșa Mică se 
mai înregistrează încă multe absențe 
nemotivate de la lucru. La întreprin
derea de geamuri din Mediaș, unii 
maiștri încep munca tîrziu, după ve
nirea muncitorilor. La „Mătasea ro
șie" din Cisnădie și la I.P.A.-Sibiu, 
o serie de produse sînt refuzate din 
pricina calității lor necorespunzătoa
re. Aportul celor 11 000 de cadre teh- 
nico-inginerești din județ la găsirea 
unor noi și moderne soluții produc
tive, la activitatea de invenții și 
inovații, în ultimă instanță, este ane
mic, needificator.

Stăruind asupra unor asemenea 
lipsuri, plenara consiliului județean 
al sindicatelor a formulat o serie de 
critici și autocritici îndreptățite și 
binevenite. Iată de ce considerăm că 
această analiză responsabilă a defi
ciențelor va conduce la evitarea lor 
în viitor, chiar dacă planul de mă
suri adoptat nu a reflectat corespun
zător o asemenea dorință.

Gheorghe MITRO1
P.S. Ni s-a părut cu totul ciudat 

că din analiză au lipsit cu desăvîr- 
șire referirile la munca sindicală din 
alte domenii importante — cum ar 
fi învățământul, agricultura, comer
țul, serviciile

Sau, poate, 
proșabil ?

sau rețeaua sanitară, 
aici treburile merg ire-

ci de mai 
din Pi- 
Vedea, 

de Ar-

de o „cheie", 
multe. Cooperatorii 
tești, Topoloveni, 
Cimpulung, Curtea 
geș și Costești și-au propus
cu ani în urmă, ca prim 
obiectiv, depășirea unui ob
stacol în calea sporirii și 
diversificării rapide a ser
viciilor și producției de bu
nuri de consum : lipsa spa-

Municipiul Gheorghe Gheorghlu-De|: din noul pslsa| arhitectonic

Izvoarele de viață lungă ale Dornei
Ordine și curățenie de farmacie. 

Fete în halate albe urmăresc atente 
banda rulantă, cărăușa nesfîrșitelor 
șiruri de sticle, pe care le preia de 
la dispozitivul de spălare și uscare 
automată, le duce spre caruselul 
unde tot automat sînt îmbuteliate și. 
mai departe, spre punctul unde li se 
aplică eticheta, pe care citim : „Dor- 
na — apă minerală". Cu o precizie 
matematică, din sala curată ca o 
farmacie ies una după alta „șarjele" 
de sănătate : sute, mii și milioane 
de sticle care închid în ele cîte un 
strop de apă vie dintr-unul din bine
făcătoarele 
voare care 
sivelor de 
se preling 
stînci și pe sub pădurile cu brazi și 
poiene smălțuite cu flori. Apoi, după 
ce adună în undele lor de cristal da
ruri ale adîncului — potasiu, fier, 
clor, magneziu, sodiu, calciu, bioxid 
de carbon — într-o fericită îngemă
nare, izvoarele țîșnesc la lumina zilei 
și sînt captate într-o albie nouă, fău
rită de om, întru binele omului. Lo
cul cu ordinea și curățenia de far
macie în care ne aflăm nu este alt
ceva decît stația de îmbuteliere a 
unuia din aceste izvoare de la Dorna 
Candreni. Stația funcționează zi și 
noapte, fără întrerupere. Se lucrează 
în trei schimburi.

— Altfel n-am reuși să facem față 
cerințelor tot mai mari din partea 
beneficiarilor noștri din întreaga țară 
— ne spune directorul Fabricii mixte 
de industrie locală Vatra Dornei, 
Neculai . Gavrilescu, împreună cu

sită în creșterea șf diversi
ficarea serviciilor publice. 
Tovarășul președinte ne 
spunea că resursele căutate 
r.u erau nici prea „ascun
se". nici prea departe. Se 
aflau în județul lor, la în- 
demină. Ba. mai mult, re
sursele locale de materii 
prime corespundeau de mi
nune și meșteșugurilor tra

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ.- Initiative
în diversificarea producției 
și serviciilor meșteșugărești

perioare celor realizate în 
alte județe nu se datoresc 
unor fonduri mai mari alo
cate de UCECOM județului 
Argeș, nici altor condiții 
deosebite ; cooperația din 
Argeș nu dispune nici de 
cadre mai multe decît alte 
județe ; nu are nici fonduri 
fixe, clădiri și utilaje mal 
bune și mai multe. A- 
tunci care este „cheia" 
cu care cooperația din 
acest județ și-a 
drum spre o mare 
ficare a bunurilor 
sum, a serviciilor
spre dezvoltarea acestora în 
ritmuri mai rapide decît în 
alte părți ?

Am aflat că, de fapt, coo
perația de aici a dispus nu

deschis 
diversl- 
de con- 
publlce,

izvoare ale Dornei. Iz- 
se înfiripă din taina ma- 
origine vulcanică și care 
și se strecoară printre

țiilor de lucru. Intrucît clă
dirile nu puteau fi construi
te în ritmul cererii de ser
vicii și de mărfuri, s-a luat 
măsura — fapt mai rar în- 
tîlnit în cooperație — de a 
se lucra masiv în două 
schimburi. Firește, în scurt 
timp, producția de mărfuri 
și volumul serviciilor 
proape că s-au dublat, 
neva ar putea spune că 
măsură organizatorică
lndemlna oricui. Așa pare 
la prima vedere, dar nu e, 
pentru că a lucra în două 
sau chiar trei schimburi în
seamnă să al cel puțin de 
două sau de trei ori mai 
multe materii prime. Cău
tarea și procurarea acestora 
a fost a doua

a- 
Ci- 
e o 

la

„chele" folo-

diționale locale. Astfel, nu 
ocazional, ci permanent, in
tensiv, au început să fie 
procurate pe scară largă 
răchita și lemnul din ocoa
lele silvice și cooperative 
agricole, argila care se gă
sea pe toate văile, pietrișul 
și nisipul — pe toate apele, 
varul — din carierele jude
țului, deșeurile industriale 
și cupoanele — de la între
prinderile republicane din 
județ. Folosirea cu price
pere a tuturor acestor re
surse locale nu numai că a 
rezolvat cererea de materii 
prime pentru schimbul II, 
dar a creat, la acest capi
tol, și anumite disponibili
tăți. Astfel, a fost folosită, 
pentru creșterea și dlversi-

ficarea producției de marfă 
și serviciilor publice, o a 
treia „cheie" : munca Ia do
miciliu. Rezultate : astăzi, 
in județul Argeș, numai pe 
baza folosirii intensive a 
spațiilor de lucru, valorifi
cării superioare a resurse
lor naturale și a muncii la 
domiciliu se realizează a- 
nual o producție de bunuri 
materiale și se oferă ser
vicii publice în valoare de 
zeci și zeci de milioane lei.

Firește, odată 
materia primă, 
mina de lucru, 
meșteșugărească 
a putut să se 
insistent și de calitatea pro
ducției și serviciilor oferite 
populației. Astfel, în acti
vitatea de construcții de 
locuințe, deși s-a pornit, cu 
ani în urmă, de la servicii 
mărunte — zugrăveli, repa
rații etc. — acum coopera
tiva „Constructorul" pri
mește de la cetățeni sau de 
la stat comenzi pentru 
struirea de locuințe 
prietate personală sau 
de odihnă. Și astfel 
exemple ar putea continua.

Desigur, cooperația meș
teșugărească din Argeș nu 
este singura din țară care a 
găsit modalități sigure de 
autodezvoltare și perfecțio
nare a activității puse în 
slujba publicului. Experien
ță bună există și în alte ju
dețe. Valorificarea ei peste 

organele 
însă cu 

cu cît în 
dezvolta-

asigurate 
spațiile și 
cooperația 
din județ 

ocupe mai

con- 
pro- 
case 

de

tot, de către 
UCECOM, devine 
atît mai necesară, 
actualul cincinal
rea și diversificarea servi
ciilor sînt cerințe care se 
situează pe prim-plan în 
activitatea unităților noas
tre de Interes public.

Gh. GRAURE

care răsfoim ultimele note de co
mandă și răspunsurile expediției. O 
telegramă din București : „Rugăm 
livrați suplimentar 10 vagoane apă 
minerală, cîte 2 vagoane din fiecare 
sortiment pe care îl produceți : 
„Dorna", „Poiana Negrii", „Poiana 
Vinului", „Poiana Coșnei" și „Șaru 
Dornei". Citim rezolvarea : „Expe
diat 10 vagoane". O adresă similară 
din județul Neamț. Alta din Craio
va. Una din Buzău... Și o solicitare 
telefonică :

— Alo ? Aici motelul Ilișeștl. A 
Început sezonul turistic. Rezerva de 
apă minerală de Dorna ni se duce 
ca... apa. Am trimis camionul.

— Sucevenilor noștri — ne explică 
directorul, zîmbind — 11 se pare că 
dăm mai multă atenție altora. Ade
vărul e că noi Încercăm să ne ono
răm cum se cuvine toate contractele 
șl cerințele față de oricare din be
neficiarii noștri. Este și motivul pen
tru care am trecut la modernizarea 
și sporirea capacității stațiilor de 
Îmbuteliere. Aici, la Dorna Candreni, 
am ajuns acum la o producție anua
lă de 14 milioane litri apă minerală 
și un milion de litri de răcoritoare. 
O producție aproximativ egală înre
gistrăm și la stația de îmbuteliere 
de la izvorul Șaru Dornei.

Mergem la Șaru Dornei șl găsim 
stația transformată în șantier, pen
tru a i se spori capacitatea, pentru 
extinderea mecanizării și automati
zării unor operațiuni din procesul 
îmbutelierii. Deși e șantier, renova
rea și modernizarea se fac „din 
mers", stația de îmbuteliere funcțio
nează cu toată capacitatea, intrucît 
cerințele de apă minerală „Șaru 
Dornei" sînt tot mai mari. Este un 
izvor cu veche tradiție, cunoscut cu 
multe decenii în urmă. Pe atunci, la 
izvorul de Ia Șaru Dornei se îmbu- 
teliau anual două-trei sute de mii de 
sticle pe an. Astăzi, pornește spre 
beneficiari din toată țara de 15 ori 
mai multă apă minerală, cu marca 
„Șaru Dornei", unica apă minerală 
arsenică din țară. Calitățile ei deo
sebite sînt atestate și de buletinul 
fizic întocmit, în urma unor amă
nunțite si exigente analize, de către 
specialiști de la Institutul de medi
cină fizică, balneoclimatologie și re
cuperare medicală, buletin care pre
cizează : „Este o apă hipotonă, alca- 
lino-fcroasă, carbogazoasă și ferugi- 
noasă, asemănătoare din punct de 
vedere al compoziției chimice cu apa 
de Borsec". O echipă de 
de la același institut au 
voarele Dornei în această 
unor noi investigații și

cercetători 
supust iz- 
primăvară 
analize de 

specialitate, confirmindu-se, o dată 
mai mult, însușirile lor deosebite care 
le recomandă, deopotrivă, pentru cură 
balneară și pentru apă de masă — 
limpede, fără miros și cu gust plăcut. 
De la ei am aflat că apele din zona 
Domelor se caracterizează prin- 
tr-un echilibru electrochimie de mare 
stabilitate, fapt care permite ca la 
desfacerea unei sticle, bioxidul de 
carbon să nu dispară imediat,, ci să 
persiste. De altfel, trebuie ținut sea-

ma că o apă minerală cum • cea da 
Dorna își păstrează intacte, ore în 
șir, toata însușirile, datorită înseși 
elementelor sale componente, de unde 
părerea 
după o 
bule de 
carbon, 
bună de băut. Ă nu se confunda cu 
sifonul, care este o apă carbogazoa- 
să simplă și, în cazul cînd bioxidul 
de carbon dispare, rămîne, într-ade- 
văr, chioară.

Cit despre efectul curativ al apelor 
de Dorna, am avut prilejul 
tăm cu numeroși pacienți 
orașul-stațiune din toate 
țării și de peste hotare 
Dornei fiind tot timpul 
„sezon de vîrf" — am citit 
rile din ~ .
stat îndelung de vorbă cu medicul 
șef al stațiunii, Ion Mîndrilă — un 
entuziast, un pasionat, la fel ca și 
directorul Gavrilescu, cu care, de 
altfel, conlucrează, se ajută reciproc.

— Apa de Dorna — ne spune me- 
dicul-șef Mîndrilă — este și aliment, 
și medicament. Indicată în numeroa
se afecțiuni, noi folosim apa de aici 
atît în cura externă, prin băi, cit și 
în cea internă. Intrucît unele afec
țiuni nu pot fi tratate definitiv fn 
cele două-trei săptăminl cît stă un 
pacient la noi, îi recomandăm con
tinuarea curei la domiciliu, printr-un 
consum rațional de apă minerală de 
Dorna. Pacienții înșiși consideră că 
sejurul lor în stațiune constituie doar 
o inițiere, un fel de instructaj, un 
a.b.c. al modului în care își pot în
griji sănătatea cu ajutorul apei mine
rale indicate într-o afecțiune sau 
alta. Nu întimplător, unii dintre ei, 
întorși acasă, ori de cîte ori nu gă
sesc pe piață apa minerală de Dorna 
recpmandată de noi pentru conti
nuarea curei, ne scriti și ne roagă 
să intervenim. Și intervenim imediat 
la directorul Gavrilescu să trimită 
spre localitatea respectivă un trans
port suplimentar de apă minerală.

La care directorul Gavrilescu 
adaugă :

— Pe măsură ce ne sporim pro
ducția, ne extindem — ca să zic așa 
— și aria de cuprindere geografică. 
Dacă în 1965 produceam șl livram 
numai 7 milioane litri apă minerală, 
in 1975 am produs și livrat 46,7 mi
lioane. iar pină în 1980 cifra va fi 
de peste două ori mai mare. VOm 
ajunge la o producție de 100 milioa
ne litri anual, la care se vor adăuga 
peste 11 milioane litri băuturi răco
ritoare.

Revelatoare (și convingătoare) 
pentru binefacerile apelor mine
rale de Dorna ni se par și aceste 
stihuri semnate de un fost pacient : 
„Nu știu dacă-a fost sau este / Apa 
vie din poveste ; / Dar la Dorna știu 
izvoare / Că-s de viață dătătoare, / 
Că de boală grea te scapă / De te-n- 
torci șl de la groapă / Precum am 
scăpat și eu / Lăsind cirja la mu
zeu..."

eronată a unora că dacă, 
vreme, paharul nu mal face 
aer generate de bioxidul de 
apa respectivă n-ar mai fl

să discu- 
veniți în 
colțurile 

— Vatra 
anului în 
însemnă- 

cărțile de impresii și am

Petre POPA

alba Comerțul în pragul noului sezon turistic
a-

Județul Alba dispune de un 
valoros potențial turistic. Pre
gătirile sînt în plină desfășurare 
pentru sezonul turistic din 
cest an. Direcția comercială ju
dețeană, pe baza unul program 
special, acordă o deosebită a- 
tenție pregătirii și amenajării 
corespunzătoare a rețelei comer
ciale de pe principalele trasee 
turistice. Unitățile de alimenta
ție publică, grădinile de vară și 
terasele au fost dotate cu mo
bilier modern și utilaje 
Pregătiri speciale au 
tuate la restaurantele 
„Platoul Romanilor"

noi. 
fost efec- 
„Apulum", 
și „Arie-

șui", din Alba Iulia, restauran
tul „Minerul", din Ocna Mureș 
— complet renovat și moderni
zat — grădina de vară „Steja
rul", din Blaj. S-au luat măsuri 
ca toate unitățile comerciale să 
fie în permanență bine aprovi
zionate, să ofere turiștilor o 
gamă largă și variată de măr
furi. De asemenea, în apropie
rea obiectivelor turistice vor 
funcționa unități comerciale 
mobile, chioșcuri și tonete, care 
pun la dispoziție diverse suve
niruri ilustrate, răcoritoare, 
produse de patiserie etc. (Ște
fan Dinică).

Odată cu scrisorile cuprlnzînd su
gestii, propuneri, sesizări ale citito
rilor, poșta aduce zilnic la redacție 
zeci și zeci de răspunsuri de la or
ganele de partid și de stat județene 
și centrale, cărora redacția, potrivit 
legii, le-a trimis spre soluționare a- 
ceste scrisori. In oovîrșitoarea lor 
majoritate — s-ar putea spune în 
cvasiunanimitatea lor — aceste 
răspunsuri oglindesc eforturile orga
nelor de partid sau de stat pentru 
soluționarea problemelor ridicate în 
scrisori, vădesc respect si stimă fată 
de acei oameni care se adresează 
presei din dorința de a contribui, și 
pe această cale, la bunul mers al ac
tivității în diferitele domenii ale vie
ții economice și sociale.

Așa este și firesc, intrucît autorii 
scrisorilor, manifestînd spirit de res
ponsabilitate partinică, grijă pentru 
bunul mers al treburilor obștești, 
pun interesele generale mai presus 
de orice, arată că nu pot trece nepă
sători pe lîngă lipsuri si „nu-și gă
sesc liniștea" pînă cînd nu văd că 
se pune ordine acolo unde situația o 
cere. Tocmai de aceea. în mod 
frecvent, răspunsurile organelor de 
partid cuprind și exprimă mulțumiri 
la adresa corespondenților voluntari.

Din păcate, aceste atribute ale unei 
activități normale nu au un caracter 
absolut, general valabil. Despre ce 
este vorba ? Un șir de răspunsuri 
arată că. în urma verificărilor și an
chetelor minuțioase. întreprinse de 
activiști de partid și de stat, s-a con
statat că unii autori ai sesizărilor fo
losesc abuziv, cu rea-credintă. dreptul 
legal de petiționare. Nesocotind ade
vărul și principiile eticii. încâlcind 
interesele colectivității din care fac 
parte, minați de ambiții personale, 
egoiste, asemenea indivizi pun mina 
fără sfială pe condei și încep să 
denigreze realizări ale unor colective 
harnice, munca unor oameni cinstiți, 
a căror singură „vină" este aceea că. 
respectînd normele legalității, nu dau 
satisfacție unor cereri neîndreptătite

...O scrisoare sosită la redacție din 
Baia Mare, cuprinzlnd nu mai puțin

de 28 de pagini, sesiza că la auto
baza nr. 1 din localitate se petrec 
„mari ilegalități", că „munca produc
tivă nu este bine organizată" și că 
„fondurile sînt cheltuite fără noimă", 
în timp ce unii muncitori nu sînt 
retribuit! așa cum ar trebui să fie. 
Comitetul județean Maramureș al 
P.C.R., căruia i s-a trimis spre solu
ționare sesizarea, a analizat amănun
țit, punct cu punct, fiecare învinuire, 
fiecare afirmație cuprinsă în scri-

conducerea autobazei și de comitetul 
de partid, I. G. nu a căutat să des
fășoare o activitate susținută și con
știincioasă, lipsind uneori nemotivat 
de la serviciu și refuzînd să plece în 
campaniile agricole în alte județe. In 
cei 10 ani, cît a lucrat la autobază, 
I. G„ primind 7 autovehicule noi, a 
scos unele din uz înainte de a se a- 
junge la norma de casare. Pentru 
abuz In serviciu, în anul 1968 a fost 
condamnat la 5 luni închisoare (îna-

redactiel. Ministerul Industriei Chi
mice ne-a făcut cunoscut : „Ca ur
mare a analizei documentate, a no
telor explicative scrise și a discu
țiilor cu fiecare angajat în parte, 
atit cu cei indicați de Silvas Octa
vian (autorul unei sesizări, la care 
ne referim în speță — n.n.), cît și 
cu alți angajați, a reieșit că aspec
tele semnalate erau prezentate intr-o 
formă denaturată. In ce privește 
„furturile" si „încălcările flagrante

Borzești a fost sancționat de mai 
multe ori pentru acte de in
disciplină și incapacitate profesio
nală. Iar la 19 februarie 1973 
a fost analizăt de către comi
sia de disciplină pentru activi
tate necorespunzătoare în servi
ciu, comisia preconizînd, în una
nimitate, desfacerea contractului de 
muncă. Instanța a respins con
testația sa ca neîntemeiată... Cazul 
este concludent, vorbește de la sine.

Adevărul-legea morală 
o folosirii dreptului de petiție

soare, după care a comunicat redac
ției răspunsul său.

Și ce aflăm ? Aflăm că adevărata 
stare de fapt nu este nici pe de
parte așa cum a fost înfățișată de 
autorul scrisorii. In ce privește 
„munca productivă", chipurile prost 
organizată, adevărul este că planul 
la tone transportate era nu numai 
îndeplinit, ci și depășit. „In privința 
disciplinei, ordinii, a condițiilor de 
muncă si bunei gospodăriri — se ara
tă în răspunsul comitetului județean 
de partid — Autobaza nr. 1 din Baia 
Mare este considerată ca o unitate 
model, chiar la nivelul Centralei de 
transporturi auto". Atunci, de unde 
respectivele afirmații denigratoari- 
din scrisoare ? Răspunsul îl dau u- 
nele precizări orivindu-1 ne autorul 
acesteia. pe nume loan Giurgiu 
„...în cei 10 ani de cînd lucrează la 
autobază, el a cumulat 22 de sancțiuni 
disciplinare, din care 11 cu diminua
rea retribuției și cu retrogradare din 
funcție. Cu toate măsurile luate de

CÎTEVA CONSTATĂRI PE MARGINEA 
UNOR SCRISORI TRIMISE REDACȚIEI

inte de a fi angajat la autobază el 
mai fusese condamnat de două ori 
pentru delapidare și. respectiv, ne
glijență în serviciu și încălcare de 
consemn — n.n.). Consumă alcool 
peste măsură, umblă în anturaje du
bioase".

