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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit marți după-amiază pe 
Erling Jensen, ministrul comerțului, 
industriei și turismului al Danemar
cei, care face o vizită în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ion Cosma, ministrul turismului.

Oaspetele danez a arătat că se 
simte deosebit de onorat de a fi pri
mit de șeful statului român și a 
mulțumit pentru fericitul prilej ce 
i-a fost oferit de a vizita țara 
noastră.

In timpul întrevederii a fost re

levată cu satisfacție evoluția favo
rabilă a relațiilor româno-daneze și 
s-a manifestat încrederea că ele vor 
cunoaște un curs mereu ascendent, 
pe multiple planuri. Schimbul de 
păreri a evidențiat dorința comună 
de a se promova o cooperare largă 
in industrie, în domeniul turismului 
și în alte sectoare ale economiei, de 
a se valorifica mai bine posibilită
țile pe care le oferă potențialul eco
nomic al României și Danemarcei, 
raporturile prietenești existente între 
cele două țări.

S-a apreciat, totodată, că dezvol

tarea multilaterală a relațiilor ro
mâno-daneze este în folosul • celor 
două state și popoare, slujește cau
zei păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale. în acest context, a 
fost reafirmată dorința ambelor țări 
de a-și aduce întreaga oontribuție la 
transpunerea în viață a prevederilor 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki, la edificarea unei secu
rități reale și a unei rodnice con
lucrări între toate țările continen
tului european.

întrevederea s-a desfășurat în.tr-o 
ambianță cordială, prietenească.

ȘEDINȚA COMUNĂ . 
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Biroului Permanent al Consiliului Suprem 

al Dezvultării Economice si Sociale 
si Consiliului de Miniștri

-------------------  A APĂRUT ÎN BROȘURĂ -- -------------------------------------------

REZOLUȚIA
Congresului educației politice 

și al culturii socialiste
EDITURA POLITICA

LĂ ZI ÎN
LA ȘANTIERUL NAVAL BRĂILA

Cargoul „Simeria“ a plecat în probe

Prezidata de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți, 15 iunie a.c., a 
avut loc ședința comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Biroului 
Permanent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia.

In cadrul ședinței a fost analizat proiec
tul îmbunătățit al Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe perioada 
1976—1980, care are la bază orientările 
și sarcinile stabilite prin Directivele Con
gresului al Xl-lea al P.C.R., hotărîrile 
adoptate în acest sens de Plenara comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale din iu
lie 1975.

Întreaga activitate de elaborare în 
formă finală a proiectului planului cinci
nal s-a desfășurat sub îndrumarea perma
nentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
urmărind îndeosebi folosirea intensivă a 
capacităților de producție, perfecționarea 
structurii producției, creșterea gradului de 
valorificare a resurselor, asigurarea con
dițiilor pentru realizarea integrală a pro
gramului de investiții, gospodărirea judi
cioasă a materiilor prime și materialelor, 
a fondurilor financiare și valutare, îmbu
nătățirea aprovizionării populației, spo
rirea eficienței economice în toate dome
niile de activitate.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale și Consiliul de Miniștri apreciază că 
îmbunătățirile aduse proiectului de plan 
în ansamblul său, obiectivele preconizate 
pentru perioada 1976—1980 corespund 
pe deplin politicii partidului și statului 
nostru de sporire a avuției naționale, de 
Eropășire a țării și ridicare continuă a 

unăstării celor ce muncesc.
S-a stabilit ca proiectul îmbunătățit al 

Planului național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România pe perioada 1976—1980 să fie 
supus dezbaterii și aprobării plenarei co- 
mirne a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și înain
tat apoi, spre dezbatere și adoptare, 
Marii Adunări Naționale.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Biroul Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și Consiliul de Miniștri au 
examinat și aprobat un număr de pro
grame speciale, elaborate la indicația 
secretarului general al partidului, în ve
derea asigurării bazei de materii prime și 
tehnico-materiale în domeniile legate 
direct de satisfacerea cerințelor maselor, 
de buna aprovizionare cu bunuri de con
sum, de ridicarea nivelului de trai și de 
civilizație al întregului nostru popor.

In acest sens, în cadrul acțiunilor me
nite să asigure realizarea unei agriculturi 
intensive, de mare productivitate, a fost

aprobat Programul privind dezvoltarea 
creșterii animalelor în perioada 1976— 
1980.

Un amplu program de dezvoltare a fost 
stabilit, de asemenea, în domeniul indus
triei alimentare, îndeosebi în ce privește 
valorificarea superioară a materiilor pri
me agricole, creșterea și diversificarea 
mai accentuată a producției, ținînd seama 
de cerințele unei alimentații moderne și de 
tradițiile de consum ale populației.

în strînsă corelare cu posibilitățile spo
rite pe care le va avea economia țării 
noastre, ca urmare a înfăptuirii obiective
lor prevăzute în planul cincinal 1976— 
1980, a fost aprobat Programul privind 
îmbunătățirea aprovizionării populației 
în această perioadă cu bunuri de con
sum. Au fost stabilite măsuri speciale pri
vind creșterea producției și desfacerii arti
colelor de uz casnic și gospodăresc, a 
aparatelor electrocasnice, dezvoltarea 
spațiilor comerciale, precum și a rețelei de 
alimentație publică.

în cadrul măsurilor generale adoptate 
de conducerea partidului pentru ridicarea 
nivelului de trai al maselor, pentru crearea 
unor condiții tot mai bune de instruire în 
rețeaua de învățămînt a fiilor oamenilor 
muncii, Comitetul Politic Executiv a hotărît 
să se majoreze alocația de hrană pentru 
școlari, elevi din licee, școli profesionale 
și postliceale ce iau masa la cantine, pre
cum și pentru copiii din instituțiile de ocro
tire. Această majorare a alocației de 
hrană însumează o contribuție anuală de 
la bugetul statului de 440 milioane lei.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și aprobat propunerile 
de îmbunătățire a Legii de organizare și 
funcționare a consiliilor populare, stabi
lite la Congresul consiliilor populare jude
țene și al președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și comunale, 
în lumina orientărilor și concluziilor ex
punerii tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Comitetul Pblitic Executiv a stabilit ca 
aceste propuneri să fie înaintate spre dez
batere Marii Adunări Naționale, în ve
derea modificării și completării corespun
zătoare a Legii de organizare și funcțio
nare a consiliilor populare.

în vederea unei mai bune organizări a 
activității Consiliului de Miniștri, Comite
tul Politic Executiv a stabilit următoarele 
măsuri organizatorice :

— eliberarea tovarășului Gheor- 
ghe Cioară din funcția de prim-secre- 
tar al Comitetului municipal București 
al P.C.R. și numirea sa în funcția de 
viceprim-ministru al guvernului ;

— eliberarea tovarășului Ion lo- 
niță din funcția de ministru al apărării 
naționale și numirea sa în funcția de 
viceprim-ministru al guvernului ;

— eliberarea tovarășului Paul Ni- 
culescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, din funcția de ministru al educa
ției și învățămîntului și numirea sa în 
funcția de președinte al Consiliului de 
coordonare a producției bunurilor de 
larg consum pe întreaga economie ;

"7 „n?.m're.a *n funcî'a de ministru al 
apărării naționale a tovarășului gene
ral-colonel Ion Coman ;

— numirea în funcția de ministru 
al educației și învățămîntului a tova
rășei Suzana Gâdea ;

— eliberarea din funcția de minis
tru al sănătății a tovarășului Radu 
Păun și numirea în această funcție a 
tovarășului Nicolae Nicolaescu ;

— eliberarea tovarășului Aldea 
Military din funcția de președinte al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și numirea în 
această funcție a tovarășului Constan
tin Dăscălescu.

Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri privind îmbunătățirea activității de în
drumare și conducere a cooperativelor 
agricole de producție. în acest sens, s-a 
hotărît ca președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție 
să fie și secretar al C.C. al P.C.R. Tot
odată, președinții uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole de producție vor 
fi și secretari ai comitetelor județene de 
partid.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
problemele colaborării economice a 
României cu țările socialiste, atît cu cele 
membre ale C.A.E.R., cît și cu cele care 
nu fac parte din această organizație, 
apreciind că prevederile stabilite pe baza 
acordurilor asigură dezvoltarea tot mai 
puternică a relațiilor economice cu aceste 
țări, în spiritul politicii partidului și statu
lui nostru, în interesul propășirii fiecărei 
țări, al întăririi generale a forțelor socia
lismului în lume.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
raportul delegației române la cea de-a 
IV-a Conferință a Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, care a avut loc la 
Nairobi, între 3 și 31 mai a.c. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat poziția țării 
noastre la Conferința U.N.C.T.A.D. de la 
Nairobi ca o expresie a solidarității 
României cu țările în curs de dezvoltare, 
a politicii partidului și statului nostru con
sacrate instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, lichidării decalajelor 
economice dintre țări și dezvoltării mai 
rapide a statelor rămase în urmă, solu
ționării eficiente și de durată a probleme
lor economice majore care confruntă as
tăzi omenirea. România va acționa în 
continuare pentru instaurarea unor rapor
turi noi, echitabile între toate statele, pen
tru realizarea în fapt a Declarației și pro
gramului de acțiune de la Manila, a mă
surilor adoptate de U.N.C.T.A.D., menite 
să favorizeze dezvoltarea largă și neîn
grădită a comerțului și cooperării interna
ționale, accesul tuturor popoarelor la cu
ceririle științei și tehnicii moderne, partici
parea activă, în condiții de deplină ega
litate și echitate, la diviziunea internațio
nală a muncii.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
soluționat, de asemenea, o serie de pro
bleme curente ale activității de partid și 
de stat.