Așa stau lucrurile, iar așa-zisa se
sizare. pentru a cărei elucidare acti
viști de partid au cheltuit timp și 
eforturi, nu constituie decit o încer
care de răzbunare la adresa condu
cerii întreprinderii pentru măsurile 
de sancționare luate. Poate, prea tar
div si după prea multe manifestări 
de clemență și îngăduință. O ase
menea scrisoare ca aceea a lui I. G 
nu „sesizează" Calomniază

„.Răspunzind unei scrisori trimise

ale legilor", care „grevează economia 
națională" (după cum se afirmă In 
sesizare), faptele nu corespund rea
lității, fiind menite să discrediteze 
organele de conducere din cadrul 
Combinatului petrochimic Borzești". 
Menționăm că Silvaș Octavian, de la 
23 martie. 1973 (cînd i s-a desfăcut 
contractul' de muncă) și pînă in pre
zent, a făcut zeci de reclamații simi
lare la diferite organe de partid și 
de stat locale și centrale. Toate a- 
cestea au analizat aspectele semna
late.

Se arată că desfacerea contractu
lui de muncă al lui Silvaș Octavian 
s-a făcut in deplină conformitate cu 
prevederile Codului muncii ; că nu
mai In activitatea din cadrul C.P.

Un „frate geamăn" al lui Silvaș 
este și Victor Calotă, care trimite 
din Craiova, în dreapta și-n stingă, 
memorii peste memorii, aducind gra
ve acuzații primarului comunei Bur
lești, Aurică Stanciu. Comitetul ju
dețean Gorj al P.C.R. ne-a trimis 
un referat de cercetare în care se 
spune : „Pentru elucidarea proble
melor ridicate în sesizarea adresată 
«Scînteii», comitetul județean de 
partid a constituit un colectiv care 
s-a deplasat în comuna Berlești și 
a analizat starea de lucruri la fața 
locului. Constatările colectivului care 
a cercetat cazul au fost puse in dez
baterea plenarei comitetului comu
nal de partid, care și-a însușit și s-a 
declarat de acord cu modul în care 
au fost clarificate problemele ridi
cate în scrisoare. Autorul scrisorii 
s-a dovedit a fi un om ros de am
biții și neprincipial in aprecieri, care 
folosește argumente mincinoase, ten 
dențioase și calomniatoare la adresa 
primarului comunei, considerînd că

în felul acesta va reuși să inducă în 
eroare organele de partid si de stat 
pentru a-și satisface interese perso
nale".

Firește, într-o societate ca a noas
tră, „calomnia are picioare scurte" 
și adevărul nu întîrzie să iasă la 
suprafață. Dar. din păcate, sesizările 
acestor „jelbari de profesie" au 
multiple implicații negative pe plan 
social ; zile și chiar săptămîni în
tregi, activiști de partid și de stat, 
lucrători din aparatul unor ministe
re, ai organelor judiciare etc. sînt 
scoși din muncă și nevoiți să-și iro
sească timpul cu anchetarea unor 
scrisori tendențioase, străine de mo
rala, de etica noastră socialistă.

Pe de altă parte, nu trebuie tre
cut cu vederea că. pînă se face lu
mină in fiecare caz, planează sus
piciuni asupra unor oameni cinstiți, 
care-și fac cum se cuvine datoria 
față de societate. Este vorba cu a- 
devărat de folosirea abuzivă, cu rea 
credință, a dreptului de petiționare. 
Iată de ce ar fi util ca organizațiile 
de partid, colectivele în care se mai 
află asemenea oameni să ia în dis
cuție astfel de acte și să le dea re
plica necesară, asigurind ca ei să se 
încadreze în normele de muncă și 
de conduită cerute de societatea în 
care trăim.

Desigur, pot exista sesizări sau 
scrisori, inspirate de bune intenții, 
în care faptele să nu se dovedească 
a fi în strictă conformitate cu cele 
semnalate de autor, cu impresiile 
acestuia. Dar este o mare distantă 
de la o apreciere eronată pină la 
deformarea flagrantă, cu vădită rea- 
credință. a stărilor de lucruri. Ade
vărul și numai adevărul trebuie să 
constituie legea morală a folosirii 
dreptului de petiționare. Este o lege 
pe care societatea noastră nu numai 
că o promovează — dar dispune și 
de mijloacele necesare pentru a-i 
impune respectarea.

Neculai ROȘCA
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INSĂMINȚAREA PORUMBULUI
Porumbul deține cea mai mare pondere in producția de cereale 

a țării ; această plantă agricolă deosebit de valoroasă se va cultiva 
în acest an pe aproape 2.8 milioane de hectare. Pe baza sarcinilor pre
văzute de planul pe 1976, urmează să se obțină o producție de circa 
12 milioane tone. Din toamnă au fost făcute arături pe aproape toate 
suprafețele destinate acestei culturi ; au fost aplicate cantități mai 
mari de îngrășăminte naturale și chimice ; au crescut suprafețele 
amenajate pentru irigat ; se folosesc hibrizi de mare productivitate 
care au fost repartizați în funcție de particularitățile fiecărei zone. 
Toate acestea constituie premise sigure pentru obținerea unor recolte 
sporite de porumb în acest an. Important este acum, cind a început 
semănatul acestei culturi, ca în fiecare unitate agricolă să se res
pecte cu cea mai mare răspundere tehnologia. Cercetători de la Insti
tutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea-Ilfov fac, 
în rîndurile care urmează, recomandări cu privire la modul în care 
trebuie să se acționeze la semănat pentru a se asigura obținerea de 
recolte mari de porumb în acest an.

SpecialiștiiMomentul optim pentru începerea lucrărilor
Ing. Ion Picii : Evoluția condiții

lor meteorologice face necesară tre
cerea cu toate mijloacele la semă
natul porumbului în zona de sud a 
țării. Declanșarea la momentul opor
tun a semănatului este o măsură 
importantă pentru încadrarea lucră
rilor în timpul optim.

Mai întii. cîteva precizări referi
toare Ia pregătirea terenului. Re
zerva de apă din sol. completată de 
precipitațiile din ultimele zile, este 
suficientă pentru asigurarea răsăririi 
porumbului in bune condiții. Lucră
rile de pregătire a patului germina
tiv trebuie să asigure mobilizarea 
solului pe adincimea de semănat și 
nivelarea terenului. O atenție deose
bită trebuie acordată păstrării apei 
și evitării tasării solului. Tn acest 
scop este recomandabil să se aleagă 
agregatul corespunzător situației din 
fiecare tarla. Se va urmări realizarea 
unei bune pregătiri a solului prin-

recomandă:
tr-un număr cit mai redus de tre
ceri, cu tractorul pe teren. Terenu
rile arate din toamnă, bine nivelate 
și mărunțite, se pot pregăti pentru 
semănatul porumului printr-o sin
gură lucrare cu' combinatorul sau 
cu grapa cu discuri în agregat cu 
grapa reglabilă. Pe terenurile arate 
tirziu, denivelate, sînt necesare două 
lucrări : o lucrare cu discul plus 
grapa, care eventual s-a executat în 
perioada care a trecut, și o lucrare 
cu combinatorul înainte de semănat. 
Terenul trebuie să rămină bine mă- 
runțit și netezit pentru a reduce la 
maximum pierderile de apă.

Măsura calității lucrărilor la pre
gătirea terenului și semănat este 
dată de realizarea parametrilor „den
sitatea plantelor și încadrarea semă
natului în timpul optim". Diferenție
rea densității de semănat la porumb 
se face în funcție de hibridul culti
vat, rezerva de umiditate și condi
țiile de cultură (irigare, fertilizare). 
Pe terenurile neirigate, cu deficit de 
umiditate în sol (80—100 mm) pe 
adîncimea de 150 cm. se recomandă 
realizarea unei densități minime de 
40 000 plante la hectar pentru hibri

zii timpurii și semitimpurii și de 
35 000 plante la hectar pentru hibri
zii semitardivi și tardivi. Pe tere
nurile cu rezervă bună de apă, den
sitatea crește cu 5 000 plante le hec
tar, iar pe terenurile cu aport frea
tic — cu 10 000 plante la ha. în con
diții de irigare, densitatea de semă
nat se diferențiază în funcție de hi
brizii cultivați, asigurîndu-se 55 000— 
60 000 plante la hectar pentru 
hibrizii semitardivi și tardivi și 
60 000—70 000 plante la hectar pentru 
hibrizii semitimpurii. Adîncimea de 
semănat se stabilește în funcție de 
umiditatea solului, data semănatului 
și mărimea semințelor. La începutul 
lucrărilor se seamănă mai în față 
(4—6 cm) pentru a grăbi răsărirea 
plantelor, iar pe măsura încălzirii și 
uscării solului — adîncimea de se
mănat crește pînă la 8 cm.Folosirea corespunzătoare a hibrizilor

Ing. Octavian Cosmin : Alături de 
folosirea unei tehnologii cît mai 
corecte de cultură a porumbului, 
alegerea celor mai corespunzători 
hibrizi pentru fiecare zonă ecologică 
constituie un factor important de 
sporire a producției la unitatea de 
suprafață. Pentru fiecare zonă na
turală de cultură a porumbului. în 
prezent sînt omologați cel puțin 3—4 
hibrizi din fiecare categorie de ma
turitate. Hibrizii omologați în pre
zent și larg răspîndiți în producție 
au dovedit că posedă o mare capa
citate de producție, o adaptabilitate 
la diversitatea condițiilor ecologice, 
rezistență la principalii agenți pato
geni, la cădere, frîngerea tulpinelor. 
la maturitate etc. Este recomandabil 
ca fiecare unitate agricolă de pro
ducție să cultive 2—4 hibrizi, care 
se diferențiază prin lungimea perioa

La zi în INDUSTRIE
Prin organizare științifica, productivitate 

înaltă, producție suplimentară
IN PRIMUL TRIMESTRU, TOATE UNITĂȚILE DIN JUDEȚUL BRAȘOV ȘI-AU ÎNDEPLINIT PLANUL

dei de vegetație. Acest fapt va per
mite o bună organizare a lucrărilor 
agricole in tot cursul anului și va 
asigura o constanță a producției. Im
portant este ca, în fiecare unitate 
agricolă, să se respecte structura hi
brizilor, așa cum a fost stabilită de 
organele de specialitate.

Se recomandă ca semănatul să se 
înceapă cu hibridul cel măi timpu
riu și să se încheie cu cel mai tar
div. în cadrul aceleiași grupe de ma
turitate, se vor semăna mai întii 
hibrizii dubli și apoi cei simpli, care 
sint mai exigenți la asigurarea tem
peraturii optime de germinație. în 
zonele colinare din Moldova și 
Transilvania, semănatul se' va în
cepe pe terenurile cu expoziție su
dică, unde încălzirea solului este 
mai rapidă decît pe pantele cu ex
poziție nordică.Aplicarea corectă a erbicidelor

Dr. ing. N. Șarpe : Pentru reali
zarea unor producții mari de po
rumb la hibrizii creați la I.C.C.P.T. 
Fundulea — de peste 6 000—8 000 kg 
în cultură neirigată și 10 000—12 000 
kg în condiții de irigare — se cere 
ca terenul să fie curat de buruieni 
pe întreaga perioadă de vegetație. în 
1975, ca urmare a aplicării erbici
delor, numeroase întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole 
au obținut sporuri de producție de 
peste 1 500—3 000 kg la hectar față 
de porumbul prășit cu oarecare în- 
tîrziere. Prin folosirea corectă a er
bicidelor se asigură o combatere 
eficace a buruienilor, iar productivi
tatea muncii sporește considerabil.

în acest an, pentru combaterea chi
mică a buruienilor, agricultura dis
pune de cantități mai mari de er-

La I.A.S. Tltu, județul Dîmbovița, insâmințarea porumbului se situeazâ in 
centrul atenției mecanizatorilor și specialiștilor, care și-au propus să încheie 

această lucrare pe cele peste 1 500 hectare în timpul optim
Foto : N. Buică

bicide față de 1975. Avînd în ve
dere complexitatea combaterii chi
mice a buruienilor cu erbicide, im
portant este ca specialiștii să cunoas
că bine două lucruri : speciile de bu
ruieni care predomină în zona res
pectivă și mecanismul de acțiune al 
erbicidelor. Pe baza cercetărilor e- 
fectuate la Fundulea și la stațiuni
le experimentale din țară, recoman
dăm :

Erbicidele pe bază de atrazin. vor 
avea o eficacitate sigură, chiar în 
condiții de secetă, dacă sînt aplica
te înainte de semănat și încorpora
te în sol la adincimea de 6—10 cm. 
Tratamentul cu asemenea erbicide va 
putea continua și după semănat pînă 
în preajma răsăritului — în acest caz 
încorporîndu-se cu grapa cu colți re
glabili și urmărindu-se cu grijă ca să 
nu fie distruse plantele în curs de 
răsărire. Doza optimă, exprimată în 
atrazin substanță activă, variază în 
funcție de tipul de sol și de conținu
tul în humus. Pe solurile cu 0,5—2 Ia 
sută humus se vor aplica doze de 2— 

2,5 kg la hectar ; pe soluri cu 2,5—3,5 
la sută humus se vor da 3—3,5 kg 
la hectar, iar pe soluri cu peste 3,5 
la sută humus — 4—4,5 kg atrazin. 
în cazul cînd erbicidele respective se 
aplică în benzi, concomitent cu se
mănatul, dozele se vor reduce la o 
treime. Tratamentul în benzi are un 
efect sigur în zonele cu precipitații 
abundente sau în condiții de irigare.

Erbicidele pe bază de atrazin, după 
cum se știe, creează dificultăți mari 
în rotația culturilor din cauza efec
tului remanent și, de asemenea, per
mit infestarea cu Sorghum halepen- 
se. Eliminarea acestor două aspecte 
negative este posibilă prin folosirea 
erbicidelor asociate, metodă care se 
aplică în acest an pe citeva sute de 
mii de hectare. Erbicidele asociate se 
aplică înainte de semănatul porum
bului și se încorporează superficial 
la 3—5 cm adîncime cu combinato
rul sau grapa. Tratamentul poate 
continua și după semănat 4—5 zile, 
încorporarea făcîndu-se numai cu 
grapa.

SUCEAVA

FOLOSIREA RAȚIONALĂ 
A ENERGIEI ELECTRICE

Desfășurîndu-și activitatea în 
raza județelor Suceava și Bo
toșani, întreprinderea de rețele 
electrice din Suceava a înregis
trat în ultimii ani, ca urmare a 
dezx'oltării economico-industria- 
le a celor două județe, impor
tante creșteri atît în sfera ali
mentării consumatorilor, cît și 
în aceea a exploatării instalații
lor proprii. Concomitent, a fost 
intensificată preocuparea între
gului colectiv de muncă în di
recția folosirii raționale, cît mai 
economicoase, a energiei elec
trice. Despre modul în care sînt 
traduse în viață sarcinile tra
sate de conducerea partidului 
și statului nostru pe linia mai 
bunei gospodăriri a energiei 
ne-a vorbit ing. OVIDIU MUS
TAȚA, directorul I.R.E. Suceava.

— Acțiunea de folosire rațio
nală a energiei pornește încă 
din faza de concepție a schemei 
electrice și de dimensionare a 
instalațiilor ce urmează să ali
menteze cu energie noile unități 
industriale, extinderile la cele 
existente, cvartalele de blocuri, 
consumatorii agricoli și chiar 
rețeaua de joasă tensiune care 
alimentează abonații casnici. în
tocmim proiectele în așa fel în- 
cît să asigurăm în același timp 
o siguranță maximă în alimen
tarea consumatorilor și o evi
tare a oricărei risipe la consu
mul de energie. Pornind de la 
aceste cerințe am elaborat, re
cent, proiectul alimentării cu 
energie a zonei miniere Ostra 
— Tarnița. Pe baza unui plan 
de măsuri aprobat de comitetul 
județean de partid, atelierul de 
proiectare a întocmit bilanțuri 
energetice pentru toți consuma
torii industriali.

O importanță deosebită pre
zintă reducerea consumului pro
priu tehnologic în cadrul trans
portului și distribuției energiei 
electrice. Este un domeniu în 
care în ultima perioadă am în
registrat unele rezultate bune 
prin trecerea integrală a rețelei 
de medie tensiune de la tensiu
nea de 15 kV la 20 kV. în ace
lași scop, împreună cu Centrul 
teritorial de calcul electronic 
din Suceava am procedat la op
timizarea schemei de funcțio
nare a sistemului energetic lo
cal, după criteriul „consum teh
nologic minim". Măsurile luate 
pentru executarea reviziilor și 
reparațiilor cu mai multe for
mații într-o asemenea corelare 
incit să se reducă la minimum 
durata de scoatere din funcțiune 
a liniilor, in special a celor prin
cipale, ca și importantul volum 
de lucrări destinat menținerii 
nivelului corespunzător de ten
siune la abonați au vizat ace
leași obiective. De asemenea, 
am acordat și acordăm in per
manență asistență tehnică. în 
special consumatorilor indus
triali. pentru aplicarea proprii
lor planuri de măsuri vizind re
ducerea consumului de energie.

Gh. PARASCAN
corespondentul „Scinteil"

întreprinderea de rulmenți este una din unitățile fruntașe în industria 
județului Brașov

Anul 1976 a înregistrat un debut 
de bun augur in industria județului 
Brașov. în primul trimestru, planul 
producției marfă a fost depășit cu
263.8 milioane lei, iar productivitatea 
muncii planificată a fost depășită cu
1.8 la sută, pe această bază realizin- 
du-se aproape 90 la sută din sporul 
de producție. De subliniat că toate 
intreprinderile .județului au încheiat 
primul trimestru cu planul îndeplinit.

Elementul esențial care a influen
țat intr-un înalt grad activitatea e- 
conomică din acest an trebuie cău
tat in temeinicia cu care a fost pre
gătită producția acestui an. Avem în 
vedere atît aspectele legate de în
cheierea contractelor economice cu 
furnizorii și beneficiarii, cit și pre
gătirea organizării fabricației pro- 
priu-zise. Se cuvin amintite și nenu
măratele intervenții ale consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale la di
ferite organe centrale în scopul re

La zi în

Punerea în funcțiune la termen 
a tuturor capacităților planificate
Un obiectiv prioritar pe agenda de lucru a comitetelor județene de partid
Pornind de la marile exigențe ri

dicate de înfăptuirea exemplară a 
prevederilor planului de investiții pe 
acest an, ne propunem. în cele ce 
urmează, să facem cunoscute preocu
pările legate de îmbunătățirea gene

1. Comparînd realizările cu sarcinile din primul tri
mestru al acestui an în domeniul investițiilor, cum 
apreciafi activitatea desfășurată pe șantierele noilor 
capacități f

2. Mai mult decît în orice alt sector, în investiții este 
valabil principiul : „ajută-te singur”. Cum este aplicat 
în vederea intensificării lucrului pe șantiere ?

3. Ce anume considerați că este necesar să între
prindă proiectanfii, iurnizorii de utilaje, ministerele 
pentru intensiiicarea ritmului de construcții și montaj 
și punerea în funcțiune la termen a capacităților pla
nificate 1

1 Potrivit sarcinilor stabilite, spo-
* rul de producție ce se va înregis

tra la sfirșitul anului 1976 are la bază 
terminarea unor capacități din dez
voltările planificate la intreprinderile 
de vagoane, de strunguri, textilă 
„U.T.A.", I.M A.I.A. si altele. Tot in 
acest an vor intra in producție Com
binatul chimic din Arad și turnătoria 
de fontă de la întreprinderea de 
strunguri.

Vor fi începute, de asemenea, lu
crările pentru noile capacități din in
dustria alimentară la Nădlac. Arad 
ș.a. Aplicind in viată indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la amplasarea acestor dezvol
tări și obiective, precizez că ele se 

zolvării cu promptitudine a proble
melor cu care se confruntau între
prinderile. cum ar fi : corelarea sar
cinilor de plan cu capacitățile de 
producție, acoperirea cu contracte a 
producției.

Hotăritoare însă în obținerea bu
nelor rezultate s-au dovedit a fi 
măsurile concrete luate in fiecare 
întreprindere. în fiecare secție și a- 
telier, la fiecare loc de muncă în 
domeniile organizării științifice a pro
ducției și a muncii și creșterii gra
dului de tehnicitate a fabricației. 
Din anul trecut în întreprinderi s-au 
întocmit studii și analize privind u- 
tilizarea celor mai avansate și efi
ciente soluții de organizare științi
fică a producției și a muncii, de îm
bunătățire a concepției tehnice și 
tehnologice a fabricației. Ca o re
marcă de ordin general este de sub
liniat că, in domeniul organizării 
științifice a producției, în unități s-a 
acționat pe baza unei concepții cla

rală a activității în acest domeniu. 
Cadre cu munci de răspundere din 
comitetele județene de partid au 
răspuns, în acest scop, următoarelor 
întrebări ale ziarului nostru : 

vor realiza în cadrul platformelor și 
zonelor industriale existente, în in
cintele acestora, utilizindu-se mai 
bine suprafețele construite și folosi n- 
du-se în comun marea majoritate a 
utilităților aferente acestor noi o- 
biective.

în vederea pregătirii execuției la 
toate lucrările cuprinse în planul pe 
1976, incă de la începutul anului s-a 
trecut la inventarierea problemelor 
nesoluționate și la urmărirea rezolvă
rii acestora. Practic, toate unitățile 
de construcții din județ au avut posi
bilitatea de a-și asigura fronturi de 
lucru pentru perioada de iarnă. în
tregul efectiv al șantierelor desfășu- 
rindu-și din plin activitatea in pri

re. începînd cu perfecționarea acti
vității de programare și urmărire a 
producției și pînă la raționalizarea 
fluxurilor de producție. Programarea 
judicioasă a producției a creat con
diții pentru desfășurarea ritmică a 
fabricației și eliminarea lucrului în 
asalt, ceea ce a permis să se folo
sească mai bine capacitățile de pro
ducție și timpul de lucru.