„Cantitatea, ora, 
ziua“ - un sistem 

eficient 
de organizare 

a lucrului 
pe șantiere

Furajele - 
principala cerință 

și principala 
condiție pentru 

dezvoltarea 
zootehniei
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ÎN ZIARUL DE AZI:

• Faptele — un convingă
tor „material didactic" în 
educația comunistă • Rai
dul „Scînteii". Piața în se
zonul legumelor • Stagiu
nea estivală • Rubricile 
noastre: Curier juridic; 
Semnale preluate ; Carnet 
plastic; Carnet teatral ;

Faptul divers; Sport

au Îndeplinit planul semestrial
Centrala minereurilor din Deva a 

anuntat îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe primul 
semestru, succes care se datorește 
în cea mai mare parte creșterii 
productivității muncii cu peste 6 la 
sută față de nivelul stabilit. Avansul 
de timp cîștigat permite colectivelor 
de muncă din întreprinderile și ex
ploatările miniere din cadrul centra
lei să realizeze în plus pînă la finele 
lunii iunie o producție globală în va
loare de peste 39 milioane lei. ceea 
ce va reprezenta depășirea angaja
mentului asumat în cinstea zilei de 
23 August.

(Agerpres)

• La întreprinderea de prefabri
cate din beton din Galați, care a în
deplinit planul la producția globală 
și marfă pe primul semestru al anu
lui, se va realiza suplimentar pînă la 
sfirșitul lunii iunie o producție în 
valoare de 5,4 milioane lei, echiva
lentă cu peste 2 600 mc prefabricate 
din beton, necesare construcțiilor de 
locuințe. Același succes l-a repurtat 
și colectivul de la Fabrica de unelte 
și plase de pescuit din localitate, 
unde se va obține suplimentar, pînă 
la finele lunii, o producție marfă de 
circa 6 milioane lei. (Dan Plăeșu)

REALIZĂRI DE PRESTIGIU 

ALE METALURGIȘTILOR

Obiectivul principal al întrece
rii socialiste — creșterea continuă a 
producției și productivității muncii, 
în condițiile unor parametri calita
tivi superiori — stă permanent în 
atenția colectivelor din industria me
talurgică. Aplicarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice eficiente a per
mis realizarea ritmică a planului și 
obținerea, peste prevederi, a unor 
importante cantități de produse. Ast
fel, de la începutul anului, oamenii 
muncii din acest sector de bază al

economiei au livrat suplimentar a- 
proape 125 000 tone fontă și circa 
50 000 tone oțel. Totodată, în aceeași 
perioadă, au fost realizate peste plan 
25 000 tone laminate, 11 400 tone alu
mină și alte produse. Cu cele mai 
mari producții suplimentare se mîn- 
dresc siderurgiștii gălățeni care au 
elaborat, in plus, față de sarcinile la 
zi, aproape 100 000 tone de fontă și 
oțel.

(Agerpres)

«Alo, „Electromagneti
ca" ? Sîntem întreprinde
rea de aparate electrice de 
măsurat — Timișoara. To
varășe Mateescu, dați-ne o 
mină de ajutor. La noi s-au 
ivit niște probleme tehnice 
pe care nu le putem rezol
va urgent fără sprijinul co
lectivului dumneavoastră. 
Concret, iată despre ce este 
vorba...»

— Cînd am primit apelul 
timișorenilor nu ne vedeam 
capul de treburi — ne spu
ne Gheorghe Mateescu, se
cretarul comitetului de par
tid de la „Electromagneti
ca". Mai mult : eram noi 
înșine „presați" de treburi. 
Cu numai o zi înainte, de 
exemplu, o echipă de mun
citori de la relee îmi ceru
seră să le mai fac rost de 
unele mașini, să poată ține 
pasul cu montajul, care, de- 
vansîndu-și planul, îi obli
ga și pe ei la mai mult. 
Așa că, despre disponi
bilități nici nu putea fi 
vorba. Despre disponi
bilități materiale, adică. 
Pentru că, pînă la urmă, 
am apelat tot la disponi
bilități — la cele umane, 
de solidaritate muncitoreas
că. Din discuțiile purtate 
în colectiv s-a văzut că, 
dacă ne unim și mai bine 
eforturile, ne putem rezol
va cu bine și propriile tre
buri, îi putem ajuta și pe 
timișoreni. Așa se face că, a 
doua zi dimineață, de pe pe
ronul Gării de Nord o echi
pă complexă de specialiști 
ai unității din Calea Raho- 
vel lua drumul Banatului.

De la Șantierul naval Brăila a ple
cat in probe de mare cargoul „Si- 
meria" de 7 500 tdw, primul vas de 
acest tonaj construit aici. Intr-o te
legramă adresată cu acest prilej Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae

Ceaușescu, .colectivul șantierului ex
primă hotărîrea sa de a Închina 
toată forța și priceperea realizării 
obiectivelor cincinalului revoluției 
tehnico-știlnțifice, contribuind astfel 
la ridicarea prestigiului patriei 
noastre.

(Agerpres)

A început vacanța
a elevilor

are
• Peste 2 milioane de pionieri și școlari 

în colonii, tabere, excursii, drumeții, 
expedițiile „Cutezătorii*4.

• Vacanța în amfiteatrele producției și 
în tabere de creație artistică.

Serbările de sfîrșit de an școlar 
— astăzi, 16 iunie, în licee și școli 
profesionale ; duminică, 20 iunie, 
de „Ziua pionierilor", în școlile ge
nerale — marchează, într-o atmo
sferă plină de însuflețire, începutul 
vacanței mari a tineretului stu
dios. Ca în fiecare vară, pentru o- 
dihna și recreația elevilor și stu
denților sînt programate numeroase 
și interesante acțiuni cultural-edu
cative, artistice și sportive, destina
te deopotrivă refacerii forțelor după 
un an de muncă susținută, îmbogă
țirii spirituale, cultivării aptitudini
lor și preocupărilor de lărgire a pre
gătirii de cultură generală si de 
specialitate, în spiritul nobilelor idei 
ce au caracterizat recentul Congres 
al educației politice și al culturii so
cialiste.

Peste 2 milioane de preșcolari și 
elevi își vor petrece o parte a va
cantei în colonii și tabere, la mun
te sau pe litoralul Mării Negre, în 
excursii și drumeții prin cele mai 
pitorești zone ale țării, în expedi
țiile pionierești „Cutezătorii". Fie
care dintre acestea vor oferi elevi
lor prilejul — cu profunde impli
cații educative — de a cunoaște 
direct frumusețile și bogățiile pa
triei, realizările anilor socialismului, 
locurile evocatoare ale istoriei glo
rioase a poporului și partidului nos
tru. Valențelor educative ale cu
noașterii patriei și a istoriei sale 
trecute și prezente li se vor adău
ga, firesc, cele ale exersării „pe viu" 
a unor norme de conduită etică, ofe
rite de petrecerea timpului liber în 
grup, de organizarea unor compe
tiții cultural-artistice și sportive, de 
călirea fizică în aer liber. Tabere cu 
profil științific și tehnic-aplicativ — 
de matematică, fizică, chimie, bio
logie, geografie, electrotehnică, me
canică, aero-navo-modele — alături 
de cele cu profil istorico-literar și 
de artă vor da prilejul elevilor să-și 
cultive aptitudinile creatoare, să se 
întîlnească cu personalități repre
zentative din domeniile de activita
te științifică și artistică îndrăgite.

Pentru elevii și studenții care-și 
petrec vacanța în localitățile natale, 
cluburile școlare și universitare 
au întocmit prograipe atractive, din 
care nu lipsesc competiții sportive,

drumeții, lecturi, spectacole artisti
ce. De asemenea, așezămintele de 
cultură din orașe și de la sate au 
prevăzut pentru tineretul studios ac
țiuni specifice — în care acesta a- 
pare atit în ipostaza de spectator, 
cit și mai ales în aceea de partici
pant și organizator activ.

Deosebit de bogată prin multiple
le posibilități oferite elevilor și stu
denților de a contribui cu entuzias
mul, hărnicia și puterea de muncă 
și de creație,, specifice vîrstei tine
re, la efortul constructiv al întregu
lui popor se anunță vacanta „in hai
ne de lucru". Ea va fi marcată prin 
participarea directă la activitatea 
productivă din industrie și agricul
tură — în cadrul stagiilor de prac
tică din programul școlar și univer
sitar, ca membri ai brigăzilor de pe 
Șantierele naționale și locale ale ti
neretului, ca angajați direcți in di
ferite întreprinderi — prin integra
rea activă a tinerilor în localitățile 
natale — la construcțiile școlare, la 
toate lucrările și acțiunile de interes 
obștesc menite să contribuie la ridi
carea economică și spirituală a lo
calităților respective.

Continuare firească a preocupări
lor educative din timpul anului de 
învățămînt, vacanța de vară pro
gramează etapele finale ale unor 
ample și interesante competiții cul
turale, sportive, artistice, școlare și 
pionierești — „Minitehnicus ’76“, 
expoziția creațiilor tehnice ale co
piilor, faza finală a concursului 
„Sanitarii pricepuți", în cadrul săr
bătoririi centenarului „Crucii Roșii", 
festivalurile-concursuri „Ciprian Po- 
rumbescu", „Litoral ’76", trecerea în 
revistă a formațiilor artistice, festi
valul „Cinecluburilor pionierești" și 
altele. Numeroase activități poli
tico-educative și cultural-artistice — 
susținute prin vers, cîntec revo- 
luționar-patriotic, dans popular —vor 
fi consacrate aniversării cente
narului independenței de stat ■ 
României, purtînd generioul „Cente
nar glorios".

A început vacanța mare ! Cu mi
lioane de participanți, cu zeci de mii 
de organizatori. Tuturor — petrecere 
plăcută și activitate rodnică !

Florica DINULESCU

obișnuit. De aceea se poate 
spune cu deplin temei : 
întrajutorarea în producție 
nu inaugurează un drum, 
ci continuă o tradiție. Des-

Printre ei — Viorel Berin- 
dei și Dumitru Niculescu, 
maiștri, ing. Die Rozor, 
Tincu Popescu, mecanic, și 
Teodor Bantas, electrician,

„Era de datoria 
noastră0

Argumente cotidiene in raporturile 
de întrajutorare tovărășească

muncitoarea Stana Nichi- 
for și alții.

...Un fapt frecvent, coti
dian, în relațiile dintre 
muncitorii aceleiași secții ; 
între secțiile aceleiași între
prinderi ; între diferite co
lective de muncă pe Întreg 
cuprinsul țării..Un fapt atît 
de frecvent in noile rapor
turi statornicite între oa
menii muncii din patria 
noastră, incit * intrat in

chiderea largă spre toate 
domeniile vieții sociale, de 
care se bucură astăzi la noi 
această trăsătură general 
umană, are însă un „se
cret" cunoscut de noi toți : 
unitatea de interese și ac
țiune a întregii noastre na
țiuni socialiste. Muncitorul 
din București se simte „da
tor" față de cel din Timi
șoara, Iași sau Brașov nu

doar prin faptul că unul 
din ei e „în nevoie" 
sau că e și el mun
citor, ci prin faptul că șl 
unul și celălalt sînt, în a- 
ceeași măsură, proprietari 
și producători. „Nevoia" 
este receptată nu ca a 
unuia sau a altuia dintre 
colective, ci ca o „nevoie" 
a întregii societăți în înde
plinirea exemplară și mai 
devreme a tuturor sarcini
lor asumate. Și față de 
producție, și față de oa
meni.

Așa după cum s-a sub
liniat la Congresul educa
ției politice și al culturii 
socialiste, comuniștii trebuie 
să militeze în permanență 
pentru promovarea in în
treaga viață socială a re
lațiilor de colaborare și în
trajutorare tovărășească. El 
trebuie să fie dușmani 
neimpăcați ai individualis
mului mic-burghez, ai ma
nifestărilor de egoism, de 
subordonare a intereselor 
generale unor interese in
dividuale înguste.

La întreprinderea meca
nică Suceava am reținut de 
curînd două aspecte con
tradictorii. De ani și ani de 
zile, un maistru — Eugen 
Horodincă — crește oa
meni ; fie dintre cei care au 
venit să se califice la lo
cul de muncă, fie dintre 
cei de-abia ieșiți de pe 
băncile școlii profesionale.

Titus ANDREI 
Gheorahe PARASCAN
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTElA — miercuri 16 iunie 1976

FAPTELE-in convingător „material didactic"
in educația comunista

La Filiași-DoIJ, în plină cimpie a 
Olteniei, a luat ființă, acum patru 
ani, Întreprinderea de transformatoa
re mici, pionier al Industrializării in 
această localitate.

Creșterea economică a Întreprinde
rii de-a’ lungul celor patru ani a în
semnat și maturizarea colectivului ei, 
sporirea capacității sale de a aborda 
și a traduce în practică obiective ce 
solicită o tot mai mare competență, 
un tot mai susținut efort de autode- 
pășire. Nu încape Îndoială că nivelul 
la care se găsește întreprinderea din 
Filiași azi, la atît de puțin răstimp 
de la semnarea „certificatului ei de 
naștere", este în indisolubilă legătură 
cu creșterea și maturizarea colecti
vului de comuniști de aici, care, de la 
40 de oameni și o singură organizație 
de bază, a ajuns la aproape 330 și la 
zece organizații de bază, ce cuprind 
în raza lor de activitate și de înrîu- 
rire politico-morală absolut toate sec
toarele și compartimentele uzinei.

— Principala noastră preocupare 
tncă din primele zile — ne spunea 
maistrul Âtanase Popescu, unul din
tre „veteranii" sosiți aici, la înteme
iere, de la „uzina-mamă", „Electro- 
putere" din Craiova. în prezent loc
țiitor al secretarului comitetului de 
partid — a fost și este închegarea 
colectivului, crearea unei coeziuni 
lăuntrice care să ne permită antre
narea tuturor forțelor în îndeplinirea 
și depășirea planului. N-a fost și nu 
este ușor : gîndiți-vă că media de 
vîrstă e In jur de 22 de ani și că 
majoritatea covîrșitoare a personalu
lui, aflîndu-se la prima generație 
muncitorească, s-a calificat aici, la 
noi, ori la „Electroputere", în ultimii 
ani. Ne-a ajutat mult faptul că cei 
mai multi dintre tinerii veniți să lu
creze în întreprinderea noastră sînt 
absolvenți de liceu sau pe cale de 
a-și termina liceul. A trebuit să le 
insuflam tuturor un singur gînd, o 
singură voință : să ridicăm cit mai 
sus prestigiul întreprinderii. Dacă am 
reușit sau nu, judecați singuri : cin
cinalul trecut l-am realizat, în ce pri
vește producția-marfă, la 1 mai 1975, 
dîndu-se o producție suplimentară 
de 300 de milioane lei, iar la export 
cincinalul a fost depășit cu 540 000 
lei valută.

Rezultatele sînt edificatoare, fără 
Îndoială, și cu neputință de conceput 
fără formarea unui colectiv puternic, 
însuflețit de o înaltă concepție des
pre rosturile și telurile muncii sale.

Munca de partid ce se desfășoară 
tn uzină poartă In prezent pecetea 
Ideilor și orientărilor călăuzitoare cu
prinse în documentele Congresului e- 
ducației politice și al culturii socia
liste, îndeosebi In expunerea și in cu- 
vintarea de Încheiere a lucrărilor ros
tite de secretarul general al partidu
lui. In lumina acestor prețioase în
drumări, închegarea colectivului se 
desfășoară în continuare concomitent 
cu activitatea de modelare a conști
inței înaintate. Am putea spune că 
acest proces complex ate.Ia temelia 
sa, trei piloni: Educația, Exemplul, 
Exigența.

1) Educația: Iștă un capitol care, 
în fond, le cuprinde pe toate celelal
te. Și totuși, datorită frecventei cu 
care noțiunea — cu tot ce implică 
ea — a revenit în discuții, se cuvine, 
neîndoielnic, să-i acordăm un loc a- 
parte.

— Noi am pornit de la ideea că, 
deși n-avem atestate de pedagogi, tu
turor ne incumbă, in calitatea noas
tră de comuniști, această menire — 
ne spunea tovarășul Nicolae Ianoș,

RAIDUL „SClNTEII" ’ PIAȚA ÎN SEZONUL LEGUMELOR
------------------------------------------1 9

...Și transportul are un rol importantBuna organizare conduce și la o bună 
aprovizionare

în acest an, piața Brăilei a fost 
bine aprovizionată cu legume și fruc
te. „Este firesc — ne spunea tov. 
Virgil Crișan, vicepreședinte al Con
siliului popular județean Brăila — 
pentru că noi urmărim îndeaproape 
această problemă. Săptămînal, în ca
drul biroului executiv, al consiliului 
județean al aprovizionării se anali
zează și modul cum este asigurată 
aprovizionarea populației cu legume 
și fructe. Vă putem informa că, pină 
la 9 iunie, pe piața brăileană au fost 
valorificate 190 tone spanac, 150 tone 
ceapă verde, 200 tone varză din so
larii, 100 tone mazăre, 110 tone sa
lată, 80 tone ridichi, 40 tone căp
șuni etc.“.

— Pe > piață însă, în unele perioa
de, s-au desfăcut cantități insufi
ciente de mărar, usturoi, leuștean, 
lobodă si alte legume-verdețuri de 
sezon...

— Aveți dreptate, numai că și a- 
ceastă problemă a fost rezolvată. Vă 
puteți convinge vizitind piețele, sur
sele noastre de aprovizionare, între
prinderea de legume și fructe...

Așa se face că, împreună cu to
varășul inginer Gheorghe Dumitres
cu, din corpul de control al Ministe
rului Agriculturii, am pornit intr-un 
raid prin unitățile de la care se apro
vizionează I.L.F.-ul brăilean. La fer
ma Lacul Sărat l-am întîlnit chiar 
pe directorul I.L.F., tov. Ion Mătăsa- 
ru, care ne-a spus :

— Respectăm indicația potrivit că
reia întreprinderile integrate, cum 
aste întreprinderea noastră, să-și dez

Invitație
Pe drumul național 1 C, la 

kilometrul 101, între orașele 
Cluj-Napoca și Baia Mare, se 
găsesc băile Bizușa (in fotogra
fie) din comuna Ileanda, județul 
Sălaj. Așezate într-un cadru 
natural deosebit de pitoresc, pe 
malul Someșului, oferă celor 
veniți aici condițiile necesare 
pentru tratarea bolilor reuma
tice și ginecologice. Apa cu
rativă de la Bizușa mai este in
dicată și în tratarea diferitelor 
boli digestive. Prin noile lucrări 
de modernizare a stațiunii, Ofi
ciul național de turism Sălaj a 

secretarul organizației de bază de la 
bobinaj. Fiecăruia dintre, cei șapte
sprezece membri ai organizației noas
tre 1 s-a încredințat spre pregătire 
profesională și educare comunistă un 
număr de uteciști. Această sarcină 
nu se limitează însă numai la peri
metrul uzinei, ci vizează tot ce ține 
de comportarea tînărului în muncă și 
în viață. A devenit o regulă la noi 
ca aproape toți comuniștii, chiar și 
cei care au depășit mai de mult vîrsta 
utecistă, să ia parte activă la adună
rile U.T.C. și să-și spună acolo cu- 
vintul, mai ales asupra a tot ce se 
referă la „elevii" lor...

Intre cei mai activi educatori din 
această organizație se numără și Eu
genia Ionică, ea însăși tinără membră 
de partid. I s-au dat în răspundere 
directă uteciștii Ileana Pop șl Ale

xandru Bubuioc. Cu o grijă și o stă
ruință care mergeau, uneori, pină la 
cele mai mici detalii de atitudine, de 
îmbrăcăminte, de relații cu cei din 
jur, Eugenia Ionică — fără să arbo
reze nici o clipă aerele de superio
ritate ale unui „maestru", ci cu un 
fel de a fi simplu, prietenesc, de soră 
mai mare și mai experimentată — a 
șlefuit nu numai comportarea, dar și 
gîndirea celor doi tineri, punindu-i 
adesea în situația de a reflecta ei în
șiși la sensul și răspunderile actelor 
lor. Cu alte cuvinte — cum se exprima 
Ileana Pop — „ne-a ajutat să ne pri
vim in oglinda colectivului și să ne 
vedem așa cum sintem și, mai ales, 
cum am putea să fim". Ceea ce a 
avut drept urmare că atlt Ileana, cit 
și Alexandru au renunțat — nil pen
tru că „așa se cuvine", ci pentru că 
„așa e bine", cum le repeta mereu, 
cu neobosită perseverență, comunista 
Eugenia Ionică — la multe din ati
tudinile lor anterioare („cam zefle
miste, nițel arogante, un pic egoiste"), 
devenind nu numai niște muncitori 
pe care astăzi se pune bază în re
zolvarea sarcinilor de producție, ci și 
activiști obștești, gata să ia parte, cu 
tot entuziasmul vîrstei lor, la orice 
acțiune utecistă, fie ea de muncă pa
triotică, de activitate culturală, spor
tivă etc. Urmarea firească a acestui 
nou fel de a gindi și a se comporta 
este că atît Ileana Pop, cit și Alexan
dru Bubuioc au fost primiți în rîndu- 
rile membrilor de partid.