Cu aceeași fermitate s-a acționat 
în direcția promovării progresului 
tehnic. în numeroase întreprinderi 
s-a făcut o reconsiderare a tehno
logiilor folosite și s-a urmărit intro
ducerea și extinderea acelor tehno
logii care au o eficientă economică 
ridicată. în același timp, a continuat 
procesul de modernizare a unor u- 
tilaje. de raționalizare a fluxurilor 
tehnologice și înlăturare a locurilor 
înguste, de corelare a unor capaci
tăți, de optimizare a unor operații, de 
creare a unor stocuri tampon de se
mifabricate. Toate acestea au permis 
ca sarcinile de plan stabilite să poa
tă fi realizate încă din primele zile. 
Edificator, în acest sens, este ca
zul industriei municipiului Brașov, 
care în cele trei luni a realizat o 

mul trimestru. în acest fel, sarcinile 
planificate pe primele două luni ale 
anului la total investiții au fost rea
lizate ; totuși, ritmul lucrărilor pe 
șantiere nu ne-a satisfăcut, deoare
ce s-a situat sub media anuală. La 
acest neajuns au contribuit și fur
nizorii de utilaje din cadrul 
M.I.C.M., prin nelivrarea la timp 
a unor utilaje tehnologice pen
tru întreprinderea de strunguri și 
combinatul chimic. Măsurile între
prinse de biroul comitetului județean 
de partid au dus însă la impulsiona
rea execuției în luna martie a acestui 
an. Putem demonstra acest lucru prin 
faptul că producția pe șantiere in 
luna martie a crescut între 35 și 55 
la sută comparativ cu realizările din 
lunile anterioare.

•s Odată cu definitivarea progra- 
mului de investiții pe anul 1976, 

biroul comitetului județean de partid 
a analizat stadiul pregătirii lucrărilor 
în vederea realizării planului pe acest 
an și a adoptat măsuri privind înce
perea la termen a lucrărilor noi, 
respectarea duratelor de execuție și 
punerea in funcțiune a obiectivelor 
la datele planificate. Dezbătînd 
modul în care au fost îndepli
nite sarcinile stabilite, biroul co
mitetului județean de partid. în șe
dința sa din 15 martie a.c., a apreciat 
că. in vederea intensificării pregătirii 
investițiilor și a ritmului de lucru pe 
șantiere, se mai ridică încă o serie de 
probleme. Pentru rezolvarea lor s-a 
adoptat un plan de măsuri care vi
zează, în principal, mobilizarea tutu

ritmicitate medie simțitor îmbunătă
țită. ceea ce a făcut ca zestrea teh
nică a întreprinderilor să fie mai bine 
folosită. Indicele de utilizare a ma
șinilor și utilajelor s-a ridicat la 
peste 85 la sută în acest interval, iar 
cel al timpului de lucru — la 95,6 
la sută.

Dar să încercăm un scurt tur de 
orizont, oprindu-ne la citeva din în
treprinderile care au obținut cele 
mai bune rezultate în muncă.

întreprinderea de rulmenți și-a de
pășit planul pe trei luni cu 14.5 
milioane lei. „Consider, a spus Mar
cel Peca. inginer-șef al întreprinde
rii, că un efect deosebit în obține
rea acestui rezultat l-au avut măsu
rile privind raționalizarea și optimi
zarea fluxurilor de fabricație în 
scopul eliminării locurilor inguste. 
Este vorba, printre altele, de exe
cuția unei linii de tratamente cu 
atmosferă de protecție pentru inele 
de rulmenți, completarea. secției bile 
cu încă 20 Xmașini de rectificat și 
lepuit, realizarea unui cuptor de re- 
coacere in flux continuu. Pe lingă 
realizarea unui spor substanțial de 
producție si lichidarea locurilor în

ror factorilor ce concură la îndeplini
rea sarcinilor cuprinse în planul de 
investiții. Astfel, s-a stabilit ca, in 
cel 'mai scurt timp, obiectivele cu 
termen de începere in semestrul 1 
1976 să aibă asigurate finanțările și 
amplasamentele libere. Pentru echili
brarea sarcinilor constructorilor s-a 
reașezat planul acestora conform ca
pacității lor de execuție. Comitetul 
județean de partid s-a preocupat cu 
multă atenție de asigurarea unor con
diții optime de muncă și de viață 
pentru constructori. S-au mărit, de 
asemenea, capacitățile de lucru prin 
dotarea bazelor de producție cu noi 
mașini și utilaje, s-a dat în funcțiu
ne un nou poligon de prefabri
cate ș.a.

Consiliul județean de control mun
citoresc a trecut la urmărirea zilnică 
a realizării sarcinilor de unitățile be- 
neficiâre de investiții, de cele de pro
iectare și de execuție, sarcini inven
tariate in fișe pe probleme, întocmite 
pentru fiecare obiectiv în parte. Prin 
comisia județeană de urmărire a re
alizării investițiilor s-au instruit ca
drele de conducere și din comparti
mentele de investiții din toate unită
țile beneficiare de lucrări, pentru a 
se asigura o cunoaștere aprofundată a 
legislației în vigoare din acest dome
niu. S-a mai stabilit ca, în prima ju
mătate a lunii mai a.c., să se orga
nizeze o consfătuire de lucru cu 
toți constructorii, proiectanții și 
beneficiarii din județul nostru. Cu 
această .ocazie se vor analiza prin
cipalele probleme ce se ridică in ac- 

guste. aceste utilaje executate prin 
autodotare au adus o 'economie de, 
circa 7 milioane lei valută".

La cele relatate de inginerul-șef ar 
mai fi de subliniat și alte măsuri : 
mărirea zonei de servire a mașini
lor de rectificat rulmenți cardanici
— de la 2 la 3 mașini pe muncitor — 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație la 30 tipuri de rulmenți radiali 
axiali etc.

— întreprinderea „Hidromecanica"
— ne-a informat directorul întreprin
derii, ing. Viorel Metea — a obținut 
întregul spor al producției pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
Aceasta se explică prin măsurile lua
te pe linia organizării științifice a 
producției și a îmbunătățirii concep
ției tehnologice a fabricației. Este 
vorba de crearea unui stand de pro
be — care sporește capacitatea de 
încercare cu 50 la sută — de crea
rea unei linii tehnologice pentru 
executarea operațiilor de frezare a 
inelelor pentru convertizoarele hi
draulice.

în sfîrșit. ne mai oprim la 
„Colorom" Codlea, unde producția 
planificată pe primele trei luni din 

Se lucrează din plin la înălțarea halelor întreprinderii de izolatori electrici 
din Botoșani Foto : S. Cristian

tivitatea de pregătire și de execuție 
și problemele privind creșterea con
tinuă a productivității muncii pe șan
tiere, aplicarea de soluții și tehno
logii moderne în realizarea obiecti
velor planificate. O măsură deosebită 
pentru sprijinirea factorilor răspun
zători de bunul mers al investiții
lor o constituie repartizarea mem
brilor biroului comitetului jude
țean de partid și a vicepreședinților 
consiliului popular județean la prin
cipalele obiective de investiții, unde 
aceștia își aduc o importantă contri
buție la soluționarea operativă a pro
blemelor. S-au organizat, de aseme
nea, comandamente periodice Ia com
binatul chimic, întreprinderile de 
strunguri, de vagoane și altele. La 
rîndul lor, organele și organizațiile 
de partid din aceste unități au în
treprins acțiuni de mobilizare a tu
turor angajaților in vederea realiză
rii planului de investiții, iar comu
niștii din organizațiile respective sînt 
prezenți chiar și în cele mai mici 
formații de lucru de pe șantiere.

3 Și pînă în prezent ne-am bucurat 
de sprijinul organelor centrale, 

dar solicităm din partea lor concursul 
îndeosebi în ce privește livrarea inte
grală și in cel mai scurt timp de că
tre intreprinderea , .Independența" 
Sibiu a utilajelor necesare turnătoriei 
de fontă de la intreprinderea de strun
guri, precum și a celor din import de 

acest an a fost cu 40 la sută supe
rioară perioadei corespunzătoare din 
anul trecut. Totuși, planul a fost în
deplinit la principalii indicatori, iar 
productivitatea muncii a fost depă
șită. „Secretul" ? Folosirea intensivă 
a instalațiilor și utilajelor, indicii de 
utilizare ajungînd la 92 la sută. Și 
aici înt.îlnim aceleași explicații : or
ganizarea rațională a lucrului, buna 
aprovizionare a locurilor de muncă, 
aplicarea unor măsuri cu caracter 
tehnic — dezvoltarea capacității la 
operațiile de distilare antioxidant h, 
de uscare a produsului micropor sau 
finisare umedă, optimizarea loturilor 
de fabricație și altele.

Desigur, realizările obținute în a- 
cest an de industria județului Bra
sov nu epuizează posibilitățile largi 
care există în unele întreprinderi în 
ce privește folosirea mai deplină a 
mijloacelor tehnice și a forței de 
muncă. Ele constituie o bază și. în 
același timp, o certitudine că în apri
lie și in lunile ce urmează aceste 
realizări vor fi mult amplificate.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Sointeii"

către „Mecanoexportimport" ; defini
tivarea unor studii tehnico-economi- 
ce pentru anumite dezvoltări și o- 
biective noi din subordinea M.I.C.M. 
și M.I.Ch. privind dezvoltarea între
prinderii de vagoane și etapa a Il-a 
de la combinatul chimic. Solicităm 
acest sprijin întrucît cele două lu
crări au termen de începere, stabilit 
prin planul național unic, în trimes
trul II 1976. în vederea asigurării ca
pacităților de execuție la nivelul sar
cinilor anului 1976, solicităm M.I.C.M. 
și M.T.Tc. să analizeze elaborarea 
repartițiilor pentru 10 autobasculante 
de 16 sau 20 tone și a două buldoze
re S 1 500 pentru întreprinderea de 
construcții-montaj a județului nos
tru.

Considerăm că prin măsurile luate 
de biroul comitetului județean de 
partid și prin sprijinul operativ al 
factorilor amintiți în rezolvarea pro
blemelor prezentate, activitatea în 
domeniul realizării obiectivelor și 
capacităților productive va atinge un 
ritm înalt, ceea ce va permite reali
zarea integrală a sarcinilor în dome
niul investițiilor din județul nostru 
în acest an și în actualul cincinal.

Nicolae MARCEA
secretar
al Comitetului județean Arad 
al P.C.R.

Uzinei - suflet 
din sufletul lor

(Urmare din pag. I) 

zinu, Ion D. Moraru, Pricop Car- 
pov — turnători-oțelari, lăcătuși- 
mecanici, Ion Jitcă. Dumitru Puș- 
cașu. Ion Roșea. Ion Gavriliuc. Ște
fan Plătică ; inginerul Mihai Tudo- 
rache, Florea Epuraș. Vasile Costa, 
de la C.E.T. ; Lazăr Gh., Vasile 
Moroșanu, Simion Tiron. Teodor 
Corbu, Gh. Bujea și multi, multi 
alții. Cu toții au dat uzinei suflet 
din sufletul lor. „Am lucrat unde 
a fost mai greu. Cu inimă am lu
crat". „Dintr-o uzină nouă, neomolo
gată și care nu mergea am făcut 
o uzină și mai nouă, omologată și 
care merge".

Din tot ce povestesc acești oameni 
rămin cu sentimentul că au fost soli
dari intre ei, că au îndrăznit mult in 
profesia lor, fiecare, că au muncit 
mult. Rămin cu sentimentul pasiunii, 
al devotamentului, al ambiției lor 
profesionale, al vredniciei și al dem
nității lor muncitorești. „Stăteam cite 
35—40 de ore in uzină. Treceau noap
tea prin uzină directorul Mircea Șu- 
teu, secretarul comitetului de partid, 
Tudor Alexa, tovarășii de la condu
cerea județului, ii găseau pe oameni 
la locurile lor, în secțiile lor : „Voi 
nu sîijteți în schimb, de ce nu vă 
duceți acasă ?!“ „Dar dv. de ce nu vă 
duceți ?“ „Noi avem de lucru, avem 
probleme aici". „Și noi avem proble
me de rezolvat, avem de lucru" — și 
cereau părerea directorului asupra 
problemei tehnice pe care voiau să o 
rezolve. Ingineri tineri, pasionați, cu 
un autentic simț al răspunderii și al 
prestigiului profesional, ca Gh. Un- 
tea, Vasile Cismaru, Mihai Tudora- 
che. Traian Stoian (și imi cer scuze 
pentru cei pe care ii nedreptățesc, la 
fel de vrednici și devotați) au stră
bătut aici, la această uzină, incă o 
politehnică, au dezbătut toată tehnica 
cunoscută, au îndrăznit inovații, in
venții, modificări importante, elimi
nări de mașini, de utilaje, înlocuirea 
lor cu altele, concepute de ei. făcute 
de ei și de tovarășii lor, au stimulat 
gîndirea, curajul și inventivitatea 
muncitorilor — și au reușit să pună 
uzina la punct.

„Ventil cu ventil, conductă cu con
ductă — așa a fost revăzută, revizui
tă această uzină de către oamenii 
noștri. Și mai avem incă probleme da 
rezolvat, dar ceea ce a fost greu 
am învins" — mărturisește liniștit 
directorul Mircea Șuteu, cu gîndul, 
cred, la acele probleme pe care le mai 
au în față — acel program de mă
suri, din care mai au de rezolvat. 
„Fiecare muncitor, la locul lui de 
muncă, a gîndit. și-a pus mintea la 
contribuție, a adys o îmbunătățire — 
spune mindru muncitorul Ștefan Plă
tică. Am construit din nou uzina — și 
mai bine. E o uzină ieșită din miinile 
și din mintea noastră, din munca 
noastră".

Am ajuns să producem alumină, să 
ne înscriem în parametrii normali — 
și ăsta este un lucru de preț. (De no
tat : planul de producție pe primul 
trimestru al acestui an a fost înde
plinit cu zece zile inainte de termen). 
Dar ceea ce am realizat mai de preț 
— spun comuniștii uzinei — este 
tocmai acest colectiv uman, maturi
zat, călit în efort, solidar și conștient. 
Examenul greu prin care am trecut 
ne-a dus la biruința uzinei și la un 
salt uman calitativ, la un prețios spor 
de conștiință socialistă.

Tocmai fiindcă in fruntea acestei 
bătălii muncitorești s-au aflat co
muniștii.
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Arta populară a tuturor regiunilor țării 
componentă a epopeii noastre naționale

Numai o concepție profund patrio
tică. de înaltă culturalitate, putea ge
nera ideea cristalizării, pe toate pla
nurile artistice, cultural-educative, a 
epopeii naționale.

Marile culturi ale lumii și-au în
registrat prezenta, de-a lungul veacu
rilor, prin epopeile lor, astăzi apârind 
chiar sub aura mitologizantă, a su
pranaturalului. Generațiile viitoare 
ne vor privi, analiza și judeca, desi
gur, și pe noi, cu aceeași intensitate 
și tensiune emoțional-afectivă, în 
perspectiva lor istorică, întrucît trăim 
astăzi momente legendare, epopeice. 
Dar prezentul istoric, oricît de măreț 
ar f:, trăiește și prin permanentul 
aport al multiplelor spire ale evolu
ției generațiilor anterioare, care-i ge
nerează și potențează realizările ac
tuale.

De aceea, problema epopeii națio
nale trebuie privită, soluționată nu 
numai pe plan artistic, creator, ci și 
sub aspect științific și, peste toate, e- 
ducativ-politic. Epopeea poporului 
român există, prin însăși ființa și 
istoria poporului nostru, ea a fost și 
este trăită, este atestată documentar, 
în toate fazele existenței sale. Ea 
trebuie însă consemnată, prin toate 
formele și mijloacele de exprimare, 
trebuie descifrată, înțeleasă, com
pusă, transpusă.

Parte componentă de prim ordin a 
epopeii naționale o constituie arta 
noastră populară. Nu ne gîndim aici 
la multiplele reprezentări figurative 
ale unor personalități reprezentative 
ale istoriei noastre care apar în arta 
populară — ca, spre pildă, acea ex
trem de elocventă reprezentare a fi
gurii lui Mihai Viteazul pe o icoană 
pe sticlă, sub denumirea de sf. To
dor — ci la uriașul proces al creației 
populare, a întregului popor, în au- 
tohtonia, unitatea și perenitatea sa. 
Nu ne gîndim la evocări istorice con
semnate în arta populară, ci la per
manența culturală, la perenitatea ci- 
vilizatorie, la acea „biografie colecti
vă națională".

De asemenea, în această Idee, ne 
gîndim la unitatea — in varietate — 
a artei populare românești din toate 
regiunile țării, reprezentind reflexul 
unității spirituale a tuturor celor 
care au trăit și trăiesc pe aceste pă
mînturi, indiferent de naționalitate 
și de limba maternă. Potrivit a- 
devărnlui vieții, întreagă această 
creație este opera tuturor fiilor ve
trei românești, izvorită din condiția 
fundamentală a traiului comun, a 
muncii împreună, a luptelor și sufe
rințelor comune, in trecut, a idealu
rilor și eforturilor comune sub sem
nul cărora, astăzi, spiritualitatea na
țiunii socialiste apare intr-o indes
tructibilă unitate, argumentind eloc-

vent 
care, 
în societatea socialistă, împlini
rea superioară. In forme de ex
presie diferite, cuprinzind elemen
te etnice specifice, ea este to
tuși, în ansamblul său, o creație 
comună, un patrimoniu artistic uni
tar — arta populară a fiilor țării 
noastre, fără deosebire de naționa
litate.

Arta populară, înțeleasă ca proces 
etnografic, ca element definitoriu al 
specificului etnic, arta populară, care 
de veacuri îmbracă în forme ar
tistice specifice toate categoriile de 
obiecte necesare muncii și vieții o- 
mului, într-o polifuncționalitate și o 
pantonomie care-i este proprie, este

continuitatea unor raporturi 
străbătînd mileniile, își află, 

societatea socialistă,

pictură 
tură în 
dans, cintec etc. etc.) stă ca mărtu
rie pertinentă peste veacuri a inven
tivității și ingeniozității, a măiestriei 
și virtuozității, a gustului, echilibru
lui, rafinamentului și sensibilității, a 
talentului și a unor reguli nescrise, 
dar precis conturate și cristalizate ale 
concepției estetice a' maselor.

Creația artistică populară există și 
a existat plenar în toate epocile și în 
toate regiunile etnografice ale țârii. 
Ea este intrinsecă vieții poporului 
nostru în măsura în care — pentru 
a da un singur exemplu — un cro
nicar anonim român găsește necesar 
să consemneze — înainte de 1484 — 
incidentul în care voievodul Țării

pe lemn și sub sticlă, sculp- 
lemn și piatră, obiceiuri,

Dr. Tancred BÂNĂȚEANU
directorul Muzeului de artâ populară al Republicii Socialiste România

creația țărănimii, a acelei țărăniml 
pe drept considerată a fi „multă vre
me de-a lungul milenarei existențe 
a poporului" drept „cea mai impor
tantă forță a progresului". Iată de ce 
arta populară nu poate lipsi din 
componența majoră a epopeii noas
tre naționale. Căci, spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Dovezile de 
cultură materială existente pe între
gul cuprins al patriei noastre vor
besc cu elocvență despre geniul crea
tor al poporului român, despre ta
lentul și măiestria cu care l-a înzes
trat natura, despre marea lui sete de 
frumos".

Locul artei populare în epopeea 
noastră națională se mai justifică — 
în afară de rolul ei de document al 
formelor de cultură și concepției po
porului — și prin caracterul ei prin 
excelență militant, datorită pantono- 
miei, funcționalității, locului ei în 
conștiința socială, datorită caracte
rului său etnic care o particularizea
ză în contextul ansamblului cultural 
mondial, perenității sale, vibrației 
sale patriotice.

Cum am putea prezenta mai bine 
poporul, țărănimea, care în decursul 
istoriei a contribuit la crearea epo
peii noastre naționale, decît 
trînd și punînd în valoare — 
faptelor de arme — întreg 
culturii populare, al artei
această țărănime l-a creat de-a lun
gul veacurilor ?

Această cultură populară, exempli
ficată strălucit prin arta populară 
din toate regiunile, prin imensul 
proces creator artistic al poporului 
nostru (port popular,-țesături, brode
rii, ceramică, crestături, arhitectură 
populară, creații artistice în os, fier.