Cartierul Tomls din Constanța

volte baza tehnică de producție pro
prie. Avem aici 24 ha de solarii cul
tivate cu tomate, ardei, vinete, dovle
cei, castraveți și altele și încă 45 ha 
cultivate cu căpșuni. Programul de 
aprovizionare a Brăilei pe luna iunie 
prevede desfacerea a 4 664 tone de 
legume : mazăre de grădină, tomate, 
varză, fasole păstăi, ceapă verde, sa
lată, castraveți, ridichi și usturoi. A-

La Brăila
dăugați la acestea 500 tone de cartofi 
și 300 tone fructe și veți obține o 
imagine de ansamblu asupra aprovi
zionării pe această lună cu legume și 
fructe.

— Ce ne puteți spune despre legu
mele care se găsesc mai rar pe piață ?

— Am rezolvat problema cultivîn- 
du-le chiar in această fermă. Este a- 
devărat că unele cooperative se cam 
feresc să cultive mărar, leuștean, lo
bodă, hrean, ridichi și altele, dar 
acum, cultivîndu-le în fermele noas
tre, le putem oferi și singuri cum
părătorilor. Tot aici cultivăm și 24 ha 
de vinete, ceea ce reprezintă practic 
jumătate din planul de producție al 
județului la acest sortiment.

Ne-am continuat raidul. La secto
rul legumicol al cooperativei agricole 
Tichilești o întilnim pe șefa de fer
mă Georgeta Cioclov. O rugăm să 
ne pună la dispoziție graficul de re
coltare a legumelor pentru ziua

la Bizușa
creat un excepțional confort 
necesar petrecerii unui conce
diu plăcut. Pe lingă cazare, in 
vile spațioase și camping, sta
țiunea mai dispune de un res- 
taurant-pensiune, care asigură 
trei mese pe zi. Bucătăria 
restaurantului este vestită prin 
varietatea meniurilor și speci
ficul mîncărurilor din Sălaj.

Așezarea băilor Bizușa creează 
și posibilitatea celor veniți în 
stațiune să viziteze orașele Baia 
Mare, Zalău. Dej și Cluj-Napoca 
(Gh. Rusu, corespondentul „Scîn
teii"),

2) Exemplul: Cel mai eficient in
strument educativ se dovedește și 
aici, ca și în alte părți, exemplul 
personal de muncă și viață al comu
niștilor. Iar printre cei care au deve
nit, prin modul exemplar cum își în
deplinesc sarcinile de producție și 
obștești, prin felul săritor, cu adevă
rat tovărășesc, de a se comporta in 
colectiv, adevărate modele pentru oa
menii tineri din jur, la loc de frunte 
se află — cum ne spunea electricia
nul Gheorghe Luță, secretarul orga
nizației de bază din sectorul mecanic- 
șef — șeful de echipă de la întreți
nere Ion Costoiu, unul dintre comu
niștii uzinei cu cel mai vechi stagiu 
în partid.

Ni s-a relatat o întîmplare care 
poate servi drept argument convingă
tor in această direcție. Echipei lui

Ion Costoiu i s-a încredințat sarcina 
să execute reparația capitală la cup
torul de recopt tole. Termenul era de 
15 zile, iar în tot acest răstimp o 
bună parte din procesul de producție 
— în care acest cuptor avea un loc 
bine precizat — era sortit unei nedo
rite stagnări. Această perspectivă nu 
i-a suris deloc comunistului Ion Cos
toiu. Fără multe cuvinte, fără elo- 
cință patetică, ci explicînd simplu și 
direct oamenilor săi că e vorba de o 
problemă vitală pentru producția în
treprinderii, le-a propus să facă îm
preună un efort de a scurta durata 
reparațiilor.

Cel care s-a situat de la Început în 
fruntea acestui efort a fost șeful de 
echipă. Cu o energie cu adevărat ti
nerească — deși e trecut de prima 
tinerețe — Ion Costoiu s-a aflat, cum 
spune el, „pe poziții" circa 18 ore 
din 24. Uneori și mai mult. Exemplul 
său a fost, cum era și firesc, conta
gios : tineri ca electricienii Gheorghe 
Dumitru, Ion Donea, Emil Budică 
n-au vrut să se lase mai prejos decit 
șeful echipei lor. Fără lozinci și che
mări speciale, s-a născut o autentică 
întrecere între membrii echipei, al 
cărei rezultat a fost încheierea repa
rațiilor în numai opt zile.

— Mai presus de orice însă — ți
nea să sublinieze utecistul Ion Do
nea — a fost cîștigul moral : colecti
vul echipei se simte acum mai sudat 
ca oricind și pentru toți problema 
principală e să fim în toate împre

respectivă (10 iunie). Citim : 2 tone 
salată, 6 tone varză și 500 kg cono
pidă. Unde sint ? — întrebăm. „Au 
și fost transportate la I.L.F." — ni 
se răspunde.

La grădina cooperativei agricole Ți- 
bănești, deși era ora prinzului, 125 
de oameni forfoteau pe cîmp la re
coltat legume. Șoferii Constantin Gro- 
paru și Georgian Iosif, ambii pe ca
mioane acoperite de cite 5 tone fie
care, ne arată că abia au sosit cu 
ambalajele și că. o dată încărcate 
camioanele, vor parcurge urgent cei 
40 km pină la Brăila. Pentru ca le
gumele să ajungă proaspete, neveș
tejite.

La Gropeni, Chiscani și Lacul Să
rat, la celelalte unități vizitate, gra
ficele erau respectate la zi, iar din 
spusele șefilor de depozite de la 
I.L.F. Brăila cele trei principale piețe 
și cele 57 unități de desfacere a le
gumelor sint bine aprovizionate.

Așa și este. Ne-am convins și noi, 
vizitîndu-le. Totuși, un plus de or
ganizare nu strică. Pentru că se mai 
întîmplă și situații de acest fel : pen
tru cartofi omul intră într-o unitate, 
cumpără ceapă de la unitatea alătu
rată, iar pentru leuștean și varză 
intră in altă unitate. O dată înlă
turate și aceste neajunsuri, s-ar 
putea afirma că Brăila este, într-a- 
devăr. bine aprovizionată in această 
perioadă cu legume și fructe de cali
tate superioară.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scînteii" 

jurările la înălțimea încrederii pe 
care ne-o acordă tovarășul Ion Cos
toiu.

3) Exigența : E o coordonată fi
rească a climatului de muncă în acest 
colectiv, mai mult, un adevărat liant 
al coeziunii sale, căci, cum ne spu
nea maistrul comunist Ștefan Pascu, 
„fără exigență, fără intransigență re
ciprocă, lipsurile iau proporții și, ca 
o substanță corozivă, pot dezagrega 
întreg Colectivul".

Numeroase fapte, mai vechi sau 
mai recente, ne-au fost citate întru 
susținerea acestei afirmații. Din toate 
reiese, ca o linie directoare, practica 
de a se face din fiecare neajuns, din 
fiecare atitudine eronată, „un caz 
politic, o problemă de conștiință". Am 
aflat, bunăoară, de o întîmplare pe
trecută nu de mult la bobinajul de 
joasă frecvență. Un tînăr bobinator. 
Alexandru Cluceru, cam certat cu 
disciplir^a și, totodată, dornic de ciș- 
tig cit mai mare cu muncă cît mai 
puțină, a rebutat o bobină. în loc 
să-și mărturisească deschis greșeala 
și să refacă lucrarea, a luat pur și 
simplu — profitînd de un moment 
de neatenție — o bobină bună din 
producția unui tovarăș de atelier și 
și-a pus numele său pe atestatul de 
calitate ce însoțește fiecare produs. 
Pină la urmă, în chip firesc, fapta sa 
a fost scoasă la iveală. Totul s-ar fi 
putut reduce la o „muștruluială" la 
fața locului. Dar organizația de par
tid a gîndit altfel : e vorba nu nu
mai de un simplu act iresponsabil, ci 
de o atitudine de desconsiderare față 
de munca celor din jur. Iar o ase
menea atitudine trebuie să fie supusă 
oprobriului opiniei publice a colecti
vului pentru ca din ea toți membrii 
săi, mai ales tinerii, să extragă con
cluziile cuvenite. Ceea ce s-a și făcut. 
A fost o adunare furtunoasă în care 
nu numai fapta lui A. C. a fost criti
cată, ci mai ales mentalitatea care a 
generat-o, rămășițele de spirit 
egoist, mic-burghez. Adunarea a 
avut un ecou adine în conștiința 
oamenilor, iar concluziile ei servesc 
în continuare drept „material didac
tic" pentru repudierea intolerantă a 
celor mai mărunte manifestări de a- 
cest gen.

...Iată, deci, autenticele modalități 
de autoeducare, de a munci, a trăi 
și a gindi ale unui colectiv care soco
tește că tinerețea sa nu e o scuză, ci 
un izvor de înalte îndatoriri.

Victor BÎRLADEANU 
Nicolae BABAEAU

Acum, din cooperativele agricole 
prahovene se recoltează cantități tot 
mai mari de legume și fructe proas
pete de sezon și se trimit zilnic pe 
piețele orașelor județului. Din hala 
centrală a Ploieștiului gospodinele 
pot cumpăra tot ce doresc din legu
mele și zarzavaturile de sezon. O si
tuație similară am întîlnit și la 
chioșcurile C.L.F. Ploiești din zo
nele de sud și nord ale municipiu
lui. Notindu-ne acest fapt — ce do
vedește o bună preocupare a cen
trului de legume și fructe din locali
tate — ne-am deplasat și pe Valea 
Prahovei, cu salba ei de orașe și cen
tre muncitorești. Trebuie spus că, 
spre deosebire de alți ani, se con
stată o atenție sporită pentru 
aprovizionarea unităților de pe a- 
ceastă importantă arteră a turismu
lui montân cu cantități mai mari de 
legume și fructe. La Cîmpina, de 
exemplu, aprovizionarea era (pe data 
de 9 iunie) bună. Putea fi foarte 
bună, dar lipseau, nejustificat, u- 
nele sortimente de legume necesare. 
Am subliniat nejustificat, pentru că 
ceea ce lipsește la Cimpina priso
sește in alte localități. La Comarnic, 
gestionarul Pavel Ștefan ni se plin- 
gea că i se trimite prea multă salată.

La Sinaia și Bușteni, marfă sufi
cientă în magazie. dar nu și 
la vinzare. De pildă, la Sinaia, 
magazinul de legume și fructe — 
care era închis (!) — avea in depozit 
legume de bună calitate. Responsa
bilul Ion Ciufu și merceologul Petre 
Ungureanu de la C.L.F. Cimpina

Răspunsuri la întrebările 
cititorilor

• în ce con
diții se benefi- 
dazâ de reduce
rea impozitului 
pe retribuție.Pen_ 
tru cititorii Constan
tin Firică din Cra
iova, C. loan din Bra
șov, Ion Dobrescu din 
Cîmpulung-Argeș, Va
sile Radulescu din 
Ploiești, Ion Micuț din 
Curtea de Argeș ș.a., 
care au solicitat lămu
riri in legătură cu 
condițiile de acordare a 
acestui drept, publi
căm cîteva precizări 
furnizate de foruri de 
resort din cadrul Mi
nisterului Finanțelor.

In conformitate cu 
prevederile art. 9. lit. 
b din Decretul nr. 
153/1954 (modificat prin 
decretele nr. 564/1968 
și nr. 74/1975). redu
cerea cu 30 la sută a 
impozitului pe retribu
ție se aplică persoa
nelor încadrate în 
muncă cu o retribuție 
tarifară brută de pină 
la 2 560 lei lunar, care 
au în întreținere cel 
puțin 4 persoane. In 
numărul persoanelor 
aflate in întreținere nu 
se socotește și benefi
ciarul de venit.

Se consideră că sint 
în întreținere numai 
persoanele care nu au 
venituri proprii (din 
burse, pensii, chirii 
etc.), deci cele care 
trăiesc exclusiv din 
veniturile celui înca
drat în muncă. Mino
rii. pentru care se pri
mește sau se plătește 
pensie de întreținere 
pe baza unei hotărîri 
judecătorești, se con
sideră în întreținerea 
ambilor părinți dacă 
nu au și venituri pro
prii. Persoanele care 
fac parte dintr-o 
cooperativă agricolă de 
producție. indiferent 
dacă muncesc sau nu 
în cooperativa agrico
lă respectivă, precum 
și cele care fac parte

dintr-o gospodărie a- 
gricolă individuală, nu 
se consideră în între
ținerea persoanei înca
drate în muncă. Se 
consideră însă în în
treținerea persoanei 
încadrate în muncă 
cei care fac parte 
dintr-o gospodărie a- 
gricolă individuală cu 
venituri din cultiva
rea terenurilor — deci 
nu și din creșterea 
animalelor — ce nu 
depășesc 600 lei a- 
nual.

Prin retribuția tari
fară brută de pină la 
2 560 lei lunar se în
țelege, in vederea sta
bilirii dreptului la re
ducere, retribuția tari
fară de încadrare de 
la locul principal de 
muncă, exclusiv alte 
drepturi realizate (de 
exemplu, sporuri, pre
mii. recompense etc.). 
Reducerea se aplică 
însă pentru totalul su
melor realizate in fie
care lună la locul per
manent de muncă, 
chiar dacă acestea de
pășesc 2 560 lei lu
nar.

Acordarea reducerii 
de impozit, se face la 
cererea expresă a ce
lui încadrat în mun
că, pe baza unei de
clarații depuse de a- 
cesta pe proprie răs
pundere. la Începutul 
fiecărui an, începind 
cu luna în care se de
pune declarația. în 
cazul cind ambii soți 
sînt încadrați în mun
că. reducerea se acor
dă numai unuia dintre 
ei. la alegerea lor.

• Soluționa
rea contestații
lor Privind Pagu
bele stabilite prin de
cizii de imputare pe 
seama conducătorilor 
unităților "'socialiste cu 
personalitate juridică, 
cind pagubele au o 
valoare mai mare de 
20 000 lei.

Potrivit art. 8, lit. d 
din Legea nr. 2/1973,

(aflat în control) au Încercat să ne 
convingă că la centrul de legume și 
fructe se caută marfa nu dimineața, 
ci după-amiază (!?).

O situație sim,ilară, în unele privin
țe, am găsit și la Azuga, Unul din
tre chioșcuri era închis (responsabi
lul era plecat in concediu), magazinul 
„Agrocoop" avea doar cartofi și 
varză, iar al treilea centru (și el 
Închis) nu avea de mai bine de o 
săptămină (am aflat acest lucru de 
la tovarășa Vasilica Ciontu, lucră-

Pe Valea Prahovei
toare la fabrica de postav din lo
calitate) ceapă verde și salată.

Deci, și in această localitate lipsesc 
unele sortimente de legume. Lipsesc 
e un fel de a spune, pentru că 
marfă este, cum am văzut, uneori 
prea multă. Este, dar in depozite 
sau pe cîmp. Iată alte exemple : 
Unele cooperative agricole furnizoare 
ne-au sesizat faptul că nu se res
pectă graficele de preluare. „Acest 
lucru, arăta economista Elena Ioniță 
de la ferma de legume a C.A.P. 
Tirgșorul Nou, duce uneori la de
precierea mărfii, alteori la imposibi
litatea asigurării brațelor de muncă 
pentru încărcare.

Și la C.A.P. Aricești-Rahțiveni se 
aflau in stoc peste două tone de varză 
și 300 kilograme de ceapă. Dar ni
meni nu sosise s-o ridice.

Contul personal la C. E. C.
Prin introducerea contului 

personal, Casa de Economii și 
Consemnațiuni a avut în vedere 
satisfacerea preferințelor cetă
țenilor de a economisi atît ba
nul, cît și timpul. Astfel, titula
rii contului personal pot dispune 
unităților in care iși desfășoară 
activitatea să le depună la 
C.E.C., in conturi, remunerația 
integrală sau parțială pe care o 
au de primit. O dispoziție ase
mănătoare o pot da și altor uni
tăți de la care au de primit alte 
drepturi bănești evitind astfel 
deplasările la unitățile C.E.C. 
De asemenea, la dorința și din 
dispoziția titularilor, unitățile 

asemenea contestații se 
judecă de către Curtea 
Superioară de Control 
Financiar. Contesta
țiile privind pagubele 
stabilite prin decizii 
emise pe seama condu
cătorului unei unități 
socialiste cu persona
litate juridică, singur 
sau împreună cu alte 
persoane, atunci cind 
pagubele au o valoa
re mai mare de 20 000 
lei, se depun la uni
tatea care a emis de
cizia de imputare, in 
termen de 30 zile de 
la comunicarea aces
teia. iar unitatea le 
înaintează curții, cu 
dosarul cauzei, în ur
mătoarele 5 zile.

Precizăm că. potrivit 
normelor stabilite de 
Curtea Superioară de 
Control Financiar și 
de Ministerul Finanțe
lor, decizia de imputa
re trebuie să cuprindă 
numărul și data emi
terii : indicarea actu
lui și a organului care 
a constatat paguba, 
precum și in ce con
stă aceasta : data pro
ducerii pagubei ; data 
și modul in care cel 
în drept a emite deci
zia de imputare a luat 
cunoștință de produ
cerea pagubei ; nume
le. funcția și domici
liul celor răspunzători, 
motivindu-se pentru 
fiecare in parte teme
iurile de drept și de 
fapt care au determi
nat angajarea răspun
derii materiale ; cuan
tumul total al pagu
bei ; motivarea înlătu
rării apărărilor făcute 
prin notele explicati
ve date de persoane
le făcute răspunzătoa
re ; termenul în care 
poate fi contestată și 
organul competent să 
o soluționeze : sem
nătura persoanei care 
a emis decizia de 
imputare, cu mențiu
nea calității sale.

Gheorghe 
PIRVAN

— De ce procedați așa ? — l-am 
întrebat pp directorul C.L.F. Cimpi
na, tovarășul Vasile Talangă, adu- 
cîndu-i la cunoștință cele constatate 
pe teren.

— Sint numai și numai neglijențe 
ale personalului nostru — a recu
noscut de la început interlocutorul. 
Pe angajatul Gheorghe Mociornița, 
care urmărește graficul de transport, 
11 vom sancționa pe linie admi
nistrativă. Vom intra în normal și cu 
aprovizionarea centrelor în timpul 
nopții. Așa, de altfel, cum trebuia s-o 
facem de la inceput. De asemenea, 
vom căuta să revedem împreună cu 
primarii graficele și cantitățile de le
gume și fructe defalcate pe centre și 
cartiere, incit întregul fond de marfă 
să fie repartizat zilnic, cit mai judi
cios, în raport cu cerința de consum.

Directorul a mai arătat că, îm
preună cu organizația de partid și 
comțtetul sindicatului, centrul de le
gume din Cimpina va lua măsuri 
disciplinare, in așa fel incit datele 
de preluare, aprovizionarea operati
vă, servirea civilizată in magazine să 
fie respectate cu strictețe de fiecare 
angajat.