înregis- 
în afara 
tezaurul 
pe care

CARNET CULTURAL
• Recent, BIBLIOTECARI ȘI 

ACTIVIȘTI CULTURALI " 
județele Dolj, Hunedoara, 
hedinți, Olt, Vîlcea și Gorj au 

la Tg. Jiu, la o 
„Conținutul, 

muncii cu 
factor .de 
educarea

• AGEN-

din 
Me

luat parte, 
dezbatere pe tema 
formele și mijloacele 
cartea. Biblioteca — 
primă importanță în 
socialistă a maselor". _ 
DA DtMBOVlȚEANĂ. La Tirgo- 
viște s-a deschis „Salonul lite
raturii contemporane". In întim- 
pinarea centenarului Indepen
denței. Muzeul județean de is
torie a inaugurat expoziția 
„Lupta poporului român împo
triva dominației străine, pentru 
constituirea unui stat indepen
dent". O sesiune de comunicări 
științifice pe tema „Modalități 
de realizare a orientării școlare 
și profesionale în strinsă legă
tură cu cerința de forță de mun
că a județului" a avut loc la 
Tîrgoviște. • LA CASA AGRO
NOMULUI DIN ARCUȘ (Covas- 
na) a avut loc un simpozion pe 
tema : „Rolul și responsabilita
tea jurisconsulților în asigu
rarea legalității în cadrul unită
ților socialiste". • AGENDĂ 
PRAHOVEAN A. Prima expoziție 
de sculptură în sare din țara 
noastră, aparținînd sculptorului 
.Iustin Năstase, s-a deschis la 
Slănicul de Prahova, într-o sa
lină la 210 metri sub pămînt. 
Printre lucrări : busturile monu
mentale ale lui Traian și De- 
cebal și steagurile de luptă ale 
dacilor. Artiștii amatori din 
Urlați, Slănic și corul „Came
rala" din Ploiești au prezentat o 
evocare artistico-literară, intitu
lată „Columna Traiana". La Plo
iești s-a desfășurat cea de-a 
doua ediție a festivalului de dans 
tematic „Bucuria muncii" (52 de 
formații, din 23 de județe). 
• „ZESTREA NOASTRA-I O- 
MENIA“ este titlul spectacolului 
muzical-coregrafic prezentat re
cent in sala „Olimpia" din Ti
mișoara. • AGENDA ARĂDEA
NĂ. Numeroase simpozioane 
mese rotunde, expuneri, dezba
teri pe teme politico-educative și 
social-culturale au fost organiza
te recent la Lipova, Socodor, 
Sîntana, Zimandul Nou, Păuliș, 
Covisînț, Chioroc, Pecica, Șiria, 
Seleuș și altele. Actori ai tea
trului de stat au prezentat un 
recital de poezie patriotică la 
clubul întreprinderii textile

U.T.A. Festivalul filmului pen
tru tineret a programat 14 spec
tacole cu 
cumentare 
vizionate 
spectatori.

filme artistice și do- 
românești și străine, 
de aproape 6 000 de 

_______ • CEA DE-A 6-a 
CONSFĂTUIRE PE ȚARA A 
FINISORILOR, ținută la Boto
șani, a dezbătut, printre altele, 
problema relațiilor interperso- 
nale în echipele de finisaj, rolul 
cercurilor de specialitate în for
marea deprinderilor corecte de 
muncă, îmbunătățirea calității 
produselor textile ș.a. • AGEN
DA VR1NCEAN A. Seri de în
trebări și răspunsuri au avut loc 
la case de cultură și cămine cul
turale, pe tema : „Organizarea și 
conducerea de către partid a în
tregii vieți politice și social-eco- 
nomice — necesitate și garanție 
a succeselor în făurirea socie
tății socialiste multilateral, dez
voltate". Expoziții de pictură și 
artă populară s-au deschis la 
Focșani și. respectiv, Soveja. 
Cartea social-politică a constituit 
tema unor expoziții deschise la 
bibliotecile județeană și orășe
nești. Peste 30 de formații s-au 
întrecut în faza pe centre de co
mună a „Festivalului național al 
formațiilor artistice de ama
tori". • LA IACOBEN1. FRA
SIN, VEREȘTI, VICOVU DE 
JOS ȘI MĂLINI, 48 de brigăzi 
artistice de agitație s-au întâlnit 
într-o frumoasă și utilă compe
tiție. • AGENDĂ MARAMURE
ȘEANĂ. La biblioteca județeană 
a avut loc o dezbatere asupra 
cărții „Drama religioasă a omu
lui" însoțită de o expoziție. 
Muncitorii -de la C.P.L. Sighetu.l 
Marmației s-au intîlnit cu bri
gada științifică. Elevii liceului 
băimărean „Gheorghe Șincai" au 
organizat un concurs pe teme 
ateist-științifice, în cadrul căruia 
au fost folosite experiențe de' 
laborator. La Satulung, o „sea
ră de observații" și un „calei
doscop astronomic" au avut 
drept temă „planetele gigant și 
explicarea fenomenelor astro
nomice ale lunii aprilie". La 
Șomcuta Mare s-a organizat un 
„Almanah cultural", cupririzînd : 
un „cadran politic", un colocviu 
științific, un recital de poezie 
patriotică, un „popas, turistic 
maramureșean", un spectacol al 
formațiilor de amatori.

Corespondenții „Scînteli"

(Urmare din pag. I)
bire de ceea ce se credea pină acum, 
descoperirile de la Piscul Crăsanilor, 
Popești pe Argeș sau Tinosul pe Pra
hova. fac evidentă existența, in a- 
ceastă epocă, pe teritoriul nostru, a 
unei „civilizații oppidane a fierului".

Nenumărate sînt dovezile perma
nenței noastre pe aceste pămînturi. 
De pildă, cercetările au scos la iveală. 
tot incepînd cu sec. IV î.e.n., primele 
emisiuni monetare dacice care au ca 
fond de inspirație lumea traco-mace- 
doneană și grecească (pentru ca, din 
sec. III. să fie descoperite un mare 
număr de tezaure monetare Îngro
pate). Nu este greu de înțeles sem
nificația istorică a acestui fapt ! Ea 
vorbește despre o intensă circulație 
monetară in lumea dacă, ceea ce în
seamnă o creștere a cantității mărfu
rilor pentru schimb — fapt care pre
supune existența unor intermediari ai 
schimbului, negustorii — deci o miș
care comercială și „financiară" evo
luată, cu largi orizonturi. (Pentru că, 
spune tot Engels, banul, „marfa 
mărfurilor, ascunde în sine toate ce
lelalte mărfuri".) Această perioadă de

progres economic, fiind azi cunoscută 
mai bine, datorită descoperirilor din 
ultima vreme, începe să fie și înțelea
să mai bine, ea oferind argumente 
imposibil de înlăturat de către unele 
păreri sau (pre)concepții contrarii, 
pe care le întilnim, cu surprindere, 
exprimate de unii autori străini. 
Mai ales că datele oferite de arheolo
gie, coroborate cu știrile provenite 
din izvoarele scrise, permit azi noi 
interpretări.

De pildă, în legătură cu începutu
rile procesului de formare a statului 
dac (evenimentele de la sfîrșitul sec. 
IV și începutul sec. III î.e.n.), sensul 
celor transmise nouă prin intermediul 
lui Diodor din Sicilia se cuvine a fi 
reconsiderat. Este vorba de conflictul 
armat dintre Lisimah și Dromichai- 
tes, regele dacilor. Izvorul citat, refe- 
rindu-se la soarta lui Lisimah. regele 
tracilor căzut prizonier cu întreaga 
armată în miinile dacilor lui Dro- 
michaites, arată că „...Dromichaites 
fu împotriva pedepsirii regelui și-i 
lămuri pe oșteni că este bine să-1 
cruțe pe bărbatul acesta". Datorită 
acestei informații, multă vreme socie
tatea dacică din timpul lui Dromi

Românești, Vlad Țepeș, întîlnind un 
țăran cu cămașa murdară și ruptă îl 
întreabă dacă a semănat in. Arătîn- 
du-i-se lanul cu in, Vlad Țepeș o 
ceartă pe femeie, spunîndu-i : „Băr
batul tău trebuie să are și să semene 
și să te hrănească, iar tu ar trebui 
să faci bărbatului tău haine curate 
și împodobite". Sau să ne gîndim la 
faptul că splendidele porți sculptate 
maramureșene erau, în secolele tre
cute, semnul unor mari virtuți, con
stituind prerogativa doar a țăranilor 
înnobilați pentru fapte de arme.

Epopeea noastră națională nu poate 
fi lipsită de creația culturală și artis
tică a poporului, a țărănimii. Epopee 
scrisă cu arniciul broderiilor, culori
le smălțate și volumele elegante ale 
ceramicii, cu jocul de umbre și lu
mini al crestăturilor în lemn, cu 
proporțiile arhitectonice inegalate. cu 
eleganța structurii portului popular, 
cu rafinatele nuanțări ornamentale și 
cromatice ale țesăturilor — virtuți 
care nu se opresc doar pe plan ar
tistic, ci care se situează și pe acela 
mai profund și complex ai unor for
mule și structuri specifice de viață, 
al unei filozofii și etici profund spe
cifice. In acest context, ca o con
tribuție firească la elaborarea epo
peii naționale trebuie socotită și 
creația naționalităților conlocuitoare,

izvoarele ei fiind tot în soiul fertil 
al spiritualității pămîntului româ
nesc. Respectul acordat în societatea 
noastră acestei creații, posibilitățile 
de conservare și condițiile de dez
voltare superioară (publicații, expo
ziții, tîrguri artizanale, spectacole și 
festivaluri folclorice) demonstrează, 
concret, că arta românească de 
presie fie română, fie maghiară, 
mană sau de alte expresii este 
siderată ca aparținînd funciar _ 
trimoniului spiritual al României 
socialiste.

Sub raportul estetic al acestei va
lorificări, trebuie arătat că patri
moniul artistic din toate zonele țării 
ne este scump și trebuie apărat 
cu sfințenie. Se cere imperios culti
varea sa, nepermițîndu-se agrama- 
tizarea, denaturarea, i se cere păs
trată integritatea. Se cere, de ase
menea, asigurarea, pe toate planu
rile, a valorificării acestui tezaur 
documentar al epopeii noastre na
ționale.

Căci se pune problema aducerii în 
actualitate și a proiectării în viitor a 
artei populare — componentă a epo
peii noastre naționale. Fiind anacro
nică noilor condiții de viață, nemai- 
răspunzînd necesităților funcționale 
ale prezentului, creația artistică 
populară cunoaște unele mutații și 
își găsește locul în contemporaneita
te prin valorificarea sa în cadrul 
mișcării artistice de masă, a creației 
de amatori, cu o mare pondere în 
producția artizanală a UCECOM-ului, 
în valorificarea artistică, industrială, 
a design-ului, în consemnări, studii, 
și îndeosebi în muzee de etnografie 
și artă populară.

Prin funcția lor științifică, cultural- 
educativă, rolul muzeelor este deose
bit de important în aducerea la zi și 
proiectarea în viitor a acestui impor
tant fragment de frescă. Inglobînd 
valorile artei populare într-o formă 
științifică, educativă, dar totodată și 
artistică, de prezentare, 
muzeală se integrează unei 
expresie, de limbaj, mijloc 
mare contemporană și de 
unuia din aspectele epopeii națio
nale.

In felul acesta, creată de popor, 
arta noastră populară se reîntoarce 
în forme superioare în slujba între
gului popor.

ex- 
ger- 
con- 
pa-

expoziția 
forme de 
de expri- 
viitor a

Străveche vatră a spiri
tualității românești, pămîn- 
tul Moldovei se dovedește 
a fi, în anii noștri, deose
bit de rodnic în inițiative 
culturale de interes națio
nal. Iată — fie și numai cu 
privire la domeniul tea
trului — ne putem aminti 
că la Iași are loc anual 
„Săptămîna dramaturgiei 
românești", la Piatra 
Neamț se desfășoară „Fes
tivalul teatrului pentru co
pii și tineret", la Bacău — 
„Gaia recitalurilor drama
tice" și „Colocviul criticii". 
La Bîrlad va bate în cu- 
rînd gongul inaugural al 
unei treceri în revistă a 
spectacolelor tinerilor regi
zori și al unui „Colocviu" 
al acestora.

înscriindu-se în an
samblul armonios al unor 
asemenea manifestări, ora
șul Botoșani (în care nu 
de mult am urmărit o altă 
admirabilă „acțiune cultu
rală" : „Zilele Eminescu") 
a găzduit recent o nouă 
manifestare teatrală pro
iectată a se desfășura anu
al : „Festivalul teatrelor 
din Moldova". In chip feri
cit, cea dintîi ediție a a- 
cestui festival a avut și o 
valoare aniversară. Ea a 
coincis cu împlinirea a 160 
de ani de la cel dintîi spec
tacol în limba română (un 
spectacol care, fapt semni
ficativ, a avut loc tot în 
Moldova, la Iași).

La festival au participat: 
Teatrul Național din Iași, 
Teatrul „Victor Ion Popa" 
din Bîrlad, Teatrul „Geor
ge Bacovia" din Bacău, 
Teatrul de stat din Galați, 
Teatrul „Maria Filotti" din 
Brăila și teatrul-gazdă, 
care a pregătit pentru a- 
ceastă ocazie un spectacol 
în premieră. Ni s-a părut 
absolut regretabilă șl de 
nescuzat absența din festi
val a Teatrului tine
retului din Piatra Neamț 
(și sperăm că această 
neparticipare va face o- 
biectul unei analize din 
partea forurilor culturale 
locale și a C.C.E.S.).

Deși festivalul despre 
care vorbim nu a avut o 
temă anume, este intere
sant de semnalat că toate 
colectivele participante s-au 
gindit să prezinte la Boto
șani — ca spectacole nece
sare, reprezentative — 
montări ale repertoriului 
național. . Gîndurile ne-au 
zburat, firesc, spre înce

puturile teatrului nostru, 
spre pledoaria fondatorilor 
lui pentru piese „de gîn- 
dire și simțire româneas
că". Ne-am dat seama încă 
o dată cît de puternice sînt 
elementele de continuitate 
ale scenei românești, cît de 
puternic legată de „tradi
ție" (de ceea ce are ea mai 
valoros șl peren) este ori
entarea actuală, de promo-

tențîel numele unor noi 
dramaturgi precum Mircea 
Radu Iacoban, Andi An- 
drieș, Ștefan Oprea, Geor
ge Genoiu, Constantin 
Munteanu ș.a. — au inclus 
mai multe premiere abso
lute ale acestei stagiuni•: 
„Acum șl în cele din ur
mă" de Th. Mănescu (Tea
trul din Galați), „Platon" 
de Dumitru Solomon (Tea-

Dezvoltarea

armonioasă 
a mișcării teatrale 

romanești
ÎNSEMNĂRI de la „festivalul 

TEATRELOR DIN MOLDOVA"

vare a creației originale 
apte să exprime conținutu
rile de viață, dimensiunile 
spiritualității noastre.

N-au lipsit, desigur, ca
podoperele clasice. (Națio
nalul Ieșean a oferit o 
montare recentă a „Scriso
rii pierdute", Iar Bacăul a 
„Nopții furtunoase"). Do
minanta * constituit-o in
să piesa românească de 
actualitate. Am avut prile
jul unei plăcute reîntîlnirl 
cu piesa Iul D. R. Popescu 
„Acești îngeri triști" (Tea
trul din Bacău), jucată cu 
dăruire, nerv și talent de 
tinerii actori Șerban Celea 
și Dorina Păunescu. Pe a- 
fișul festivalului, teatrele 
moldovene — care de-a 
lungul anilor au impus a-

trul din Bîrlad), „Viața 
unei femei" de Aurel Ba- 
ranga și „Trădătorul" de 
Ștefan Berciu (In Inter
pretarea Teatrului din 
Botoșani) ș.a. Șl poate că 
ar fi chiar recomandabil 
ca, pe viitor, teatrele să 
se străduiască să prezinte 
la Botoșani, ca și în anul 
acesta, scrieri originale și 
îndeosebi creații reprezen
tative ale dramaturgiei so
cialiste, incluzînd cît mal 
multe premiere recente.

Ele și numai „sălile pli
ne" care au caracterizat 
festivalul sînt suficiente 
pentru a sublinia Interesul 
deosebit al spectatorilor, 
printre care foarte mulțl 
tineri, pentru expresivita
tea și mesajul artei sceni

ce. Dar dincolo de perfor
manța numerică s-a impui 
o altă observație cu privi
re la acest public : inte
resul, receptivitatea Iul, 
competența lui deosebită, 
exprimată prin reacții, a- 
plauze etc., exact la punc- 
telc-chele ale dezbaterilor 
etice și sociale angajate 
pe scenă, exact In momen
tele culminante ale perfor
manțelor actoricești. Este, 
în fond, această „calitate a 
publicului" o dovadă că 
Teatrul „Mihai Eminescu" 
și teatrele din Moldova 
își fac datoria, contribuind 
substanțial la educarea 
maselor.

De altfel, acțiunea edu
cativă a teatrului — ca 
instituție de cultură socia
listă — a stat și în atenția 
unui rodnic și util coloc
viu intitulat „Contribuția 
criticii teatrale Ia educarea 
maselor și formarea gustu
lui estetic al spectatoru
lui", colocviu care a bene
ficiat de participarea unor 
cadre ale I.A.T.C., scriitori 
și critici.

Zilele teatrale de la Bo
toșani. au inaugurat o in*  
teresantă formulă de apro
piere a teatrului de pu
blic. Fiecare spectacol a 
fost „cedat" cîte unei mari 
întreprinderi botoșănene — 
prilej pentru colective de 
oameni, sudate în procesul 
muncii, să se întîlnească, 
să schimbe opinii, să se 
confrunte cu un același 
fenomen de artă. Contactul 
dintre public și oamenii de 
teatru continua și a doua zi 
dimineața, cînd artiștii de
veneau, ei, invitații celor 
care îi aplaudaseră cu o 
seară înainte : cunoșteau 
cadrul lor de activitate, 
problemele lor profesionale 
și de viață, felul în care 
ei receptaseră mesajul ar
tistic.

Excelent organizată, cea 
dintîi ediție a acestei ma
nifestări deschide perspec
tiva unui festival rodnic 
pentru slujitorii scenei din 
această zonă de cultură 
străveche, ca și pentru via
ța teatrală a întregii țări.

„Festivalul teatrelor din 
Moldova" prilejuiește un 
prețios schimb de experi
ență și stimulează continua 
înnoire a relației teatrului 
cu publicul.

Natalia Stancu 
ATANAS1U
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Institutul politehnic din lași: aici se pregătesc viitori specialiști pentru diferite sectoare ale economiei naționale

Manole Marcus realizea
ză noua sa comedie : Ope
rațiunea „Monstrul", pe un 
scenariu de Titus Popovici.

Ținta cuplului de realiza
tori a fost aceea de a efec
tua o critică de moravuri. 
Cinci personaje, reunite 
sub semnul relaxant al va
canței, sint explorate ast
fel că, deși ele se vor total 
eliberate de conveniențele 
sociale, nu fac altceva de- 
cît să reconstituie — prin 
felul de a fi și de a se ex
prima — poziția șl lacu
nele lor în raporturile din 
societate, felul lor de a fi 
atunci cînd nu sint în 
vacanță.

...Ne aflăm, deci, în în
soritele zile 
undeva prin 
izolat fiind ales și frec
ventat de către eroii filmu
lui de mai multi ani, vară 
de vară. In acest micro- 
univers pare să domneas
că armonia și respectul ca
tegoric al normelor unanim 
acceptate, dar... fiecare le 
ocolește cum poate. In pre
ocupările membrilor grupu
lui devine tot mai 
ceea ce-i aseamănă 
ceea ce-i deosebește.

Dar, oare, numai velei
tățile de flăcăi tomnatici 
(cu excepția lui Mircea) și 
sihăstria să-i unească atît 
de strîns pe acești oameni ? 
Incet-încet, adevărul iese la 
Iveală : Dumitru și Eugen 
se preferă reciproc, avînd 
amîndoi cam aceeași... 
funcție, iar Corneliu și 
Mircea se înțeleg de pe 
poziția comună de subal
terni îndatorați șefilor lor 
pentru anumite favoruri și 
înlesniri. Apare, așadar, tot 
mai evidentă cauza com
plicității lor în delectările 
sau corvezile vacanței ; 
totodată, transpar și rapor
turile de

că cine pe cine folosește 
pentru a-și asigura mai 
bine destinderea 1 în struc
tura care se definește, un 
loc aparte îl capătă perso
najul Scriitorul, dornic să 
se bucure in singurătate 
de darurile naturii. IzOlîn- 
du-se de ceilalți, el refuză 
încălcarea regulilor stabi
lite — ceea ce devenise un 
loc comun de manifestare

Deci, membrii grupului 
se definesc pe o traiecto
rie critică. în care satira 
copleșește hazul — ceea 
ce, poate, a fost și în... 
intenția autorilor, de vre
me ce abilitatea scena
ristului, vădită în înlănțui
rea situațiilor și, într-o mă
sură, în elaborarea dialo
gului, nu este însoțită, to-

de concediu, 
Deltă, locul

clar 
șl

subordonare, adl-

Trei consfătuiri de larg interes
„Misiunea social-educativă a cenaclurilor și cercurilor 
artistice de amatori"
„Universitățile populare în cincinalul revoluției tehnico- 
științifice"
„Statutul profesional și politic al
toate așezămintele

din orașe și

activistului cultural"

CRONICA FILMULUI

Operațiunea
„Monstrul"
a ipocriziei — și nu-și iro
sește timpul în discuțiile 
sterile, anoste care-i antre
nează pe partenerii săi de 
grup. Dar nici el nu-și în
deplinește programul auto- 
impus, acela de a scrie.

Curgerea timpului, care 
adună roadele unei incisive 
observații asupra acestor 
cinci caractere, este între
ruptă pe neașteptate de a- 
pariția unei pictorițe ama
toare. tinere și frumoase. 
Prilej de a verifica, o dată 
în plus, mentalitatea băr
baților cu chelie sau tîm- 
ple cărunte, care devin 
brusc cocheți și-i caută 
grațiile... Simpatia ei oca
zională pentru Corneliu 
declanșează un crescendo 

. dramatic, precum și — 
în final — o amuzantă 
răsturnare de situații.

tuși, de o încărcătură de 
fantezie umoristică pe mă
sură.

Ambianța odihnitoare a 
Deltei (neexplorată însă în 
sens comico-satiric) 
stituie 
Marcus 
ruitoare 
cărui 
du-se în 
amplele potențe interpre
tative ale actorilor. Pla
nurile, uneori chiar foarte 
lungi, conferă acestui film 
aparența unui exercițiu 
stilistic ce s-ar cere urmă
rit cu răbdare. Dar statica 
filmărilor reduce — prin 
monotonia imaginii — va
loarea de 
personajelor 
și frustrează 
atractivitate.

con- 
pentru Manole 

reperul unei stă- 
examinări a fie- 

caracter, bizuin- 
acest sens pe

comunicare a 
și situațiilor 
comedia de

In distribuție, extrem de 
redusă, contează ponderea 
jocului fiecărui actor. Toma 
Caragiu și Octavian Co- 
tescu alcătuiesc un admi
rabil cuplu, notabil prin 
farmecul și adîncimea jo
cului fiecăruia. Marin Mo- 
raru, izbutind o culme de 
interpretare umoristică în 
„monologul din cort", 
reușește, totuși, o , 
duită omogenă pe 
cursul acțiunii, 
du-se tentat de farsă. Două 
personaje, trasate 
„gros" (Scriitorul) 
cam fără vlagă 
nu dau ocazia 
vidiu Schumacher 
pectiv, lui Alexandru Ma- 
nolescu decit să-și com
pună cîte o „mască" 
Marcînd firescul relevat 
de jocul Cristinei Hof- 
man, ne gîndim că, poate, 
debutul intr-un rol cu 
mai multă substanță ar fi 
fost, în ceea ce o privește, 
mai concludent.

Imaginea (Al. Intorsu- 
reanu, Gh. Ficher) este 
încă un prilej de a proba 
calitățile procedeului româ
nesc „Graphis Color" în 
obținerea unor tonuri colo- 
ristice scontate, deși une
ori dau paloare chipurilor.