...Cele spuse de directorul C.L.F. 
Cimpina la 9 iunie, în timpul raidu
lui nostru, își păstrau actualitatea și 
marți, 15 iunie, întrucît promisiunile 
privitoare la transportul legumelor 
din cîmp nu au fost pe deplin ono
rate, iar aprovizionarea unităților nu 
se desfășoară încă la nivelul ce
rințelor.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

C.E.C. efectuează din contul a- 
cestora plăți periodice pentru 
diferite prestații, pentru abona
mentul la telefon, costul consu
mului de energie electrică, pen
tru diferite plăți ocazionale etc. 
Toate aceste operații se efec
tuează gratuit de către C.E.C. 
Totodată, titularilor de conturi 
personale li se pun la dispoziție 
de către unitățile C.E.C. carnete 
de cecuri care permit efectuarea 
plăților pentru procurarea de 
mărfuri de la unele unități co
merciale. La toate aceste avan
taje se adaugă și faptul că titu
larii conturilor personale bene
ficiază și de dobînzi anuale.

FAPTUL
DIVERS
„Mama 
Maria “

Aflat cu treburi prin Tirgu- 
Jiu, tinărul Leontin Stan s-a 
gindit să meargă și pe la „ai lui" 
— profesorii și educatorii de la 
casa de. copii școlari, li era dor 
mai ales de „mama" Maria Rașo- 
veanu, aceea care, ani și ani la 
rind, atît lui, cit și celorlalți co
pii rămași orfani,, le-a vegheat, 
cu dragoste de mamă, liniștea și 
somnul. Știa că se va bucura 
mult spunindu-i că a terminat 
școala profesională, că a ajuns 
un bun lăcătuș. Dar cum să se 
ducă el la „mama Maria" fără 
un cadou, oricit de mic ? Ne- 
avind, la ora aceea inaintată, alt
ceva să-i cumpere din oraș, a 
luat un loz în plic. Bucuroasă de 
revedere, „mama Maria" aproape 
ci uitase de loz. Cind l-a des
făcut... a făcut ochii mari. Lozul 
era ciștigător.

— Să-i cheltui sănătoasă, 
mamă Mărie, că pentru matale 
cumpărai lozul.

„Mama Maria" nici n-a vrut să 
audă. Și, fiindcă sfada intre ei 
se întinsese, au hotărit pină la 
urmă ca cei 10 000 de lei din 
lozul ciștigător să fie impărțiți 
in mod egal intre cei doi.

Descoperire 
arheologică

în timpul prașilei pe cîmpurlle 
comunei Mogoșești-Siret, din ju
dețul Iași, la punctul numit de 
localnici „După sat", a fost des
coperit un bogat tezaur de mo
nede imperiale romane de argint 
datlnd din secolele I—II ale erei 
noastre. A fost anunțat profeso
rul de istorie Gheorghe Jescu. 
de la școala din localitate, un 
pasionat cercetător al trecutului 
istoric al comunei. Venind la lo
cul cu pricina, profesorul a „re
coltat" nu mai puțin de 801 mo
nede, care fuseseră depozitate 
intr-un coif de bronz, tot de 
proveniență romană. Pentru fap
tul că la o foarte mică distanță 
de locul acestei descoperiri au 
mai fost găsite în anii 1960 
1963 alte două tezaure datind din 
aceeași perioadă, arheologii ie
șeni presupun că ele au aparți
nut unei puternice obști sătești a 
populației autohtone. Cercetările 
continuă.

și

Pentru o 
adeverință

Autoutilitara 21-MH-1155 aler
ga de mama focului. Vn agent 
de circulație l-a invitat pe șofer 
să tragă pe dreapta.

— De unde veniți ?
— De la Obîrșia de Cimp — a 

răspuns, in locul șoferului, con
tabila Călina Căprioru, de la în
treprinderea de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare 
(unitate proprietară a mașinii), 

reiese că e 
interes de

— Din acte nu 
vorba de o cursă in 
serviciu.

— Asta s-o crezi

I

dumneata. 
Cuțsa este absolut legală. Am 
fost la Obirșia de Cimp pentru 
a ridica o adeverință. Deci, cursa 
este in interes de serviciu. 
Punct.

Orice s-ar spune, să folosești 
o mașină a statului, benzina sta
tului și un șofer plătit de stat, 
alergind 128 kilometri după o 
adeverință, e cam mult pentru... 
interesul de serviciu al con
tabilei.

Scandalagiii

nic. Scandalul a ținut 
in zori.

Șoricelul... 
iresponsabil

I de la cabană
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Noapte liniștită de iunie la ca
bana Babele din Bucegi. Obo
siți din cauza urcușului, drume
ții găzduiți în cabană s-au dus 
la culcare. Deodată, liniștea 
nopții a fost spartă de strigăte, 
de zgomote de mese și scaune 
răsturnate, de geamuri și sticle 
sparte. Ce se întimplase ? O în
căierare intre cîțiva cheflii. 
Băutura o găsiseră la cabană. 
Precizăm acest fapt întrucît de 
la Oficiul județean de turism 
Sinaia, corespondentul nostru 
pentru Prahova fusese informat 
că s-au luat măsuri drastice 
„pentru a se izgoni alcoolul de 
pe munte", adică din toate caba
nele. Turiștii sculați din somn, 
împreună cu cabanierul Gheor
ghe Bordea, au încercat să-i do
molească pe turbulenți. Zadar
nic. Scandalul a ținut pină

La magazinul sătesc din 
Bercea, comuna Sinmihaiul Al- 
mașului, județul Sălaj, treburile 
mergeau strună. Magazinul era 
nou și bine aprovizionat, cumpă
rătorii păreau mulțumiți. Pină 
deunăzi, cind gestionarul Vasile 
Pop și-a făcut ordine prin ser
tarele tejghelei. Intr-un colț al 
unui sertar a găsit o grămăjoară 
de firimituri de hirtie. Dar nu 
orice fel de hirtie, ci bancnote 
de cite 100, 25, 10 și 5 lei. Le 
„ronțăise", in timpul iernii, un 
șoricel, care iși făcea apariția 
solitar, mai ales noaptea. Nu se 
știe încă exact ciți bani a prăpă
dit șoricelul și ciți s-or fi „rătă
cit" din cauza neglijenței gestio
narului. Precis se știe insă că 
lipsesc vreo 13 000 lei. Si se tnai 
știe ceva : chiar dacă va fi prins, 
șoricelul tot n-are de unde să-i 
pună la loc.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii'
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PRODUSE SUPERIOARE
- prin forțele unite ale întregului 

colectiv
Secvențe de la fabrica de stofe „Argeșeana" din Pitești

LA ZI ÎN:

„CANTITATEA, ORA, ZIUA“
- un sistem eficient de organizare 

a lucrului pe șantiere

LA ZI ÎN:

O lucrare de actualitate în agricultură : recoltarea șl Inellozarea turalelor. în fotografie, 
ospect de la cooperativa agricolă Jilău, ludețul Cluj, unde se recoltează secara pentru masă 

verde de pe ultimele suprafețe Foto : E. Dichiseanu

Colectivul fabricii de stofe „Argeșeana" 
din Pitești a repurtat, în întrecerea socia
listă din primul an al cincinalului, un 
succes de prestigiu : realizarea pentru 
prima oară in tară a stofelor de calitate 
extra, sută la sută din fire de poliesteri 
și melană. Produsul întrunește calități 
deosebite, fapt ce l-a impus cu repezi
ciune atît pe piața internă, cit și pe piața 
externă. De pildă, tliențî din Canada și 
S.U.A. — dar nu numai ei — au solicitat 
de acum ca o bună parte din livrările tri
mestrelor III și IV să o constituie noul 
tip de stofe. Să nu uităm pe autorii pre
mierei : inginerii Dithart Ebenhoh, Con
stantin Grumei, Wemer Giindich, Maria 
Caramalău, tehnicianul Valeriu Rotaru, 
maistrul Stan Vasile.

Dar nu numai stofa respectivă este so
licitată ; un calcul arată că circa jumătate 
din producția uni
tății se livrează la 
export, iar, în cinci 
luni, nivelurile pla
nificate la export 
au fost depășite cu 
patru procente.. Nu 
întâmplător, condu
cerea Centralei in
dustriei confecții
lor din București 
dă o bună apre
ciere muncii rodnice desfășurate de 
lucrătorii întreprinderii piteștene. In
ginerul Ion Boldur. inspector prin
cipal la I.G.S.C.C. București, care îm
preună cu un colectiv de specialiști piteș- 
teni analizează calitatea țesăturilor între
prinderii, ne spunea : „Am bucuria să 
constat o grijă deosebită manifestată de 
toți angajații pentru producția livrată la 
export, preocuparea de a nu lăsa să iasă 
pe poarta fabricii decît stofă de bună cali
tate. Se vede lesne acest lucru din felul 
cum fiecare minuiește utilajele și le în
treține, din modul cum respectă rețetele 
de fabricație, din pasiunea pentru nou, 
pentru creativitate tehnică". Inginera Ma
ria Rarinca, șefa serviciului C.T.C. al 
unității, întărește afirmațiile de mai sus 
cu cifre : „în prezent, realizăm țesături 
de calitatea I în proporție de peste 80 la 
sută și procentul este în vizibilă creștere".

— Bătălia pentru calitate — și nu exa
gerez dacă spun așa, pentru că a trebuit 
să dăm o adevărată bătălie cu noi înșine 
pe tărâmul calificării și mentalității potri
vit căreia „lucrurile ar merge și așa..." — ne 
relata inginera Matilde Giidich, directoa
rea fabricii — se desfășoară pe două căi, 
șl anume : pe calea diversificării pro
ducției, în funcție de cerințele la export 
și ale beneficiarilor din țară, in trimes
trul I creîndu-se 100 de modele noi, în po
ziții coloristice atrăgătoare ; pe calea re
calificării, reșcolarizării tuturor ăngajați- 
lor, începând de la „vîrfuri" și pînă la ul
timul muncitor. De exemplu, se țin 
cursuri speciale cu inginerii, maiștrii șl 
muncitorii pentru eliminarea „flameurilor" 
și .rafturilor" (defecțiuni de fir), cursuri 
de perfecționare a personalului de la C.T.C. 
în ce privește exploatarea corectă a utila
jelor și îndreptarea unor mici neajunsuri 
de către muncitoare. Apoi am întocmit 
un inventar de probleme tehnice a- 
supra cărora își spun în mod stăruitor 
cuvîntul cadrele de specialitate, munci
torii, cum ar fi crearea de înlocuitori de 
materii prime și piese de schimb aduse 
din import, eliminarea electricității sta
tice produse în țesături prin frecare, îm
bunătățirea procesului tehnologic de vop
sire ș.a.

Cum acționează concret comuniștii, lu- 
arătorii fabricii ? Ana Leancă, firăreasă,

secretara organizației de partid nr. 10, ne 
spunea : „Pentru ca întregul efectiv să 
realizeze producție extra, de ridicarea 
calificării noilor angajați răspund cei mai 
pregătiți membri de partid". Silvia Go
run. țesătoare : „Micile defecțiuni la răz
boaie le elimin singură, pentru a lucra 
bine și spornic țesăturile de export". Ion 
Brăgaru : „Prin măsuri riguroase privind 
buna întreținere a războaielor ce le am în 
supraveghere, ele funcționează acum în 
trei suveici, înlăturindu-se astfel răritu- 
rile". Iuliana Gheorghe, țesătoare : „îmi 
iau in primire cu un sfert de oră mai de
vreme războaiele, pentru a cunoaște exact 
modul lor de funcționare, sarcinile de re
zolvat".

Activitatea întreprinderii cunoaște per
fecționări mai de profunzime prin apli
carea de măsuri tehnice și organizato

rice, prin fructi
ficarea propuneri
lor . și sugestiilor 
lucrătorilor. în țe- 
sătorie, spre exem
plu, producția de 
export și pentru 
beneficiarii interni 
a circa 600 de răz
boaie a fost trecută 
pe calculatorul e- 
lectronic ; aceasta

dă posibilitatea conducerii unității să 
cunoască îndeaproape eventualele de
fecțiuni pe* om și cauze și să intervină 
la timp și operativ pentru înlăturarea 
neajunsurilor. Dau bune rezultate și mij
loacele de influențare educativă a oame
nilor, cum sînt : vitrinele și gazetele de 
perete în care sînt expuse mostrele cu de
fecțiuni, „procesele calității". Ultimul mij
loc este socotit de mare forță educativă ; 
el se desfășoară zilnic, la terminarea lu
crului de către fiecare schimb. în procesul 
calității sînt implicați la rampa cu defecte 
toți cei care s-au făcut vinovați de pro
ducerea lor. „Judecători" sînt șeful sec
ției, secretarii de organizații de partid și 
U.T.C., președintele de sindicat. „Jude
cata" se face pe cauze, om și soluție, în 
așa fel incit a doua zi defectele respec
tive să nu se mai repete.

A intrat, de asemenea, î-n practica or
ganizațiilor de partid și a conducerii uni
tății ca, zilnic, prin cadre de specialitate 
bine pregătite să se urmărească în secții 
și ateliere modul cum se realizează fie
care produs destinat exportului, cum de
curg livrările și să se analizeze proble
mele deosebite ce se Ivesc în legătură cu 
îndeplinirea ritmică și integrală a planu
lui de export.

Dar, așa cum a ținut să sublinieze to
varășa plena Tudor, secretara comitetului 
de partid din fabrică, rolul de factor .mo- 

.(ț,tor, de catalizator al tuturor acțiunilor 
întreprinse îl au activitatea politică des
fășurată de organizațiile de partid, de co
muniști — îndeosebi în adunări generale 
unde, de fiecare dată, cei prezenți sînt 
informați despre evoluția indicatorului de 
calitate, munca politică de la om la om 
pentru cultivarea în rândul lucrătorilor a 
spiritului de bun gospodar, pentru crearea 
unei opinii muncitorești, combative, îm
potriva risipei de timp și materii prime, 
în țesătorie și finisaj s-au extins iniția
tivele de masă : „Nici un defect nerepa- 
rabil", „Nici un cupon cu defect produs 
în secție". Este și aceasta o dovadă a re
zervelor de care dispune colectivul pen
tru mal mult, mai bine și mai eficient 
fa realizarea contractelor cu beneficiarii 
interni și la export.

Gheorghe C1RSTEA 
corespondentul „Scînteii"

Șantierul II montaj-instalații — ca și 
celelalte șantiere ale ÎNTREPRINDERII 
DE CONSTRUCȚII SIDERURGICE HU
NEDOARA — are de realizat importante 
obiective de investiții ce sint răspindite pe 
o arie largă, atît în Hunedoara, Călan, Si- 
meria. eît și în alte județe. în mod firesc, 
această dispersare de forțe umane, de 
mijloace mecanice și materiale de con
strucții impune cu acuitate desfășurarea 
unei activități exigente de planificare, or
ganizare și urmărire a lucrărilor, menită 
să asigure îndeplinirea întocmai a indica
torilor de productivitate, o bună ritmici
tate a muncii pe șantiere. Pentru înfăp
tuirea acestor sarcini majore — am reți
nut din discuția cu șeful șantierului, 
Ludwig Mudreschi, și adjunctul său Novac 
Anghel — s-a introdus, de către condu
cerea întreprinderii, așa-zisul „COZ" 
(cantitate, oră, zi), un sistem de lucru pe 
cît de bine definit, pe atît de eficient. în 
fapt, este vorba de planificarea riguroasă, 
pe fiecare zi, a utilizării întregului poten
țial uman, material și tehnic al formațiu
nilor de muncă, in
cit realizările fizice 
și valorice obținu
te zilnic de fiecare 
lucrător să se în
cadreze pe deplin 
în înfăptuirea pla
nului lunar. în ni
velurile cerute de 
îndeplinirea planu
lui în fiecare de
cadă și lună. A-
ceastă planificare se elaborează înainte 
de începerea fiecărei luni și la în
ceputul fiecărei săptămâni se pune de a- 
cord cu noile sarcini ce apar pe parcurs, 
atrăgînd după sine o organizare strictă a 
muncii, o evidență precisă și un control 
eficient — pe baza fișei „COZ". Cunoaș
terea exactă a stadiului efectuării lucrări
lor la sfîrșitul fiecărei zile de muncă per
mite intervenții oportune acolo unde este 
cazul, în scopul recuperării grabnice a 
unor eventuale restanțe, intensificării rit
mului de execuție.'

Pe baza practicării acestui sistem, în 
cinci luni din. acest an, productivitatea 
muncii pe șantier a fost superioară pre
vederilor cu 4 la sută pe fiecare muncitor, 
înregistrîndu-se o depășire a planului la 
lucrări de montaje și instalații cu peste 
1 200 000 lei. Ritmicitatea zilnică, ordinea 
și disciplina — care își sporesc valențele 
stimulative în sistemul „COZ" — au o- 
ferit posibilitatea montorilor și instala
torilor să acționeze în mod operativ, în 
deplină cunoștință de cauză, în punctele 
hotăritoare ale șantierelor, ceea ce a dus 
la scurtarea termenelor de execuție cu 5 
pînă Ia 15 zile, la numeroase lucrări exe
cutate in cadrul Combinatului siderurgia 
din Hunedoara.

Modul în care tânărul inginer Teodor 
Drașcpvici și formația sa au reușit să cîș- 
tige un avans dp peste 15 zile la comple
xele și pretențioasele lucrări de la unul 
dintre obiectivele de investiții poartă e- 
vident pecetea noului sistem de organi
zare, îndrumare și control, aplicat în strân
să împletire cu alte metode avansate, de
venite „tradiționale" pe șantierele; I.C.S. 
Hunedoara — cum este preasamblarea la 
sol a principalelor părți componente ale 
agregatelor și instalațiilor. „Coșul de e- 
vacuare a gazelor, care are o înălțime de 
circa 30 metri și o greutate de 18 tone — 
ne explică Teodor Drașcovici — l-am a- 
samblat în întregime la sol, după care, cu 
ajutorul macaralei „PH“, l-am montat pe 
fundație în numai două ore. La sol am 
asamblat și carcasele de la răcitoare — 
în greutate de 26 tone — montarea lor e- 
fectuîndu-se în timp de o oră. Rezultă 
clar că, pe lingă productivitatea înaltă a- 
târisă la montaj, am asigurat și o folosire 
rațională, cu randament superior — con
form planificării riguroase, pînă la minu
te am putea spune — a utilajului de ri

dicat de mare capacitate, la care am ape
lat numai la orele de finalizare a mon
tajului".

Rezultate pozitive a generat sistemul de 
lucru „COZ" și în cadrul șantierului nr. 1 
construcții al I.C.S. Hunedoara, deși 
condițiile specifice au ridicat une
le probleme. „în îndeplinirea tot mai 
bună a sarcinilor, noi contăm pe zidari, 
dulgheri, fierari-betoniști, șamotori și. ca 
atare — arăta șeful șantierului,. Gheorghe 
Ivan — repartizarea pe om și fixarea canti
tăților fizice ce trebuie realizate necesită, 
în mod obiectiv, luarea în considerare a 
indicilor de norme și a valorii lucrării, 
care sînt tdtal diferiți de la o meserie la 
alta ; vrem să asigurăm o corelare echita
bilă între meserii pentru folosirea efectivă 
și cu randament maxim, de către toți oa
menii, a timpului de lucru pe ansamblul 
formației. î.n bună parte am reușit să tra
ducem în viață astfel de cerințe, ceea ce 
se reflectă și în depășirea productivității 
muncii cu peste 4 900 lei pe muncitor,' în 
scurtarea termenelor de execuție a lucră

rilor. Formația de 
muncă a maistrului 
Nolică Mareș, spre 
exemplu — care a- 
plică în mod cu
rent noul sistem de 
lucru — are actual
mente un avans de 
21 de zile la un 
obiectiv de investi
ții de la grupul de 
laminoare al com

binatului hunedorean, iar altă forma
ție, de la laminorul de sîrmă nr. 1, 
de peste 15 zile. De asemenea, cele 30 de 
zile avans cîștigate de noi pînă în prezent 
la lucrările de la atelierul de întreținere- 
vagoane al combinatului siderurgic creea
ză premise certe ca acest obiectiv să fie 
predat beneficiarului cu aproape un tri
mestru înainte de termenul planificat".