Muzica filmului, aparți- 
nînd compozitorului George 
Grigoriu, este deopotrivă 
poetică și pregnantă, urmă
rind a sugera un fond di
namic pentru întîmplări 
care se succed lent.

Operațiunea „Monstrul" 
este o comedie care și-a 
propus un efect educativ 
prin suprasaturarea ecranu
lui cu ceea ce e demn de 
extirpat din realitate. Efect 
pe care, într-un anume 
sens, izbutește să-l obțină.

nu 
con- 
par- 

lăsin-

unul 
și altul 
(Mircea) 
lui O- 
și, res-
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în
culturale, 
sate, sub genericul „Co
dul eticii și echității so
cialiste in viața noastră", 
se desfășoară in această 
perioadă ample mani
festări politice și cultu
rale. Au loc spectacole 
in cadrul „Festivalu
lui național al for
mațiilor artistice de a- 
matori", la care parti
cipă echipe de dansuri, 
coruri, brigăzi artistice 
de agitație, ansambluri 
instrumentale, soliști 
vocali, instrumentiști. Se 
inițiază pe plan județean 
festivaluri cultural-ar- 
tistice tradiționale, sint 
prezentate publicului ex
poziții de pictură, artă 
decorativă, artizanat ale 
artiștilor amatori. A 
avut loc gala filmului de 
amatori. In această suită 
de acțiuni, inițiate de 
Consiliul ~ " 
Educației 
înscriu și 
consfătuiri
Capitală, cu participarea 
unor reprezentanți ai 
vieții cultural-educative 
de masă din toate ju
dețele.

Este vorba, in primul 
rînd, de 
cercurilor și 
artistice din 
la care au 
conducători și animatori 
de cenacluri literare și 
plastice, de cinecluburi, 
activiști culturali, crea
tori amatori. Ea a prile
juit o amplă discuție în 
jurul unei tematici de 
larg interes pentru dez
voltarea mișcării artis
tice de amatori : „Circu
lația și valorificarea 
creației populare", „Tra
diție și 
neitate", 
cercurilor și cenaclurilor 
la dezvoltarea 
estetic, ca și 
nul promovării 
lor din mase",

Culturii
Socialiste, 

trei recente 
organizate in

și 
se

dezbaterea 
cenaclurilor 
toată (ara, 

participat

contempora- 
„Contribuția

gustului 
pe pla- 
talente- 

„Nivel ul

conducerii și îndrumării 
în toate categoriile 
cercuri și cenacluri 
tistice".

In cadrul unei 
dezbateri, consacrată u- 
niversltăților populare, 
au fost relevate noi 
orientări ale activității 
acestora, contribuția la 
perfecționarea pregătirii 
profesionale, politice, de 
culturală generală a oa
menilor muncii. Au fost 
supuse atenției teme ca : 
„Universitatea populară 
— factor de răspîndire a 
cunoștințelor, științifice 
celor mai no'i și de for
mare a gîndirii materia
liste a oamenilor", „Ro
lul universităților popu
lare în informarea mase
lor asupra curentelor de 
idei și în combaterea 
ideologiei străine", „Cum 
se înscrie universitatea 
populară în structura 
generală a instituțiilor 
de instrucție publică a 
maselor".

Cea de-a treia dezba
tere — „Profilul, răs
punderile și stilul de 
muncă ale activiștilor 
din instituțiile cultural- 
educative de masă" — a 
prilejuit activiștilor co
mitetelor 
educație 
rectorilor 
culturale, 
științifici 
mass mediei, unor psi
hologi, sociologi, analiza 
citorva probleme de 
fond, cum sint : nivelul 
ideologic și de cultură, 
cunoașterea la zi a poli
ticii partidului, calitatea . 
de animator a activistu
lui cultural, legăturile 
lui cu masele, forța de 
mobilizare și influențare, 
prestigiul și autoritatea 
activistului cultural. O 
altă temă a constituit-o 
pregătirea cadrelor di
dactice și a altor intelec
tuali în perspectiva în
deplinirii funcției de

de 
ar-

alte

de cultură și 
socialistă, di- 
de așezăminte 

cercetătorilor 
în domeniul

animator și de activist 
cultural.

Cele trei consfătuiri 
au oferit o privire de 
ansamblu asupra activi
tății cultural-artistice de 
masă, în principalele ei 
direcții. Statistic, cifrele 
sint elocvente. In Româ
nia există astăzi 2198 
de cercuri și cenacluri, 
cu 31 220 de membri (41 
la sută dintre aceștia sint 
muncitori, tehnicieni, ca
dre din industrie și de 
pe șantierele de con
strucții) ; 1 060 de 
versități populare (de 
3,5 ori mai multe 
in perioada 1970—1971), 
reunesc 381 221 
cursanți la peste 
de cursuri.

Dar elementului 
tativ i se 
valoric, i . ___ ,
eficiență educativă. In 
pregătirea Congresului 
educației politice și 
culturii socialiste, aceste 
consfătuiri deschid o lar
gă perspectivă 
principalelor 
ale activității 
educative în 
Programului partidului, 
a cerințelor calitative 
ale cincinalului revolu
ției tehnico-științifice. 
Prin sublinierea largii 
popularități a așezămin
telor culturale, a rolului 
lor politic-educativ in 
modelarea omului nou, 
conturarea ■ ... . 
profesional, 
tic, etic al 
cultural — 
modului democratic în 
care se desfășoară acti
vitatea cultural-educati
vă in țara noastră — 
cele trei consfătuiri și-au 
dovedit reala utilitate. 
Aceasta pledează pentru 
ca astfel de dezbateri 
să devină permanențe 
ale vieții spirituale din 
țara noastră.

unl-

decit

de
9 000

canti-
asociază cel 

de conținut, da

asupra 
obiective 
cultural- 

lumina

statutului 
social-poli- 
activistului 

in esență a

Smaranda OȚEANU

chaites a fost considerată ca expre
sia unei „democrații militare". Dar, 
dacă analizăm pasajul respectiv — 
conjugîndu-1 cu ceea ce știm, dato
rită ultimelor descoperiri, despre si
tuația economică — sîntem îndreptă
țiți să afirmăm că, de fapt, Dro
michaites impune oștenilor punctul

circulația monetară (fapt atestat de 
numeroasele tezaure descoperite în 
ultimii ani). iar alte descope
riri ne arată existența unei cul
turi traeo-getice caracteristice, uni
tare și generale — ceea ce do
vedește un stadiu de dezvoltare 
superior celui al organizării gentilice.

cesului de constituire a statului dac), 
de la sfîrșitul secolului IV și începu
tul secolului III î.e.n. Așadar, nimic 
nu indrituiește subaprecierea dezvol
tării societății geto-dace, așezarea sa 
pe o treaptă inferioară celei impuse 
de realitățile istorice — eu atit mai 
mult cu cît aprecierea reală are în

Arheologie și adevăr istoric
său de vedere. Această practică așa- 
ză statul de mai tîrziu ai lui Dro
michaites al doilea la dimensiunea 
reală pe care acest stat a avut-o în 
epocă. Căci nu altfel se proceda, de 
pildă, în importantul regat elenistic 
al Macedoniei. De altfel, abia în felul 
acesta se explică autoritatea Iui Dro
michaites, care participă la Conflic
tele dintre monarhii elenistici din 
Asia (anii 260 î.e.n.) El avea o ar
mată puternică, «tatul său cunoștea

Există, în această privință, și alte 
știri. Dar chiar și numai cele evocate 
aici sînt suficiente pentru a îndrep
tăți afirmația, multă vreme privită cu 
rezerve, că formațiunea social-econo- 
micâ geto-dacică din secolele II—I 
î.e.n. reprezenta un stat și că marea 
înflorire pe care o cunoaște acest stat 
în vremea lui Burebista își are pre
misele cu mult înainte, in dezvoltarea 
societății geto-daca (începutul pro-

vedere relativ aceleași considerente 
ca și acelea folosite îndeobște în a- 
precierea stadiului de dezvoltare al 
altor popoare din această parte a lu
mii, mai apropiate sau mai îndepăr
tate de noi.

Așezată pe tărîmul ferm al faptelor, 
întreprinzind o cercetare stăruitoare, 
cu adevărat științifică, apreciind des
coperirile în interdependența lor. res- 
pingind orice idee preconcepută, acti-

vitatea arheologică din ultimii ani a 
contribuit esențial la conturarea netă 
a unor adevăruri istorice, la corecta
rea unor puncte de vedere eronate, 
la limpezirea unor mari porțiuni ale 
drumului istoric parcurs de poporul 
nostru. Să ne gîndim numai la lumi
na in care privim, azi, marea dezvol
tare economică și politică a statului 
lui Burebista — realitate cunoscută 
mai de mult dar, din păcate, multă 
vreme apreciată incorect. Azi dăm 
interpretarea cuvenită, aprecierea 
justă unei relatări ca aceea a anti
cului Strabon, care spunea : „Ajun- 
gind în fruntea neamului său... getul 
Burebista l-a înălțat atît de mult... 
incit, in cîțiva ani, a făurit un stat 
puternic... ba încă a ajuns să fie te
mut de romani". Și tot datorită vi
ziunii riguros științifice care că
lăuzește cercetarea arheologică și is
torică românească din ultimul dece
niu dispunem, azi, de suficiente ar
gumente științifice pe care să le 
opunem unor afirmații eronate, cum 
ar fi, de pildă, aceea potrivit căreia, 
după moartea lui Burebista, statul 
dac s-ar fi fărimițat, nu în stătulețe, 
ci în uniuni... tribale. Unor aseme

nea erori — egale cu ignorarea ușu
ratică a legilor de dezvoltare istori
că — arheologia noastră a învățat 
să le dea răspunsul faptic cuvenit, 
făcîndu-și un punct de onoare — și 
de răspundere față de istorie — din 
a aduce, pe bază de argumente, co
rectările impuse de adevăr.

Dar acestea sînt numai cîteva 
exemple, desprinse dintr-o multitu
dine, care demonstrează sîrguința 
arheologilor și istoricilor noștri in 
îndeplinirea sarcinilor ce Ie revin din 
Programul ideologic al partidului. 
Este de subliniat, de asemenea, fap
tul că, în perspectiva făuririi epo
peii naționale, arheologii și istoricii 
noștri își privesc misiunea de a con
tribui, prin activitatea lor specifică, 
Ia progresul științei istorice, ta afir
marea permanenței poporului nostru 
pe aceste pămînturi, nu ca pe o ac
tivitate strict profesională, ei. în pri
mul rînd, ca pe o expresie a con
științei lor civice, a patriotismului 
socialist care-i animă, ca o contri
buție activă la procesul edificării 
conștiinței socialiste a poporului.
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Primire la Consiliul de Miniștri
niul folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice, precum și unele as
pecte ale dezvoltării în continuare a 
colaborării între cele două țări în 
acest 
ticii.

La întrevedere a luat parte Ion 
Ursu, președintele ~ 
Stat pentru Energia

A participate Ivan Abagiev, amba
sadorul R.P. “ '

Vizita delegației militare din R. A. Egipt CONGRESUL AL XV-LEA AL PARTIDULUI
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a primit, 
marți după-amiază, pe Kostadin Kos- 
tadinov, președintele Comitetului 
pentru folosirea pașnică a energiei 
atomice din R.P. Bulgaria, care se 
află într-o vizită in țara noastră.

în timpul convorbirii au fost abor
date probleme privind colaborarea 
dintre România și Bulgaria in dome-

★
Marți, tovarășii Ion Ursu, pre

ședintele Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară, și Kostadin Kos- 
tadinov, președintele Comitetului 
pentru folosirea pașnică a ener
giei atomice din R. P. Bulgaria, au 
semnat, la București, protocolul pri
vind colaborarea tehnico-științifică 
între cele două organisme naționale 
pe anii 1976—1977.

Cronica zilei
Marți dimineață a plecat la Ha

vana Petre Lupu, ministrul muncii, 
Însoțit de specialiști, care, la invita
ția ministrului muncii din Cuba, 
Fernandez Padilla, va face o vizită 
oficială în această țară, în vederea 
unul schiab de informații și de ex
periență în domeniul muncii.

La plecare, pe aeroport, se afla 
Iile Cișu, adjunct al ministrului 
muncii. A fost prezent Jâsus Mendi- 
zăbal, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rlm al Republicii Cuba la București.

★
Ministrul afacerilor externa al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Se
negal, Assane Seek, pentru felicită
rile adresate cu ocazia xilei națio
nale a acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe al Republicii Pana
ma, Aquilino E. Boyd, pentru felici
tările adresate cu ocazia desemnării 
sale în această funcție.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Valeriu Georgescu a fost numit în 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Capului 
Verde.

★
Marți a părăsit Capitala, îndrep- 

ttndu-se spre Havana, o delegație a 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, condusă de Eduard 
Eisenburger, vicepreședinte, care 
Întreprinde o vizită pentru schimb 
de experiență în Cuba, la invitația 
Direcțiunii Naționale a Comitetelor 
de Apărare a Revoluției.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Titus 
Popescu, membru al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național 
F.U.S., de activiști al Frontului 
tății Socialiste.

Au fost prezenți membri ai 
basadei Republicii Cuba la 
rești.

al 
Uni-

I Am-
Bucu-

★
Marți a fost încheiată la București 

Convenția de colaborare bilaterală

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Azi, în preliminariile olimpice

ROMÂNIA OLANDA
Pregătirile boxerilor 

din lotul olimpic
• O formă sportivă corespunzătoare etapei actuale • „Centura 
de aur" — important test competițional înaintea J.O. • S-au 
înscris la turneul de la București : 132 concurenți străini din 18 

Țări I • Echipele Cubei, Venezuelei, Nigeriei, Iranului 
și Iugoslaviei în formații complete

Două reuniuni de verificare, des
fășurate la Galați, au marcat înche
ierea unei alte etape de pregătire a 
boxerilor din lotul olimpic român. 
Acum, ei se găsesc în fața celui mai 
important test competițlonal dinain
tea turneului olimpic — întrecerea 
pentru „Centura de aur" (București, 
19—25 aprilie).

Zilele petrecute la tabăra de antre
nament din pădurea Gîrboavele, si
tuată la 16 km de Galați, au fost zile 
pline de incărcătură tehnică șl fizică, 
un program riguros pentru perfecțio
narea procedeelor specifice luptei în 
ring și de sporire a forței și rezis
tenței pugiliștilor. Loc mai degrabă 
singuratic, pădurea Gîrboavelor le-a 
oferit tehnicienilor și sportivilor am
bianța de liniște tocmai bună pentru 
concentrarea întregului potențial spre 
antrenamentul sever și productiv.

La Galați, pe ring, Alee Năstac a 
întîlnit un adversar tînăr, înalt și cu 
alonjă „a la Rîșkiev", ale cărui lovi
turi directe sînt de temut. A fost 
un meci interesant, ciștigat la puncte 
de Năstac. (Formal, aceasta este de
cizia justă, totuși, în fond, am văzut 
un autentic K.O. Cu cinci secunde 
înainte de sfîrșitul meciului, un 
croșeu fulgerător l-a doborit pe 
Chiracu : după părerea noastră, chiar 
dacă arbitrul n-a mai avut timp să 
efectueze numărătoarea, tînărul 
Chiracu, spre propriul său folos de 
sportiv, va trebui să păstreze pauza 
competițională de o lună, prevăzută, 
în regulamentul nostru de box pen
tru situații de K.O.). Cit despre 
Năstac, in mare cîștig de forță și re
zistență, el pare astăzi capabil să în
treacă orice adversar înainte de li
mită.

într-o formă corespunzătoare pre
zentei etape de pregătire îi vedem 
pe Simion Cuțov, Constantin Gruescu 
și Mircea Dan Simon. în ascensiune 
— fără semnele unei premature in
trări în formă sportivă „de vîrf" — 
Calistrat Cuțov, Gabriel Pometcu și 
Costică Dafinoiu. La turneul „Centu
ra de aur" va urca pe ring și Ibra
him Faredin.

în sistemul competițiilor internațio
nale, care se organizează cu regulari
tate în țara noastră, turneul „Centura 
de aur" și-a ciștigat un binemeritat 
renume. Numai „Trofeul Carpați" la 
handbal atinge aceeași tărie și înaltă 
reputație printr-o valoroasă partici
pare internațională.

în pofida faptului că turneul olim
pic bate la ușă. înregistrăm o crește
re simțitoare a Înscrierilor, pe țări 
și, mai ales, ca număr de boxeri 
străini. La cea de-a V-a ediție a 
„Centurii de aur" vor veni la Bucu
rești să se întreacă pe ringul de la 
Palatul sporturilor și culturii 132 de 
concurcnti străini din 18 țări ! For
mații complete, de cite 11 pugiliști 
fiecare, vor alinia delegații reprezen
tative pentru boxul de pe coniin-m- 
tele respective : Cuba, Venezuela, 

domeniu și în cel al energe-

Comitetului 
Nucleară.

de

Bulgaria la București.

• *

constituie perfecționarea metodelor 
de planificare, elaborarea unui pro
gram complet pe termen lung.

Dezvoltarea în ansamblu a socie
tății reclamă întărirea sistemului 
politic și perfecționarea mecanismu
lui său în ansamblu, subliniază rapor
tul. Se evidențiază necesitatea întă
ririi rolului conducător al partidului 
comunist în societate, „deoarece nu
mai prin intermediul unui asemenea 
sistem 
realiza 
sa istorică de a uni pe 
muncii în lupta pentru 
cialismului". în context 
că purificarea rîndurilor 
fost inevitabilă și justă și că, în ca
zurile cînd s-au manifestat greșeli 
și lipsuri, organele de partid le-au 
îndreptat. Partidul s-a lipsit de cai 
care s-au desprins de concepția 
științifică despre lume — marxism- 
leninismul. Din partid au ieșit și cei 
care, vreme îndelungată, au fost pa
sivi. Comitetul Central se menține 
pe poziția că cei care nu au fost 
reprezentanți activi ai oportunismu
lui de dreapta, care muncesc bine 
și prin activitatea lor dovedesc că 
se situează cu fermitate și sinceri
tate pe pozițiile socialismului și ale 
prieteniei cu Uniunea Sovietică, care 
sprijină activ politica partidului, pot 
fi primiți din nou în rîndurile parti
dului, examinindu-se fiecare caz în 
parte.

Ocupîndu-se, în continuare, de po
litica de cadre, raportul a arătat că 
în această direcție partidul s-a ori
entat și se va orienta și in Viitor 
spre o stabilitate a cadrelor, ceea 
ce nu înseamnă insă că în funcții 
de răspundere vor rămine oameni 
care nu fac față sarcinilor, în a că
ror creștere politică și profesională 
se observă o stagnare sau care ma
nifestă insuficientă responsabilitate 
pentru îndeplinirea obligațiilor ce le 
revin.

Abordarea comunistă a criticii și 
autocriticii* se relevă in raport, nu 
este o sarcină ușoară și simplă. 
Obligația primordială a organelor și 
organizațiilor de partid este de a 
crea o asemenea atmosferă în care 
critica și autocritica să nu fie ceva 
neobișnuit.

Raportul subliniază, apoi, cerința 
creșterii în continuare a nivelului și 
eficienței muncii ideologice. Cunoaș
tem din experiență, afirmă raportul, 
ce prejudicii aduc mișcării noastre 
manifestările de indisciplină și îm
păciuitorism față de toate fenome
nele antisociale în comportarea oa
menilor, in special a lucrătorilor cu 
funcții de răspundere, în ce măsură

A

Marți, Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C.C., s-a întîlnit 
cu șefii delegațiilor din țările socia
liste participante la lucrările con
gresului.

Din partea P.C.R. a participat to
varășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului 
al C.C. al

în cea
celui de-al XV-lea Congres al P.C.C., 
Lubomir Strougal, președintele Gu
vernului R.S. Cehoslovace, a pre
zentat ,,Raportul cu privire la direc
țiile principale ale dezvoltării eco-

Cunoașteți munții din nordul 
țării ? Borșa ospitalieră vă aju
tă să cunoașteți un pitoresc colț 
de țară. Este o stațiune nouă, 
modernă, situată pe versantul 
nordic al munților Rodnel, la 
850 m altitudine, intr-un cadru 
natural deosebit de atractiv. 
Hoteluri noi. precum și restau
rante. un club, sală de spectaco
le, bibliotecă, precum și nu
meroase trasee montane marca
te pentru drumeții vă stau la 
dispoziție.

în timpul 
acest prilej 
laborăril în 
cleare în scopuri pașnice între cele 
două țări, în ultimii doi ani, și s-au 
stabilit măsurile necesare pentru 
dezvoltarea și adîncirea în continua
re a colaborării în acest domeniu. 
Oaspetele a vizitat institute de cer
cetări din țara noastră.

(Agerpres)

discuțiilor purtate cu 
s-a analizat stadiul co- 
domeniul energiei nu-

general

pe anii 1976—1977 între uniunile pro
fesionale de ziariști din Republica 
Socialistă România și Republica 
Cuba. Documentul a fost semnat din 
partea română de Dezlderiu Szilagyi, 
vicepreședinte al Consiliului ziariști
lor, iar din partea cubaneză — 
Ernesto Vera, secretar 
Uniunii ziariștilor.

La semnare au asistat 
Consiliului ziariștilor din 
redactori-șefi din presa centrală, re
prezentanți al Ministerului Afacerilor 
Externe. A fost prezent Jâsus Men- 
dizăbal, însărcinat cu afaceri 
Ambasadei Republicii Cuba la 
rești.

de 
al

aimembri
România,

a.i. al 
Bucu-

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

marcel, marți seara, la Casa de cul
tură a Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, a 
avut loc o manifestare.

Au participat membri ai 
rii I.R.R.C.S., reprezentanți 
terului Afacerilor Externe,

Dane-

artă șl cultură, un nume-

prezenți, 
Nordberg,

de asemenea, 
însărcinatul cu 
Danemarcei la 
ambasadei.

deschis la Sala

în colaborare cu 
pentru mijloace de 
cadrul Ministerului 
Învățămîntului. Sînt

conduce
ai Minls- 

___ __r______  _______ , ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de 
ros public.

Au fost
Sven Erik 
afaceri ad-interim al 
București, membri al

★
Marți dimineață s-a

Palatului din Capitală o interesantă 
expoziție cu titlul „Material didactic 
’76“ organizată de „Publicom" și „Teh- 
noimportexport" 
Oficiul central 
învățămînt din 
Educației și 
prezentate produse realizate de uni
tăți de specialitate din România, Iu
goslavia șl Franța. Standul românesc, 
alcătuit din exponate ale întreprin
derii „Didactica" din București, cu
prinde mijloace de învățămînt con
cepute și realizate în concordanță cu 
cerințele didacticii moderne, produse 
care contribuie la perfecționarea în
vățămîntului de toate gradele. Prin
tre. altele sînt prezentate trusele 
complexe pentru experiențe de fi
zică, chimie, biologie, destinate ele
vilor de liceu.

(Agerpres)

Nigeria, Iran și Iugoslavia. Iată și 
celelalte delegații, viitori oaspeți al 
Bucureștiului : Cehoslovacia (2),
R.P.D. Coreeană (8), Egipt (5), Franța 
(3), Ghana (10), Maroc (7), Mongolia 
(7), Olanda (3), Polonia (9), Siria (10), 
Tunisia (3), Turcia (5) șl U.R.S.S. (5). 
Mulți dintre concurenții înscriși sînt 
campioni ai continentelor respective 
(unii chiar mondiali 1), iar printre ei 
se găsesc și boxeri de renume care 
au mal cucerit „Centura âe aur". 
Deoarece Întrecerea pentru acest tro
feu, devenit de reputație mondială, 
coincide cu aniversarea a 50 de ani 
de la constituirea Federației române 
de box, la partea finală a competi
ției vor fi. prezenți la București nu
meroși conducători șl promotori al 
boxului amator în lume, precum și 
arbitri internaționali, membri în 
delegațiile oaspete.

Pe pugiliștii români l-am regăsit 
vinerea trecută Ia baza de an
trenament din Siliștea Snagovului, 
în meciuri de verificare cu diferiți 
parteneri bucureșteni. Un șir lung de 
meciuri, de astă dată mai mult 
tactice, totuși cu nerv și destul de 
aprige, ca orice întrecere de box, fie 
ea și de antrenament. Concurenții 
români vor fi înscriși la turneu în 
raport de numărul total al concu- 
renților la fiecare categorie, sigur 
însă vor participa membrii lotului 
olimpic. în legătură cu această parti
cipare se impun cîteva observații de 
principiu. Forma pugiliștilor 
va fi aceea corespunzătoare 
respective ; ei vor lupta cu 
ambiția pentru cucerirea centurilor ; 
capacitățile maxime de luptă tre
buie însă atinse abia în luna iulie, 
la turneul olimpic ; precizarea e ne
cesară spre a preveni eventualele 
aprecieri pripite ale unora dintre 
amatorii de box. în al doilea rind, 
turneul „Centura de aur" și-a ciști
gat reputație peste hotare și datorită 
faptului că, în bună parte, a fost 
ferit de excesele „suporterismului 
local", iar numeroși concurenți străini 
au cucerit de-a lungul anilor acest 
trofeu. Considerăm drept o onoare 
pentru noi faptul că pugiliști de re
nume din America, Asia sau Europa 
sint astăzi deținători ai „Centurii 
de aur". într-o asemenea idee, de 
deplină corectitudine sportivă, orga
nizatorii turneului intenționează să 
alcătuiască jurii cit mai obiective și 
să ceară arbitrajului judecata spor
tivă cea mai dreaptă, fără urmă de 
părtinire, exemplară, in ringul nostru 
de la București. De altfel, întreaga 
pregătire a apropiatei competiții, în- 
cepînd eu primirea oaspeților, dintre 
care unii au și început să sosească 
în tară, trebuie să fie marcată de 
spiritul de prietenie și colaborare 
între tineretul nostru și tineretul din 
alte țări, spirit atit d<= caracteristic 
mișcării sportive din România.

noștri 
etapei 
toată

Valeriu MIRONESCU

în cursul zilei de marți, generalul 
Mohamed El Gamasy, viceprim-mi- 
nistru și ministru de război și al 
producției militare al Republicii 
Arabe Egipt, și delegația militară 
care îl însoțește în vizita oficială în 
țara noastră, împreună cu generalul

La Ministerul Afacerilor Externe 
a fost semnat, marți dimineață, Pro
gramul de cooperare culturală și 
științifică între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Tunisiene pentru anii 1976 
și 1977. Documentul, semnat de 
Gheorghe Pușcaș, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe din țara 
noastră, și Habib Ben Yahia, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe 
al Tunisiei, deschide, după cum s-a 
apreciat, noi perspective colaborării 
în aceste domenii între cele două 
țări.

La capitolul știință și învățămînt, 
părțile s-au angajat să acorde, reci
proc, burse de studii și specializare, 
să favorizeze schimburile de profe
sori și conferențiari, de publicații și 
materiale, să sprijine colaborarea di
rectă între instituțiile de învățămînt 
superior și cercetare, între cele știin
țifice și tehnice. în ce privește arta 
și cultura, pentru perioada de vala
bilitate a programului se prevăd, 
printre altele, o cooperare mai strîn- 
să între conservatoare și biblioteci 
naționale, între cinematografiile, 
uniunile de creație din cele două 
țări, participarea unor ansambluri

DE IA MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
în vederea ocupării posturilor și 

catedrelor vacante pentru anul șco
lar 1976—1977 din instituțiile de în
vățămînt primar, gimnazial, liceal și 
tehnlc-profesional din municipii și 
orașe, Ministerul Educației și învă
țămîntului organizează un concurs in 
ziua de 25 aprilie a.c.

Listele cu posturile didactice va
cante se pot consulta la inspecto
ratele școlare județene (al munici-

tv

G. M.

hochei 
Suedia, 

înregistrat de la Kato-

11,55 
12,00 
16,00
16,30

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. Teatru comentat pen

tru elevi ; „Potcoava de piatră" — 
evocare istorică.

10,00 Emisiune pentru tineret.
10,25 Biblioteca pentru totl : 

Zamfirescu.
11,15 Campionatul mondial de

— grupa A : U.R.S.S. — 
Rezumat ' '~
Wice.
Telex, 
închiderea programului. 
Teleșcoală.
Fotbal : România — Olanda. Meci 
retur în preliminariile turneului 
olimpic. Transmisiune directă de 
la stadionul „23 August". In pau
ză : • Telex • Tragerea Prono- 
expres.
Pe marginea Dunării. Festivalul 
rapsozilor — Brăila 1976.
Tribuna TV. Momente remarcabl-

18,20

18,35

Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală se va disputa astăzi meciul 
retur dintre selecționatele României 
și Olandei, contînd pentru prelimi
nariile turneului olimpic de fotbal 
(grupa a patra europeană). In pri
mul joc, disputat săptămîna trecută 
la Roosendaal, fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 3—8.

Meciul va începe la ora 16,30 și va 
fl arbitrat de Richard Casha (Malta), 
ajutat la tușe de compatrloțli săi

★
în programul internațional fotbalis

tic al acestei săptămîni mai sînt în
scrise alte două meciuri din prelimi
nariile turneului olimpic : astăzi se

ÎN CÎTEVA RlNDURI 
ȘAH

După o zl de repaus, turneul In
ternațional de șah de la Las Palmas 
(Insulele Canare) a continuat cu dis
putarea partidelor din runda a șap
tea. Marele maestru român Florin 
Gheorghiu (cu piesele albe) a ciști
gat în 29 de mutări la Ramon Her
nandez (Cuba).

în clasament, conduc Gheller 
(U.R.S.S.) și Sigurjonsson (Islanda), 
cu cîte 5 puncte, urmați de Larsen 
(Danemarca) — 4,5 puncte (1), Por- 
tisch (Ungaria) și Rogoff (S.U.A.) — 
4 puncte (1), Florin Gheorghiu 
(România), Hiibner (R. F. Germania), 
Byrne (S.U.A.) — cîte 4 puncte, Țeș- 
kovski (U.R.S.S.) — 3,5 puncte (1) 
etc.

SCRIMA t Echipele de tineret 
pentru campionatele 

mondiale
orașul polo- 

întrecerile 
de scrimă

care U.R.S.S., 
Ungaria, R. D. 

România, Cuba, Mexic,

între 16 și 19 aprilie, 
nez Poznan va găzdui 
campionatelor mondiale 
pentru tineret, la care și-au anunțat 
participarea sportivi și sportive din 
34 de țări, printre 
Australia, Anglia, 
Germană, 
Franța, R. F. Germania, Cehoslova
cia, Iugoslavia, Italia, Republica 
Arabă Egipt și Polonia.

La această competiție, România Va 
participa cu următorul lot de scri- 
meri : floretă fete : Marcela Moldo
van, Marta Griga, Adriana Băcioi ; 
floretă băieți : Eugen Roșu, Sorin 
Roca, Ernest Mătușan ; spadă : Er
win Kerekes, Teodor Bălănescu, Mi
hai Popa ; sabie : Ion Pantelimones- 
cu, Mihai Frunză și Emilian Nuță.

HOCHEI
Aseară, la patinoarul „23 August" 

din Capitală, în cadrul Campiona
tului republican de hochei pe ghea
ță s-au disputat două întîlniri în
cheiate cu 
Steaua—S.C. 
(3—0, 4—0. 
rești—Dunărea 
1-1, 2-0).

următoarele rezultate : 
Miercurea Ciuc 9—1 

2—1) ; Dinamo Bucu-
Galați 9—1 (6—0,

colonel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale al Repu
blicii Socialiste România, au vizitat 
o unitate de aviație, unele nave de 
luptă, șantierul naval Mangalia, pre
cum și obiective turistice de pe li
toralul românesc al Mării Negre.

(Agerpres)

artistice și edituri la diverse mani
festări cu caracter național și inter
național, deschiderea unor expoziții 
de artă ; se va studia posibilitatea 
organizării Săptămînii culturii româ
nești în Tunisia și a unei Săptămîni. 
tunisiene în România. Vor fi încu
rajate, totodată, schimburile între or
ganismele de radiodifuziune, televi
ziune și presă.

O dezvoltare sensibilă vor cunoaște 
relațiile româno—tunisiene în dome
niul tineretului. în acest sens se sta
bilesc participarea de studenți la 
diferite manifestări științifice iniția
te de cealaltă țară, schimburi de de
legații între organizațiile de tineret, 
vizite reciproce de studii, cooperarea 
în vederea organizării activităților 
extrașcolare cu caracter științific, 
tehnic și cultural, întărirea legături
lor între casele de cultură ale tine
retului. Documentul specifică și alte 
acțiuni ce se vor întreprinde 
meniile ocrotirii sănătății, 
sportului șl turismului.

La semnate au luat parte 
zentanțl ai unor 
din țara noastră, 
zentanțl ai Ambasadei Republicii Tu
nisiene. (Agerpres) 

în do- 
soclal,

repre-
lnstituțil culturale 
precum și repre-

piului București) sau la unitățile 
învățămînt, unde se pot obține

de 
Și 

detalii privind condițiile de înscriere 
la concurs.

Concursul se desfășoară pe baza 
programelor pentru examenul de 
definitivare în învățămînt și constă 
din o probă scrisă la specialitate și 
din aprecierea activității candlda- 
ților.

(Agerpres)

19,20
19,30
20.00
20,35

22,10

20,00
20,25

le ale edificării și consolidării 
orindulrll socialiste in România.

19,00 Pagini de istorie, pagini de crea
ție muzicală.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Revista economică TV.
Telecinemateca. In ciclul 
ecranizări", filmul „Privește îna
poi cu mlnle". Producție a 
diourllor cinematografice 
ze. In distribuție : Richard 
ton, Claire Bloom, Mary Ure, 
George Raymond. Regia : Tony 
Richardson.
24 de ore.
PROGRAMUL n
studio >76.
Orchestre simfonice românești. 
Filarmonica din Cluj-Napoca. Di
rijor : Emil Simon. In program : 
George Enescu — Suita I pentru 
orchestră ; Maurice Ravel — Con
certul în Sol major pentru pian 
și orchestră. Solist : Alfonso Ca
porali — Italia.
Telex.
Inscripții pe celuloid.

‘ ’ :.--i?Eorsyte Saga".
„De închiriat".

„Mari

stu- 
engle- 

Bur-

21.15
21,20 ... 
iI4SLBomannfoileton.

Episodul XV :

noas-
și te

Christopher Ripard și Richard Stag- 
nonavarra. Desfășurarea jocului va fi 
transmisă direct de posturile 
tre de radio (pe programul 1) 
leviziune.

înaintea partidei de astăzi, 
mentul grupei e următorul : 1.
ța 6 p. (golaveraj 11—5), 2. România 
4 p (4—4), 3. Olanda 0 p (4—10). în 
caz de egalitate de punctaj și gola
veraj Intrat primele clasate, se va 
juca un meci de baraj.

clasa- 
Fran-

★
va disputa partida Bulgaria — Tur
cia, iar duminică este programat jo
cul dintre reprezentativele Marocului 
și Nigeriei.

Campionatul mondial de hochei pe 
gheață (Grupa A) a programat în 
sala „Ronda" din Katowice partida 
dintre selecționatele R. D. Germane 
și S.U.A. Hocheiștii din R. D. Ger
mană au obținut prima lor victorie, 
cîștigînd cu scorul de 2—1 (0—0, 0—0, 
2—1). Selecționata Cehoslovaciei a 
învins eu scorul de 7—1 (1—1, 4—0, 
2—0) formația Finlandei.

averse, mal frecvente la

vremea

ploi îndeosebi

Bogat program de excursii
de Turism 
prin Agen-

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 șl 17 aprilie. In țară: Vremea ee va 
încălzi ușor și treptat. Cerul va fi tem
porar noros, vor cădea

sub forma de 
începutul Intervalului în nord-estul ță
rii, apoi în sud-vest. Vînt moderat, 
temperatura minimă va fi cuprinsă în
tre 2 șl 10 grade, iar temperatura ma
ximă între 12 șl 20 de grade, izolat mal 
ridicată. La București : Vreme în încăl
zire ușoară, cer temporar noros, ploaie 
de scurtă durată, vînt slab pînă la 
potrivit.

Oficiul Național 
„Carpați" București 
ția de excursii cu turiști români 
în străinătate și oficiile județe
ne de turism organizează pentru 
grupuri și turiști individuali în 
tot cursul anului excursii va
riate și atractive pe numeroase 
itinerare turistice. Astfel, în 
R. P. Bulgaria se pot vizita So
fia. Plevna, Tîrnovo și Russe, în 
cadrul unor excursii cu o dura
tă de 1—4 zile. Deplasările în 
R. S. Cehoslovacă cuprind în 
itinerarele lor Praga, Bratisla
va, Brno și vizitarea în tranzit 
a orașului Budapesta, cu o du
rată de 6—8 zile. Excursiile în 
R. P. Chineză și R.P.D. Co
reeană includ, între altele, ora
șele Pekin, Șanhai, Nankin, Can
ton, Hanceu, Șenian, Phenian, 
în R. D. G ermană se pot vizita 
orașele : Berlin, Potsdam, Dres- 
da. Rostock, Schwerin. Magde
burg, Erfurt. Jena, Meissen, Karl 
Marx Stadt, iar în tranzit se 
vizitează Budapesta. Excursiile

COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA
Raportul prezentat de tovarășul Gustav Husak

în introducerea raportului se arată 
că a fost tradus cu consecvență și 
fermitate în viață programul Con
gresului al XIV-lea al P.C.C., care 
a avut loc în 1971. „Drumul parcurs 
de partidul și societatea noastră în 
ultimii cinci ani, a spus vorbitorul, 
nu a fost simplu și ușor ; a fost ne
cesar să înlăturăm multe obstacole, 
să rezolvăm o serie de sarcini de 
răspundere în opera de dezvoltare a 
societății noastre". în context se 
susține că „lupta partidului împotriva 
oportunismului de dreapta a fost și 
rămine justă și necesară" și că „s-a 
înlăturat tot ceea ce în perioada 
1968—1969 a paralizat partidul și a 
pus în pericol dezvoltarea societății 
cehoslovace".

Caracterizînd cursul evoluției de 
după Congresul al XIV-lea, ra
portorul a declarat că acești ani au 
constituit o perioadă de intensă luptă 
politică și ideologică pentru întă
rirea conștiinței socialiste a poporu
lui, pentru educarea omului societă
ții socialiste, pentru consolidarea și 
dezvoltarea tuturor valorilor de bază 
ale socialismului, pentru prietenia șl 
alianța cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte state socialiste. Drept re
zultat, chiar și în rîndul cetățenilor 
de care partidul a trebuit să se dis
tanțeze — se arată în raport — a 
avut loc un profund proces de dife
rențiere. în continuare se afirmă că 
în ceea ce privește rezultatele obți
nute în politica economică și socială, 
ultimii cinci ani pot fi considerați 
printre cei mai încununați de succes 
din istoria edificării socialismului în 
R. S. Cehoslovacă.

Cel de-al cincilea plan cincinal 
(1971—1975) a fost îndeplinit și, in 
multe privințe, depășit ; economia 
cehoslovacă s-a dezvoltat uniform, 
in mod dinamic și proporțional ; po
tențialul economic a crescut în a- 
ceastă perioadă cu o treime ; în ce 
privește producția industrială pe cap 
de locuitor, Cehoslovacia se numără 
printre țările cele mai dezvoltate din 
punct de vedere industrial. Un im
portant factor de dinamizare a dez
voltării întregii economii l-a consti
tuit creșterea producției agricole și 
dezvoltarea sa intensivă. Venitul na
țional a crescut cu 32 la sută, față 
de 28 la sută cit era planificat. Pe 
baza creșterii producției și eficienței 
ei, s-a putut ridica, intr-o măsură 
importantă, nivelul de trai al popu
lației. în condițiile de stabilitate a 
nivelului general al prețurilor cu 
amănuntul, au crescut salariul și 
celelalte venituri bănești ale popu
lației. Au fost construite 614 000 noi 
apartamente. Dezvoltarea societății 
a dus la apropierea continuă a clasei 
muncitoare, țărănimii cooperatiste și 
intelectualității, la reducerea continuă 
a deosebirilor dintre oraș și sat. în 
perioada de referință, s-au consolidat 
în mod substanțial unitatea și co
laborarea frățească dintre popoarele 
ceh și slovac și dintre toate minori
tățile naționale din Cehoslovacia.

în continuare, în raport se apre
ciază pozitiv activitatea Frontului 
Național, a organizațiilor obștești, 
sindicale, de femei și a partidelor 
politice care fac parte din el. Gu
vernul și celelalte organe de stat au 
desfășurat o largă activitate de" con
ducere, economico-organizatorică și 
cuitural-educativă pentru îndeplini
rea hotăririlor Congresului al XIV- 
lea. „Toate păturile intelectualității 
— se afirmă apoi în raport — au 
manifestat o atitudine pozitivă față 
de politica partidului, față de socia
lism și și-au adus contribuția la În
florirea patriei socialiste".

„Evidențiind succesele, a spus mai 
departe vorbitorul, nu cădem pra
dă automulțumirii. în cursul înfăp
tuirii liniei congresului a trebuit să 
înlăturăm o serie de obstacole 
biective și subiective. Nu fiecare _ 
făcut tot ceea ce putea să facă; nu 
fiecare a fost bun gospodar la locul 
său de muncă ; nu întotdeauna toa
te verigile sistemului de conducere 
au reacționat operativ Ia cerințele și 
necesitățile in creștere. Cu toate a- 
cestea, se poate spune că s-a depus 
o activitate importantă".

Congresului al XV-lea — a arătat 
raportorul — îi revine sarcina de 
răspundere de a elabora programul 
dezvoltării în continuare a socialis
mului. în anii următori va fi con
tinuată construirea societății socia
liste dezvoltate. Viața ridică la or
dinea zilei rezolvarea a numeroasa 
sarcini noi, mal importante, în legă
tură cu care se pun cerințe noi.

Raportul s-a referit, în acest sens, 
la proiectul Directivelor privind dez
voltarea economică și socială a 
R.S.C. în perioada 1976—1980, proiect 
supus spre aprobare congresului. 
S-a arătat că cel de-al șaselea cinci
nal (1976—1980) deschide o nouă eta
pă în dezvoltarea economiei naționa
le a Cehoslovaciei — etapă care se 
va desfășura în condiții economice 
interne și externe mal complexe. 
Principalul scop al noului cincinal 
este ca, în concordanță cu cerințele 
adîncirii modului socialist de viață, 
să se asigure 
materiale 

o-
a

satisfacerea nevoilor 
spirituale, în continuă

, Leningrad, 
Odessa. Cer- 

Erevan, 
, Tallin, 
Așhabad. 

efectua 
P. Un
și R. D.

în R. P. Polonă cu vizitarea ca
pitalei, Varșovia, și a Cracoviei 
au o durată de 6—9 zile. Călăto
rii în R. P. Ungară cu o durată 
de 6—7 zile prevăd cunoașterea 
Budapestei și a orașului Eger. 
Pentru deplasările în U.R.S.S. 
oferta cuprinde 12 itinerare 
diferite de excursii, cu vizitarea 
orașelor : Moscova, 
Kiev, Chișinău, ( 
năuți, Lwov, Tbilisi, 
Baku, Vilnius, Riga, 
Samarkand, Buhara, 
De asemenea, se pot 
excursii combinate : R. 
gară—R. S. Cehoslovacă 
Germană—R.P. Ungară.

Informații și înscrieri indivi
dual sau prin delegați de în
treprinderi, instituții sau orga
nizații obștești etc. se fac la 
Agenția de excursii cu turiști 
români în străinătate, din Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 100 
(telefon 16 44 31) și la toate ofi
ciile județene de turism din 
țară. 

creștere, ale populației, pe baza unei 
înalte exigențe în ce privește pro
ducția socială și calitatea întregii 
activități. în noul cincinal, volumul 
producției industriale urmează să 
crească cu aproximativ 34 la sută ; 
volumul producției agricole — cu 
14—15 la sută ; venitul național — 
cu 27—29 Ia sută ; consumul indivi
dual cu 23—25 la sută. Dezvoltarea 
producției de bunuri de larg con
sum, creșterea serviciilor către popu
lație și înaltul nivel al aprovizionă
rii pieței interne constituie o sarci
nă politică importantă. în cadrul 
programului de dezvoltare a nivelu
lui de trai, partidul acordă o mare 
importanță și creșterii în continuare 
a necesităților sociale, In principal în 
domeniile învățămîntului, ocrotirii 
sănătății, asigurărilor sociale, cultu
rii și sportului.

Relevîndu-se necesitatea intensifi
cării participării Cehoslovaciei la di
viziunea internațională a muncii, 
vorbitorul a subliniat, în context, 
însemnătatea adîncirii colaborării 
economice cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări membre ale C.A.E.R.

In continuare, raportul s-a referit 
la necesitatea perfecționării organi
zării și conducerii diferitelor sec
toare ale activității sociale, subli- 
niindu-se că o problemă esențială o

TEXT PRESCURTAT 

clasa muncitoare își poate 
interesele vitale, misiunea 

toți oamenii 
Victoria so- 

se afirmă 
partidului a

Intîlnirea secretarului general al C. C. al I*.  C. C.

Politic Executiv, «ecretar 
P.C.R.

★
de-a doua zi a lucrărilor

INVITAȚIE LA BORSA

acest lucru slăbește eapacitatea de 
luptă a partidului.

Abordîndu-se problemele de poli
tică externă, în raport se arată cft 
situația internațională a R.S. Ceho
slovace s-a consolidat, prestigiul el 
în lume a crescut. „Programul da 
pace al celui de-al XXV-lea Con
gres al P.C.U.S. — se afirmă în ra
port — deschide șî în fața noastră 
noi posibilități pentru dezvoltarea 
activității bine orientate de politică 
externă", arătîndu-se apoi că P.C.C. 
„sprijină în întregime acest pro
gram șl va contribui la înfăptui
rea sa".

Referindu-se în continuare la pro
cesul de destindere, raportorul a a- 
rătat că pentru R.S.C. are o impor
tanță deosebită reglementarea situa
ției din Europa și, în special, nor
malizarea relațiilor țărilor socialiste 
cu R.F.G. Subliniindu-se însemnăta
tea încheierii cu succes a Conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa, vorbitorul a arătat că în 
prezent este necesar ca principiile 
Actului final să devină norme ale 
relațiilor internaționale pe continen
tul nostru, ca ele să contribuie la 
dezvoltarea colaborării în toate sfe
rele, în condițiile respectării depline 
a legilor, uzanțelor și tradițiilor fie
cărei țări. Este necesar ca destin
derea încordării politice să fie coro
borată printr-o destindere în sfera 
militară, să se pună capăt cursei 
înarmărilor și să se asigure trece
rea la limitarea stocurilor acumula
te de armament și la măsuri de dez
armare.

în raport sînt relevate importanța 
victoriilor obținute în Vietnam, în 
Laos și Cambodgia, întărirea poziției 
Republicii Cuba, recunoașterea in
ternațională a Republicii Democrate 
Germane. In continuare, în legătură 
cu relațiile dintre Cehoslovacia și 
Uniunea Sovietică, în raport se spu
ne : „Colaborarea cu Uniunea Sovie
tică oferă principalele garanții de 
libertate națională și independență 
de stat. încercăm un sentiment de 
sinceră bucurie pentru faptul că re
lațiile noastre reciproce sînt la un 
nivel pe care nu l-au cunoscut ni
ciodată în trecut, cuprinzind toate 
domeniile vieții".

Vorbitorul a adus critici la adresa 
Partidului Comunist Chinez, a con
ducerii Republicii Populare Chineze. 
Apoi, în raport se spune : „Viața 
confirmă în permanență că unitatea, 
solidaritatea de clasă și internațio- 
nalistă constituie arma cea mai 
ciontă a forțelor revoluționare 
lupta pentru eliberarea socială 
națională".

în context se arată că P.C.C. 
parte activă la pregătirea consfătui
rii partidelor comuniste și muncito
rești din Europa, cu dorința de a 
contribui la transformarea ei intr-o 
întîlnire care să justifice așteptările 
tuturor forțelor revoluționare și de
mocratice. Totodată, raportul se pro
nunță pentru convocarea linei noi 
consfătuiri internaționale a partide
lor comuniste și muncitorești.

în interesul formării unui larg 
front antiimperialist — a spus mai 
departe vorbitorul — vor fi dezvol
tate contactele cu partidele progre
siste necomuniste și partidele 
liste de stingă, colaborarea cu 
dele democrat-revoluționare ș; 
cările progresiste de eliberare 
nală. Va fi acordată atenție 1 
contactelor 
vantajoase 
voltare.

Raportul 
la dezvoltarea 
pitaliste, in spiritul principiilor co
existenței pașnice. Este afirmat spri
jinul pentru o rezolvare echitabilă a 
situației din Orientul Mijlociu, pen
tru unificarea pe cale pașnică a Co
reei, pentru rezolvarea judicioasă a 
problemei cipriote.

în încheiere, apreciind că progra
mul ce va fi elaborat de congres 
va sluji înfloririi continue a Ceho
slovaciei, ridicării bunăstării cres- 
cînde a cetățenilor ei. secretarul ge
neral al C.C. al P.C.C. și-a exprimat 
convingerea că acest program va fi 
realizat cu succes.

efi- 
in 
și

ia

socia- 
parti- 

ji miș- 
națio- 

lărgirii 
colaborării reciproc a- 
țârile in curs de dez-

și 
cu

se referă, de asemenea, 
relațiilor cu țările ca

în anii

prezen- 
doua zi

nomice și sociale a R.S.C. 
1976—1980".

Pe marginea documentelor 
tate în prima și în cea de-a 
au început dezbaterile.

Congresul a fost salutat 
Kirilenko, 
litic, secretar 
Edward Gierek, 
C.C. al P.M.U.P., 
prim-secretar al ___ _______ ,
Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B.

Lucrările congresului continuă.

de A.P. 
membru al Biroului Po- 

al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al 

Erich Honecker, 
C.C. al P.S.U.G.,

De asemenea, se pot organiza 
excursii în grup sau individual 
pe cont propriu, pe șosele mo
dernizate pe valea Izei sau a 
Vișeului, în Maramureș sau în 
Țara Oașului.

La Borșa pot fi efectuate con
cedii reconfortante sau excursii 
instructive în orice perioadă a 
anului prin intermediul tuturor 
oficiilor județene de turism și 
I.T.H.R. București.

în fotografie : Vedere din 
Borșa.
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ORIENTUL APROPIAT
Conferința de presa a președintelui Sadat la Viena

Ambasadorul României in Guineea Ecuatorială 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
asupra situației din Timorul de Est

VIENA 13 (Agerpres). — Președin
tele Anwar El Sadat și-a încheiat, 
marți, vizita neoficială de patru zile 
In Austria, plecind spre patrie. In 
cursul șederii sale la Viena, el a 
avut două runde de convorbiri cu 
cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, 
în cadrul cărora au fost examinate 
probleme privind situația din Orien
tul Apropiat și aspecte ale cooperă
rii economice dintre cele două țări.

în cadrul unei conferințe de pre- 
gă organizate înainte de părăsirea 
Vienei, Anwar El Sadat a declarat 
că „problema palestineană reprezin
tă cheia soluționării crizei din O- 
ricntul Apropiat". „Dacă această 
problemă va fi rezolvată, orice altă 
chestiune va fi ușor de rezolvat". 
Președintele a atras, totodată, aten
ția că aspirația poporului palestinean 
de a-și crea un stat propriu nu poa
te fi considerată ca o poziție radi
cală.

Răspunzind la o întrebare privind 
eventualitatea încheierii unui acord 
separat de pace intre Egipt și Israel,

președintele egiptean a arătat că o 
astfel de soluție nu ar fi posibilă.

Sadat a afirmat că „Egiptul nu va 
fi primul care să introducă arme nu
cleare în zona Orientului Apropiat".

în încheierea conferinței de pre
să, președintele egiptean s-a decla
rat „mai mult decît satisfăcut" de 
rezultatele turneului său european 
care, după cum se știe, a mai in
clus R. F. Germania, Franța, Italia 
și Iugoslavia.

Rel’erindu-se la înțelegerile în do
meniul economic realizate cu prile
jul vizitei la Viena a președintelui 
egiptean, ministrul austriac al comer
țului și industriei, Josef Staribacher, 
a menționat că firmele austriece vor 
contribui la realizarea unor obiec
tive economice în R. A. Egipt în va
loare de 1,8 miliarde șilingi (100 mi
lioane dolari). El a menționat că se 
află în curs de desfășurare nego
cieri în vederea sporirii acestei parti
cipări cu încă 2,6 miliarde șilingi. 
Această colaborare se va realiza și 
va fi finanțată prin intermediul unei 
companii mixte austriaco-egiptene.

MALABO 13 (Agerpres). — Amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Republica Guineea Ecuatorială, 
Porfir Negrea, și-a prezentat scriso
rile de acreditare președintelui aces
tei țări, Francisco Macias Nguema 
Biyogo.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui Republicii Guineea Ecua
torială, un mesaj de prietenie înso
țit de calde urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și 
prosperitate pentru poporul Guineei 
Ecuatoriale.

Mulțumind pentru mesajul adre
sat. șeful statului Guineea Ecuato
rială a transmis, la rîndul său, pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășei Elena Ceaușescu expresia 
sentimentelor sale de prietenie, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
bunăstare și pace poporului român, 
în continuare, președintele Republi
cii Guineea Ecuatorială a examinat 
împreună cu ambasadorul român po
sibilitățile de dezvoltare în perspec
tivă a relațiilor de colaborare și coo
perare dintre cele două țări în di
ferite domenii de interes comun.

Declarații ale miniștrilor de externe ai Kenyei

și Nigeriei

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
ți-a reluat dezbaterile asupra situa
ției din Timorul de Est, în confor
mitate cu termenii rezoluției adop
tate de consiliu Ia 22 decembrie 
1975, care, reclamînd retragerea for
țelor indoneziene din fosta colonie 
portugheză, cerea secretarului gene
ral să procedeze la trimiterea în 
zonă a unei misiuni de informare.

Deplasat în teritoriu în prima 
parte a anului, Vittorio Winspeare- 
Guicciardi, reprezentantul secreta
rului general, a elaborat un raport 
care se află în atenția membrilor 
consiliului. Guicciardi nu s-a putut 
consulta — se precizează — decît cu 
organizațiile politice (proindone- 
ziene) aflate în zona capitalei teri
toriului, Dilli.

Luînd cuvintul în cadrul primei 
ședințe publice, ambasadorul Portu
galiei, Jose Manuel Gaivao Teles, 
s-a pronunțat pentru convocarea, sub

egida O.N.U., a unei conferințe asu
pra Timorului de Est la care să par
ticipe toate părțile interesate. Obiec
tivele acestei conferințe ar urma să 
fie, în concepția reprezentantului 
portughez : controlul retragerii tru
pelor indoneziene și declararea si
multană a încetării focului ; institui
rea unei administrații civile și mili
tare a teritoriului, pînă la exercita
rea de către poporul acestuia a drep
tului său la autodeterminare ; stabi
lirea formelor și condițiilor exerci
tării de către poporul din teritoriu 
a acestui drept.

în cursul dezbaterilor au luat, de 
asemenea, cuvintul reprezentantul 
Frontului Revoluționar pentru Inde
pendența Timorului de Est — Fre
tilin (organizație care, la 28 
noiembrie 1975, a declarat unilate
ral independența teritoriului, procla- 
mînd Republica Democratică Popu
lară a Timorului de Est) și cel al 
guvernului instalat la Dilli.

Iii PBÎIUT1NDENI
• INSTALAJIE PER- 

FECTIONATĂ DE DESA
LINIZARE. O instalație deo- I 
sebit de eficientă de desalini
zare a apei de mare cu ajutorul 
curentului electric continuu a 
fost realizată de un grup de 
oameni de știință sovietici. 
Această instalație prezintă o se
rie de avantaje evidente față de 
altele similare : ea oferă posibi
litatea programării compoziției 
chimice a apei potabile, precum 
și a reglării cantității de săruri 
care rămin în apă. O altă cali
tate a instalației : funcționează 
indiferent de gradul de concen
trație a sărurilor conținute în 
apa de mare.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 13 (Agerpres). — La Bei

rut au continuat, marți, luptele de-a 
lungul liniei care separă forțele afla
te în conflict. Tiruri de artilerie au 
fost semnalate în centrul vechi al 
orașului și în suburbii. De asemenea, 
luptele au sporit în intensitate in re
giunea muntoasă, situată la est de 
Beirut. în cursul acestor confruntări, 
alte 50 de persoane și-au pierdut 
viata, ridicînd bilanțul total al vic
timelor la 15 000.

în sectorul controlat de forțele lo
iale președintelui Suleiman Frangieh 
a avut loc o reuniune la care au 
participat — alături de șeful sta
tului — ministrul de interne. Ca
mille Chamoun, și liderul partidului 
Falangele Libaneze, Pierre Gemayel. 
în cursul întrunirii au fost examinate 
efectele actualei deteriorări a situa
ției asupra procesului de normaliza
re a crizei. Au continuat, totodată, 
și consultările între diverși lideri po
litici in vederea desemnării unui

candidat pentru funcția supremă din 
stat.

★
DAMASC 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei. Hafez El Assad, a 
declarat că se pronunță „în favoarea 
încetării luptelor din Liban și con
tra tuturor celor care sint favorabili 
continuării ostilităților în țara ve
cină". Vorbind în fața congresului 
Uniunii Tineretului Revoluționar din 
Siria, președintele Assad a spus că 
țara sa este interesată în ..oprirea 
acestei vărsări de singe fără sens". 
El a relevat, pe de altă parte, că 
președintele libanez, Suleiman Fran
gieh, s-a angajat că va demisiona 
din funcția sa.

„Sirienii, creștini sau musulmani, 
sînt gata să se deplaseze în Liban 
pentru a apăra pe toți oprimații, in
diferent de religie", a declarat, în 
încheiere, șeful statului sirian.

„Este necesară dezvoltarea unui sistem nou 
și mai just de relații economice internaționale"

NAIROBI 13 (Agerpres). — Kenya 
va participa efectiv la acțiunile pri
vind stabilirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, a declarat 
Munyua Waiyaki, ministrul de ex
terne al acestei țări, cu prilejul re
uniunii anuale a Asociației producă
torilor de bunuri industriale de la 
Nairobi-. „Structura relațiilor econo
mice internaționale a favorizat, de-a 
lungul istoriei, c'îteva națiuni în de
trimentul altora. De aceea, structu
rile de bază ale vechiului sistem 
trebuie reorganizate pentru a per
mite dezvoltarea unui sistem nou ș,i 
mai just de relații economice inter
naționale".

Referindu-se la lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), care se va des
fășura în luna mai in capitala 
Kenyei, Munyua Waiyaki a subliniat 
că la baza lucrărilor reuniunii vor

sta principiile și obiectivele conținu
te într-o serie de documente ca De
clarația cu privire la stabilirea unei 
noi ordini economice internaționale 
și Programul de acțiune (adoptate 
la cea de-a șasea sesiune extraordi
nară a Adunării Generale a O.N.U.j, 
declarația și planul de acțiune, de 
la Lima, referitoare la dezvoltarea 
industrială și la cooperare (adoptate 
Ia cea de-a doua Conferință gene
rală a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială) și 
Carta drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor (adoptată Ia 
cea de-a XXIX-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.). Ministrul 
de externe al Kenyei și-a exprimat 
speranța că sesiunea U.N.C.T.A.D. 
de la Nairobi va fi în beneficiul tu
turor țărilor în curs de dezvoltare și 
iși va aduce contribuția la stabilirea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Ample acțiuni revendicative în centre 
universitare franceze

„Noua ordine economică trebuie să devină 
realitate"

Situația politică din Italia
Plenara C.C. al P.C. Italian

ROMA 13 (Agerpres). — La Roma 
au luat sfîrșit lucrările Plenarei co
mune a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Italian și a Comi
siei Centrale de Control. Participan- 
ții la plenară au aprobat raportul 
prezentat de Giorgio Napolitano, 
membru al Direcțiunii și al Secreta
riatului P. C. Italian, cu privire la

propunerile comuniștilor vizînd de
pășirea crizei economice și politice 
cu care este confruntată Italia în 
etapa actuală. Plenara a aprobat, de 
asemenea, activitatea Direcțiunii 
P.C.I. și a deputaților comuniști din 
parlament în legătură cu situația po
litică existentă în țară.

Sindicatele se pronunță pentru alegeri 
generale anticipate

ROMA 13 (Agerpres). — Conduce
rea federației celor trei mari centrale 
sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. 
și U.I.L. — reunită la Roma pentru 
a examina situația politică și econo- 
nomică a țării, apreciază că, în ac
tuala conjunctură, recurgerea la ale

gerile generale anticipate poate con
stitui o modalitate de rezolvare a 
crizei politice. Aceasta reprezintă o 
schimbare de poziție a centralelor 
sindicale italiene care pînă acum se 
opuneau organizării mai devreme a 
unei noi consultări electorale.

„Se impune realizarea integrală în practică 
a Actului final semnat la Helsinki" 
subliniază ministrul de externe al Olandei

PARIS 13 (Agerpres). — Mai mul
te mii de sludenți din Paris și din 
alte centre universitare ale Franței 
au participat luni la ample demon
strații și acțiuni de protest împotri
va proiectului de reformă a siste
mului de invățămînt superior pre
conizat de guvern. Studenții cer gu
vernului francez nu noi proiecte de 
reformă, ci să asigure celor care au 
ieșit din amfiteatrele și laboratoa
rele facultăților locuri de muncă 
pentru a practica meseria pentru 
care s-au pregătit.

Demonstrațiile desfășurate în cen
trele universitare franceze denotă 
îngrijorarea profundă a studenților 
față de absența perspectivelor de a 
găsi un loc de muncă, mai ales în- 
tr-o conjunctură cînd în țară șoma
jul a atins unul din cele mai ridi
cate niveluri din perioada postbelică. 
Semnificativ este faptul că, răspun
zînd apelului lansat de sindicate, la 
acțiuni au participat și cadre didac
tice din învățămîntul superior.

LAGOS 13 (Agerpres). — „Guver
nul militar federal al Nigeriei se pro
nunță în favoarea emancipării totale 
a continentului african. Pentru rea
lizarea acestui țel va acorda tot spri
jinul material, financiar și de altă 
natură mișcărilor de eliberare națio
nală africane" — a declarat Joseph 
Garba, secretar federal pentru aface
rile externe, într-o cuvintare rostită 
la Universitatea din Lagos. El a re
afirmat hotărîrea țării sale de a a- 
corda Republicii Mozambic asistență

financiară și militară în confruntarea 
cu regimul rasist din Rhodesia.

Joseph Garba s-a pronunțat in fa
voarea unei ample colaborări econo
mice între statele continentului, pen
tru diversificarea raporturilor econo
mice, comerciale și financiare în ve
derea asigurării propășirii economice 
și sociale a tuturor țărilor africane. 
Guvernul Nigeriei — a relevat el — 
și-a demonstrat în toate împrejură
rile hotărîrea de a asigura condițiile 
necesare ca noua ordine economică 
internațională să devină o realitate.

VIENA 13 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă la Viena, 
ministrul afacerilor externe al Olan
dei. Max van der Stoel, aflat într-o 
vizită oficială în Austria, ă subliniat 
necesitatea „realizării integrale în 
practică a prevederilor Actului final 
semnat la Helsinki". în acest sens, 
agenția France Presse apreciază că 
în centrul convorbirilor pe care mi
nistrul de externe olandez le-a pur
tat cu oficialitățile din țara gazdă 
s-a aflat problema raporturilor între 
țările semnatare ale documentelor

adoptate la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

Pe de altă partp, șeful diplomației 
olandeze a arătat că „problema pa
lestineană constituie o problemă- 
cheie în soluționarea crizei din O- 
rientul Mijlociu. Este, de asemenea, 
necesară — a spus el — retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile ara
be ocupate și garantarea securității 
statelor din regiune". în context, el 
s-a pronunțat în favoarea convocării 
Conferinței de pace de la Geneva în 
problema Orientului Mijlociu.

• DESPRE PULSARI. 
Un grup de astronomi de la 
Universitatea statului Massa
chusetts au calculat că pulsarll 
ating viteze de 2,1 milioane km 
pe oră (ceea ce ar permite par
curgerea distanței dintre Pă- 
mint și Lună în... 12 minute). 
Pulsarii sînt corpuri cerești pu
ternic comprimate, ca urmare a 
unor violente explozii. Este po
sibil ca stele de dimensiunea 
Soarelui să se transforme astfel 
în obiecte cosmice cu un dia
metru de 15 km. Densitatea ma
sei _ acestora este atit de mare, 
incit o cantitate foarte mică de 
materie poate cîntări miliarde 
de tone. Viteza enormă de de
plasare este determinată de e- 
nergia pe care pulsarii o emit.

• FORMULĂ NOUA 
PENTRU TÎRGUL DE 
CARTE. Tîrgul de carte de la 
Frankfurt pe Main (R.F.G.) — 
una dintre cete mai importante 
manifestări de acest gen din 
lume — trebuie restructurat 
pentru a putea depăși faza cri
tică în care se află, este de 
părere directorul tîrgului, Peter 
Weidhaus. Pentru a pune or
dine in „babilonul editorial" al 
tîrgului, el propune o nouă 
formulă de organizare, carac
terizată printr-o selecție mai 
riguroasă și, în primul rind, 
prin scoaterea in evidență a 
unei anume tematici dominan
te. Ca primă temă pentru edi
ția Viitoare a fost aleasă litera
tura Americii Latine, conside
rată a fi, la ora actuală, una 
dintre cete mai interesante lite
raturi ale lumii, tocmai datorită 
proceselor și tendințelor înnoi
toare ce caracterizează viața 
acestui subcontinent.

• SIMPOZION TI

Manifestări consacrate României
ROMA 13. (Corespondentul Ager

pres) — La Pisa a fost creată fi
liala locală a Asociației de priete
nie Italia— România. La manifesta
rea care a avut loc cu acest prilej 
la Teatrul ,.Verdi" din localitate au 
luat cuvintul; in fața unui numeros 
public, primarul orașului Pisa. Elio 
Lazzeri, deputatul Stefano Vetrano. 
secretar general al Asociației de 
prietenie Italia—România, prof. Sil- 
vio Guarnieri, de la Universitatea 
din Pisa, și ambasadorul României 
la Roma, Iacob Ionașcu. Au fost 
evocate legăturile seculare romăno- 
italiene.

HELSINKI 13 (Agerpres). — La 
cinematograful „Capitol" din Hel
sinki s-au desfășurat „Zilele filmu
lui românesc", manifestare organi
zată cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la întemeierea Asociației de 
prietenie Finlanda—România.

MOSCOVA 13 (Corespondentul 
Agerpres). — Cu prilejul împlinirii 
a 90 de ani de la nașterea picto
rului român Nicolae Tonitza, la 
Casa prieteniei popoarelor din Mos

cova a fost organizată o seară oma
gială. Despre viața și creația artis
tului militant Nicolae Tonitza au 
vorbit M. T. Kuzmina, cercetător 
principal la Institutul de teoria și 
istoria artei al Academiei de artă 
a U.R.S.S. In încheierea manifestă
rii, care s-a bucurat de o primire 
călduroasă, au rulat filmele docu
mentare „Gri gore seu" și „Brâncuși" 
și filmul artistic „Capcana".

MANILA 13 (Agerpres). — La 
Galeria mare de artă a Centrului 
cultural al Filipinelor s-a ’deschis, 
sub auspiciile Asociației de priete
nie Filipine—România, expoziția de 
fotografii „România azi". Președin
tele Asociației de prietenie Filipi
ne—România, Fred Elizalde, și mi
nistrul informațiilor publice, Fran
cisco Tatad, au rostit scurte alo
cuțiuni. La vernisaj au fost pre- 
zenți ministrul comerțului, Tradio 
Quiazon. ministrul bunăstării so
ciale, Esteforia Aldaba-Lim, alți 
membri ai cabinetului, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Manila, un numeros public.

agențiile de presă transmit:
ECOSOC. La sediul din New 

York al Organizației Națiunilor Uni
te și-a început, marți, lucrările a 
LX-a sesiune a Consiliului Econo
mic și Social al O.N.U. (ECOSOC).

TIAN. Cu prilejul împlinirii a
400 de ani de la moartea vesti

BRUXELLES: Nu se
pentru

în auzul celor încre
zători orbește în osa
nalele înălțate așa-zi- 
sei „societăți de con
sum", noțiunea de să
răcie, luată nu ca sim
plu termen de dicțio
nar, ci ca o categorie 
desemnind realități so
ciale 
lumii 
avea 
date, 
dubitative, 
dică, 
ca 
ca 
stării", cum sint Ger
mania federală, Fran
ța, Olanda, Danemar
ca etc., să mai existe 
oameni care să nu aibă 
un adăpost, să nu dis
pună de un venit in 
stare să le garanteze 
un nivel decent de 
trai, să existe situații 
in care părinții să,se 
vadă constrinși să-și 
abandoneze propriii co
pii ? De necrezut...

Acestui gen de iri
tare ii răspund. cu 
elocvența lor netăgă
duită, faptele. Sint 
fapte pe care le de
nunță, ca pe un feno
men rușinos și incu
rabil, forțele politice 
progresiste, fapte de 
care se ocupă tot mai 
stăruitor sociologi, e- 
conomiști de orientări 
și convingeri diverse 
și. uneori, chiar cercu
rile guvernante.

Cu un an și ceva în 
urmă, sărăcia a con
stituit tema de dezba
tere a unui colocviu 
inițiat la nivelul celor 
nouă țări ale Pieței 
comune, iar recent ex
presiile „subnutriție",

neîndoielnice ale 
capitaliste, poate 

rezonanțe ciu- 
stirni reacții 

Cum, a- 
este cu putință 

în țări prezentate 
„vitrine ale bună- 

cum

La Copenhaga au luat sfir?it 
lucrările Conferinței Partidului Co
munist din Danemarca. Conferința a 
constituit o etapă importantă a pre
gătirilor pentru cel de-al XXV-lea 
Congres ai P.C. din Danemarca, care 
va avea loc în luna septembrie.

La Santa Maria del Mar, 
în apropierea Havanei, au început 
lucrările celei de-a treia reuniuni a 
Grupului de coordonare a Progra
mului de acțiune în vederea promo
vării cooperării economice între ță
rile nealiniate. Obiectivul principal 
este crearea mecanismelor care să 
permită materializarea cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice a ță
rilor nealiniate și a celorlalte țări în 
curs de dezvoltare.

Alegeri locale. 19 rePrezen-
tanți ai Partidului Comunist din Ja-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI’

caută eufemisme
cuvintul „sărăcie
„oameni lipsiți de 
adăpost", „abandonarea 
copiilor" și altele de- 
semnind forme de ma
nifestare a sărăciei se 
întilnesc întocmai în 
documentul intitulat 
„LISTA PRELIMINA
RĂ DE PROIECTE ȘI 
CERCETĂRI PENTRU 
COMBATEREA SĂ
RĂCIEI", elaborat re
cent, ca program ex
plorator de lucru sub 
egida Comisiei C.E.E. 
de la Bruxelles. După 
cum 
tlui - 
nară" 
program 
ră ; este vorba de mici 
acțiuni, am spune in 
stadiul pilot, initiate 
mai mult ca o inten
ție decit ca o perspec
tivă de a soluționa ra
dical problemele — 
ceea ce, de altfel, nici 
nu este de conceput 
în cadrul structurilor 
capitaliste. Dacă pro
gramul a reținut aten
ția, e mai ales pentru 
realismul unor consta
tări pe care le conține.

După ce se arată că 
în cele nouă țări ale 
Pieței comune există 
numeroase persoane 
care au cunoscut să
răcia la diferite vîrste 
ale vieții lor, iar o 
parte deloc neglijabilă 
a populației nu reu
șește să iasă din 
ceasta situație nicio
dată. documentul 
nunță o serie de si
tuații concludente, din
tre care cităm : 
„In Germania de vest, 
numărul oamenilor lip
siți de adăpost . este 
apreciat intre 750 000-

indică chiar ti-
„lista prelimi- 

— nu este un 
de anvergu-

a-

a-

//

1 000 000". Sau : „O an
chetă privitoare la sta
rea locuințelor in car
tierul Marolles 
Bruxelles arată că 
la sută din case 
insalubre și neamelio
rabile ; 41 la sută — 
insalubre dar cu oare- 
cari posibilități de , a- 
meliorure și nu,mai 28 
la sută sînt case sa
lubre". Sau : „La Co
penhaga, printre per
soanele cele mai sărace 
există in permanență 
circa 4 000 care nu au 
un acoperiș". ,Sau : „In 
Franța, familiile afla
te in stare de sărăcie, 
avind copii de virstă 
fragedă, ridică o grea 
problemă, intrucit circa 
75 000 de copii sînt 
plasați in instituții 
pentru creșterea copi
ilor abandonați sau la 
familiile binevoitoare". 
Sau : „In Irlanda, pro- 

a 
di n 

unui înalt 
pauperizare

gația economică și so
cială. ca și culturală și 
geografică, a unul 
sfert . din populație 
abandonat de societate 
în general, se manifes
tă în toate țările oc
cidentale". Ceea ce

din
31 

sint
QUITO

ponia au fost aleși deputați în adu
nările municipale din două orașe și 
șapte localități rurale nipone. Alege
rile, care au avut loc într-o serie de 
prefecturi ale țării pentru completa
rea unor locuri rămase vacante in 
organele locale ale puterii, au mar
cat un avans substanțial al candida- 
ților forțelor de stînga.

Reprezentantul Ciprului 
la Națiunile Unite, ambasadorul 
Zenon Rossides, a remis o scrisoa
re secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, prin care a protes
tat împotriva expulzării forțate a 
250 de locuitori greco-ciprioți din 
zona nord-estică a insulei, aflată, de 
la conflictul din iulie 1974, sub con
trolul forțelor turcești.

în timpul vizitei ,fechjate
Birmania, Ngyyen Duy Trinh, vice-

spunâ ci •- 
amintite, ca 
altele, citate 

în

vrea să 
xemplele 
și multe 
în documente, au 
multe privințe o vala
bilitate mult mai largă 
și sînt edificatoare 
pentru amploarea fe

nomenului sărăcia! in 
state ale „bunăstării 
generale" și „șanselor 
egale" pentru toți.

N. Popescu- 
BOGDĂNEȘTI

Larg dialog politic
în problemele dezvoltării naționale

iectul de cercetare 
sărăciei decurge 
existența 
grad de 
socială in anumite re
giuni ale țării". Sau : 
„In localitatea olande
ză Breda, anumite sec
toare ale unei zone de 
locuințe eu chirie mo
destă, a cărei 
lație 
20 000 
noaște un proces 
continuă ; 
procentajul 
lor
lipsiți de orice posibi
litate de a avea de 
lucru fiind aici in 
încetată creștere".

în legătură cu 
tuația din această 
calitate, autorii proiec
tului arată : „Această 
tendință către segre-

popu- 
este în jur de 
locuitori, ca

de 
pauperizare, 

I muncitori- 
necalificați sau

ne-

si-
lo-

Zilele acestea s-a 
încheiat în Ecuador 
seria consultărilor în
treprinse de guvern 
pentru a cunoaște — 
pe calea dialogului di
rect — punctele de 
vedere ale organiza
țiilor reprezentative 
ale populației în legă
tură cu principalele 
probleme ale dezvol
tării naționale. Aceas
tă acțiune reprezintă 
evenimentul cel mai 
semnificativ al vieții 
politice ecuadoriene 
din perioada de după 
11 ianuarie, cind con
ducerea țării a fost 
preluată de „Consiliul 
Suprem de Guvernă- 
mînt". Noile oficiali
tăți militare și-au 
reafirmat în repetate 
rinduri intenția de a 
continua aplicarea 
programului de guver
nare al forțelor arma
te, din 1972, atit in 
politica internă, cit și 
in cea externă, anun- 
țind, în același timp, 
un proiect politic me
nit să asigure, în ter
men de doi ani. reve
nirea Ia o administra
ție civilă. „într-o for
mulă care să ehezășu- 
iască înaintarea 
lea progresului 
nai".

Dialogul cu
sectoarele opiniei pu
blice reflectă preocu
parea guvernului de a

pe ca- 
națio-

toate

elabora cu sprijinul 
populației noile baze 
ale unui regim insti
tuțional. în acest scop, 
au fost consultați re
prezentanții a 50 de 
organizații politice, e- 
conomice și social- 
culturale. între gru
pările politice consul
tate se numără parti
dul comunist și parti
dul socialist. în cadrul 
dialogului, o pondere 
importantă a avut con
sultarea organizațiilor 
sindicale și țărănești, 
care, așa cum se afir
mă în cercurile gu
vernamentale, s-au 
pronunțat pentru un 
sistem politic de na
tură să asigure efec
tiv instituționalizarea 
schimbărilor econo
mice și sociale din ul
timii ani. aplicarea 
prevederilor din pro
gramul forțelor arma
te referitoare la trans
formarea structurală 
a societății ecuadorie
ne. Printre propune
rile formulate de a- 
ccste organizații figu
rează cea privind ne
cesitatea de a se apli
ca articolul 24 din 
Legea reformei agra
re, respectiv exproprie
rea pămînturilor ne
cultivate și participa
rea populară în orga
nismele de decizie ale 
statului. Pozițiile or
ganizațiilor muncito-

rești și țărănești cu 
privire la reformulă- 
rile politice, în sensul 
că instituționalizarea 
trebuie pregătită în 
așa fel incit să se 
evite posibilitatea re- 
acaparării pirghiilor 
puterii de către cei ce 
le-au deținut în trecut, 
reflectă starea de spi
rit a sectoarelor celor 
mai largi ale popu
lației.

Dialogul amintit a 
avut loc în contextul 
unei intense activități 
politico-economice. cu- 
prinzind, între altele, 
măsuri de consolidare 
a pozițiilor . întreprin
derii petroliere de stat, 
elaborarea de proiecte 
industriale, extinderea 
electrificării 
pregătirea unui 
de invățămînt 
să impulsioneze 
darea cunoștințelor 
științifice și tehnice 
etc.

Observatorii politici 
de aici stabilesc o le
gătură directă între 
continuitatea transfor
mărilor economico-so- 
ciale și conținutul 
dialogului cu popu
lația, ambele elemente 
exprimînd tendința 
spre stabilizarea și in
stituționalizarea pre
facerilor intervenite în 
ultimii ani.

prim-ministru ți ministru de exter
ne al R. D. Vietnam, a fost primit 
de generalul San Yu, secretarul Con
siliului de Stat, și de U Sein Win, 
primul ministru al țării-gazdă. și a 
avut convorbiri cu U Hla Phone, 
ministrul de externe al Birmaniei, 
cu care a examinat o serie de pro
bleme de interes comun pentru cele 
două țări.

Săptămînalul „Voz pro*  
lotaria", orSan 81 C.C. al P.C. din 
Columbia, publică un articol consa
crat alegerilor pentru organele mu
nicipale și provinciale care urmează 
să se desfășoare in țară la 18 aprilie, 
în articol se evidențiază că Uniunea 
Națională de Opoziție (U.N.O.), din 
care face parte și partidul comu
nist, se prezintă în alegeri cu un pro
gram electoral care oferă țării o al
ternativă. Masele populare — se a- 
rată în articol — caută o nouă cale 
de dezvoltare a țării, care să asigure 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
|i de viață ale populației.

Vizită. Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, Luis Cabral, care a efectuat 
o vizită oficială la Paris, a avut 
luni convorbiri cu președintele Fran
ței, Valery Giscatd d’Estaing. La 
«fîrșitul întrevederii, Luis Cabral a 
declarat că Franța și Guineea- 
Bissau vor extinde în mod conside
rabil relațiile lor de cooperare, in 
special în domeniile economic și 
cultural. Marți, Luis Cabrai, sosit 
într-o vizită la Alger, a avut con
vorbiri cu președintele Houari 
Boumediene șl cu membri ai Con
siliului Revoluției și guvernului.

Atentat în Ciad. Un corau- 
nicat oficial din Ciad anunță eșuarea 
tentativei de asasinare a președinte
lui statului, Felix Malloum. Tentativa 
a avut loc in timpul unei parăzi mi
litare. care marca Ziua națională. Ex
plozia unor grenade a provocat moar
tea a două persoane și rănirea altor 
70. Autorii atentatului au rămas 
deocamdată neidentificați.

Convorbiri mexicano-lu- 
xemburgheze. Președintele Me
xicului, Luis Echeverria, a avut con
vorbiri cu premierul Luxemburgului, 
Gaston Thorn, aflat într-o vizită 
oficială în Mexic. După prima run
dă de convorbiri, care s-au axat pe 
extinderea relațiilor de cooperare 
economică bilaterală, Gaston Thorn 
a relevat „necesitatea reexaminării 
raporturilor C.E.E. cu America Lati
nă". a „echilibrării balanțelor co
merciale ale țărilor Pieței comune 
cu statele latino-americane, în pre
zent defavorabile acestora din 
urmă".

Acțiune de solidaritate. ° 
delegație a comitetului „Italia-Spa- 
nia", alcătuită din membri ai parla
mentului și reprezentanți ai partide
lor politice italiene și ai sindicatelor, 
a adresat ministrului afacerilor ex
terne, Mariano Rumor, cererea de a 
întreprinde un demers pe lingă auto
ritățile de la Madrid în vederea eli
berării imediate din închisoare a ac
tivistului sindical spaniol Marcelino 
Camacho și a tuturor deținuților po
litici.

Un tribunal din Seula con- 
damnat cinci studenți sud-coreeni la 
închisoare pe diferite termene, sub 
învinuirea de încălcare a legislației 
„excepționale". Prin aplicarea acestei 
legislații, regimul de la Seul încear
că să înăbușe lupta populației sud- 
coreene pentru drepturi și libertăți 
democratice.

Un vehicul blindat,!n care 
se aflau 1.2 milioane de mărci — în 
bancnote și cecuri — a fost furat, 
luni, în plină zi, din fața unei fi
liale a băncii din Miinchen. Vehicu
lul a fost regăsit apoi, golit de con
ținut, într-o grădină publică, la nu
mai cîteva suie de metri de locul de 
unde dispăruse. Furtul a fost favo
rizat de faptul că. nici unul dintre 
cei doi agenți însărcinați cu paza 
vehiculului nu se găsea în apro
pierea acestuia.

Perspective economice sumbre pentru „cei nouă4*
Un document întocmit de Comisia Pieței comune

rurale, 
plan 

menit 
pre-

Eugen POP

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
Comisia Pieței comune a dat publi
cității. la Bruxelles. un document 
cuprinzind o serie de date privind 
situația economică a „celor nouă", 
în care se apreciază că. în următorii 
ani, creșterea potențialului de pro
ducție se va realiza în ritmuri foar
te lente. Acest fenomen va antrena 
după sine., relevă documentul, un ni
vel mai ridicat al șomajului, la care 
se va adăuga o creștere a prețurilor 
bunurilor de consum. Datorită aces
tor fapte, viitorul, din punct de ve
dere economic, al C.E.E. pare ..mai 
degrabă sumbru" decit optimist, 
scrie agenția France Presse. cu toate 
că pentru acest an ,se prevede o anu
mită redresare, ceea ce ar putea 
duce la o creștere a produsului na
țional brut al țărilor membre in me
die cu 4 la sută. Documentul exper- 
ților C.E.E. arată că. deși se va în
registra o ușoară scădere a prețuri
lor. rata inflației nu va cobori in 
1976 sub 10 la sută pe ansamblul 
țărilor membre. In schimb, șomajul 
va fi și în acest an o problemă foar

te dificil de rezolvat, existind chiar 
perspectiva unei creșteri a număru
lui celor fără locuri de muncă in ra
port cu 1975. an in care șomerii in 
Piața comună reprezentau 3.9 la 
sută din totalul populației active.

în consecință, documentul se pro
nunță pentru luarea de măsuri ur
gente in scopul reducerii șomajului, 
problemă care trebuie să aibă o 
prioritate absolută, subliniindu-se 
proporția ridicată a șomerilor in rîn
dul tinerilor.

Documentul menționează și faptul 
că mari dificultăți creează și însem
natele deficite ale țărilor membre, 
ceea ce impune o „rigoare bugetară", 
adică măsuri restrictive in materie 
de cheltuieli publice.

Documentul propune ca muncitorii 
și sindicatele să-și limiteze revendi
cările salariale. cu alte cuvinte, ca 
cei care suportă consecințele șoma
jului și creșterii prețurilor să su
porte și cheltuielile necesare redre
sării actualei situații economice di
ficile.

tului pictor Venetian Tițian (Ti- 
ziano). pe insula San Giorgio, 
din (Veneția, va avea loc un 
simpozion internațional, la care 
vor participa specialiști din 
numeroase țări ale lumii. Sim
pozionul iși propune, in spe
cial, studierea acelor tehnici 
picturale care au constituit 
punctul de plecare al „manie
rismului", curent caracterizat 
prin rafinament și tendințe de 
prețiozitate și care a influențat, 
intr-o măsură apreciabilă, pic
tura europeană in secolele XVI 
și XVII.

• POPULAȚIA UR
BANĂ DIN ÎNTREAGA 
LUME a crescut cu 218 mili
oane de locuitori, in intervalul 
1970—1975, 106 milioane de per
soane părăsind zonele rurale 
pentru a se stabili la orașe. Pe 
baza unor studii demografice 
anticipative ale O.N.U., la sfir- 
șitul secolului populația urbană 
va fi de 3,2 miliarde persoane, 
iar gradul de urbanizare — de 
50 la sută. Două treimi din nu
mărul total al orășenilor vor fi 
reprezentate de populația ur
bană a țărilor în curs de dez
voltare, comparativ cu 1950, 
cînd populația urbană era de 
două ori mai numeroasă in ță
rile dezvoltate din punct de ve
dere industrial.

• OPINIA TELESPEC
TATORILOR. Un sondaj de 
opinie efectuat de „Australian 
Broadcasting Control Board", 
ale cărui rezultate au fost date 
publicității la Canberra, relevă 
că 59 la sută din cei chestionați 
sint nemulțumiți de calitatea 
programelor televiziunii austra
liene. Toți aceștia au argumen
tat. în răspunsurile lor, că pro
gramele televiziunii sînt supra
saturate de reclame publicitare 
și de filme care cultivă violen
ța și fac apel la instincte pri
mare.

• ȚIȚEIUL, GHEATA 
Șl CLIMATUL. Mareele ne
gre ar putea să modifice clima
tul in cazul cind vor atinge 
polii — consideră un reputat 
oceanolog american. într-ade- 
văr. s-a constatat că gheața po
luată de țiței se topește mult 
mai repede, prin faptul că ab
soarbe mult mai multe radiații 
solare. Un motiv" în plus pen
tru adoptarea de măsuri hotă
rî te împotriva poluării mărilor 
și oceanelor.

• PLANTELE MEDI
CINALE SI OMUL PRE
ISTORIC. Practica folosirii 
plantelor medicinale era cu
noscută omului preistoric, con
sideră arheologii francezi Arlet- 
te Leroi Gourhan și Ralph 
Solecki. Ei au descoperit, in
tr-o zonă situată la nord de 
Bagdad, alături de rămășițe 
umane de tipul celor găsite la 
Neandertal. urme de plante 
cunoscute pentru proprietățile 
lor medicinale. Or, după cum 
se știe, omul din Neandertal 
a trăit acum cel puțin 60 000 de 
ani.
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