însumate, atari preocupări majore — 
solicitate de utilizarea sistemului cantita- 
te-oră-zi — se răsfrâng în mod deosebit 
pe ansamblul întreprinderii de construc
ții siderurgice Hunedoara. în lunile care 
au trecut din acest an, planul de produc
ție a fost depășit cu 14 000 000 lei, îndeo
sebi prin creșterea productivității muncii 
cu peste 1 460 lei pe fiecare angajat față 
de nivelul prevăzut. Dintre avansurile 
cele mai valoroase de timp înregistrate in 
această perioadă, alături de cele amintite, 
se impune atenției reparația capitală a 
bateriei nr. 2 de cocsificare de la C.S. 
Hunedoara, lucrare de mare anvergură ; 
faptul că zilele trecute, în baterie, a 
fost aprins focul pentru uscarea ei mar
chează un ciștig de 70 de zile față de 
termenul inițial fixat pentru darea ei din 
nou în exploatare.

Din discuțiile purtate cu tovarășul A- 
• lexandru Ciorogaru, director general al 

I.C.S. Hunedoara, am desprins atenția 
deosebită care se acordă perfecționării în 
continuare a sistemului de lucru denumit 
convențional „COZ".

— Raportindu-ne la cerințele de bază 
de la care am pornit în conceperea 
acestui sistem de lucru, ne-a spus di
rectorul general, ne-am dat seama că 
el poate și trebuie să fie îmbunătățit. 
Pentru că, dacă de la formația de muncă 
în sus. la lot, șantier și pînă la nivelul 
întreprinderii sistemul funcționează, am 
putea spune, bine, detalierea operațiuni
lor, acolo joș, în echipa de lucru, prin 
cantități fizice și valorice concrete, pre
cis măsurabile pe om și zi, se mai face 
uneori cu ajutorul dimensionărilor medii, 
ceea ce nu angajează în egală măsură pe 
toți oamenii la realizarea sarcinilor for
mației de lucru. Pe acest asipect al activi
tății am pus noi accentul în ultima vreme, 
date fiind obiectivele mari ce ne stau în 
față, exprimate de sarcinile pe care tre
buie să le realizăm in acest an și cincinal 
pe platformele siderurgice.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

FURAJELE- 
principala cerință și principala 

condiție pentru dezvoltarea zootehniei
• Formații specializate de mecanizatori șl coopera
tori, în fiecare consiliu intercooperatist • La cosit, la 
transportul și însilozarea nutrețurilor să participe 
toți locuitorii satelor • Iarba nu trebuie lăsată „să 

se coacă“
Recoltarea, transportul șl conservarea furajelor cu maximă grijă, pe baza teh

nologiilor moderne de însilozare, înlăturarea oricărei risipe constituie cerințe de mare 
însemnătate economică pentru dezvoltarea zootehniei, creșterea producției de carne șl 
lapte. Dind dovadă de spirit gospodăresc, în aceste zile, numeroși mecanizatori și 
cooperatori, constituiți în echipe specializate, recoltează și însilozează lucerna, trifoiul, 
ierburile de pe fînețele naturale și cultivate, pregătind o bază furajeră bogată pentru 
iernarea in condiții bune a animalelor.

Colectivul Filaturii din Oltenița — cunoscut prin rezultatele obținute in întrecerea socialistă — pune accent în activitatea sa pe valorificarea superioară a materiilor 
prime și livrarea către beneficiari a unor produse de bună calitate Foto : S. Cristian

----------- LA „PROLETARUL" BACAU --------------------

O COLECȚIE BOGATĂ 

DE ȚESĂTURI DE SEZON

Din fabrici și institute, 1 
de pe șantiere și ogoare ;

Textiliștii de la între
prinderea de postav „Pro
letarul" din Bacău au in
trodus în fabricație, în 
ultima vreme, o gamă va
riată de țesături de se
zon, destinate confecțiilor 
pentru bărbați, femei și 
copii. Se remarcă, îndeo- 
șebi, țesăturile pentru 
costume și sacouri din 
fire mate, cardate și piep
tănate, stofele pentru 
pardesie din poliester car- 
dat, țesăturile pentru 
confecții de copii reali
zate într-un colorit viu, 
adecvat etc. Fabricate din 
materii prime noi, mo
derne. stofele respective 
se caracterizează prin- 
tr-un tușeu plăcut, suple
țe, stabilitate dimensio
nală mare și o rezistență 
sporită la purtat. Prime
le cantități din aceste 
ștofe au și fost de acum

livrate magazinelor de 
specialitate din țară.

Ing. Vasile Blejușcă, 
directorul întreprinderii, 
ne-a informat că texti
liștii de la „Proletarul" 
sint preocupați și la ora 
actuală de îmbogățirea 
colecției cu noi sortimen
te de țesături de sezon. 
Este vorba de stofele 
pentru rochițe, costume 
pentru copii, sacouri pen
tru bărbați, pantaloni 
pentru femei, toate rea
lizate în peste 200 de 
sortimente. Inginera Sil
via Silvestru, șefa servi
ciului de creație, aprecia 
că noile țesături se re
marcă printr-o mai mare 
varietate de desene și cu
lori, carouri mari, con
traste pronunțate. Paleta 
de culori se distinge prin 
eleganță, discreție, suple
țe. Pînă la această dată.

au fost realizate peste 130 
de noi sortimente din 
această colecție. în pla
nul serviciului de creație 
sînt înscrise pentru a fi 
realizate în această pe
rioadă alte aproape 50 de 
articole noi. în noua co
lecție, articolele pentru 
copii ocupă un loc de 
frunte. Pentru ei vor fi 
realizate diferite țesături 
pentru costume, pardesie, 
cu o durabilitate și sta
bilitate sporite. De re
marcat că toate aceste 
noi sortimente de stofe 
sînt realizate la un ni
vel calitativ superior, fapt 
care le face mai căutate, 
atit în țară, cît și peste 
hotare.

Gheorghe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

IM si fflamiciiate
O mare parte din scrisorile sosite pe adresa redacției 

de la corespondenții voluntari ai „Scînteii" subliniază 
două din laturile esențiale ale muncii desfășurate pe 
întreg cuprinsul țării in acest cincinal al revoluției țeh- 
nico-științifice : contribuția deosebită a cercetării științifice 
proprii la" rezolvarea unor probleme-cheie ale produc
ției și fructificarea numeroaselor rezerve de care dispun 
colectivele de oameni ai muncii pentru creșterea eficien
ței economice.

In scrisoarea trimisă redacției, inginerul Aurel 
Cristea, din atelierul de proiectare al Combinatului 
siderurgic din Galați, ne înfățișează istoria asimi
lării cilindrilor pentru laminoarele combinatului 

gălățean : „îmi amintesc că, in urmă cu cițiva ani, într-o 
consfătuire tehnică la București, specialiștii metalurgi cău
tau căile pentru rezolvarea unei probleme devenite strin
gente: reducerea importului de cilindri necesari laminoare- 
lor. Se înfruntau voința, perseverența, pasiunea pentru nou 
cu neîncrederea în forțele proprii, cu temerea nereușitei, 
cu pasivitatea. Pînă la urmă a biruit cutezanța: cilindrii la- 
minoarelor de Ia Galați vor fi fabricați din oțel românesc. 
Odată luată această hotărâre s-a trecut la muncă, o migă
loasă muncă de concepție, de proiectare, la nenumărate 
încercări. Multe din soluțiile necesare acestei complexe 
activități de asimilare au fost găsite datorită pri
ceperii și abnegației colectivului condus de inginerul Con
stantin Butnariu, metalurg-șef la întreprinderea de mașini 
grele din București. Se cuvine a sublinia contribuția a- 
cestui cadru de nădejde al inteligenței tehnice românești, 
om de o rară modestie, care perseverând a știut să învingă 

' numeroase greutăți inerente asimilării unui nou și

în JUDEȚUL VÎLCEA, 
de pildă, din inițiativa co
mitetului județean de par
tid. au fost luate o serie de 
măsuri avînd ca scop orga
nizarea mai bună a mun
cii la recoltarea și însilo
zarea furajelor. S-a urmă
rit întărirea spiritului de 
exigentă și responsabilitate 
al cooperatorilor, și meca
nizatorilor pentru execu
tarea fiecărei operațiuni, 
de l.a cosirea nutrețurilor 
și pină la depozitarea lor 
în silozuri și fînare. „îri 
fiecare din cele 12 consilii 
intercooperatiste — ne spu
nea ing. Bălan Marin, di
rector general, al direcției 
agricole județene — au 
fost create. formații de 
mecanizatori și cooperatori 
care lucrează neîntrerupt 
la recoltarea și însilozarea 
furajelor. Se vizează. între 
altele, reducerea termene
lor de recoltare. în acest 
scop, formațiile specializate 
au fost dotate cu tractoare, 
combine, cositori mecanice 
și mijloace de transport. 
Datorită organizării lucră
rilor în flux continuu se a- 
sigură cantități sporite de 
nutrețuri însilozate și se 
evită orice decalaj între 
recoltare și însilozare".

într-adevăr, recoltarea 
este o lucrare de sezon 
care necesită întărirea spi
ritului de echipă, executa
rea tuturor operațiilor prin 
eforturile unite ale coope
ratorilor și mecanizatorilor, 
în acest mod se muncește 
la Puiești, Făurești, Dră- 
gășani, Ionești ș.a., unde au 
fost recoltate și însilozate 
cite 1 000—2 500 tone de nu
trețuri verzi. La complexul 
de _ creștere a vacilor din 
Drăgășani se lucrează ne
întrerupt la umplerea unui 
siloz cu o capacitate de 
2 500 tone furaje. Aici, sec
ția de mecanizare este do
tată cu utilaje specializate și 
se aplică diferențiat tehno
logia de însilozare în func
ție de cerințele conservării 
judicioase a furajelor. Mun
ca este spornică deoarece 
se desfășoară pe bază de 
grafice, stabilite împreună 
cu conducerile cooperative
lor agricole asociate din 
Drăgășani. Voicești. Ștefă- 
nești și Lungești, pe tere

nurile cărora se produc fu
rajele necesare complexu
lui amintit.

Programul județean pen
tru asigurarea bazei fura
jere a fost etapizat în așa 
fel încît in fiecare perioadă 
a verii să se însilozeze 
cantități precis stabilite de 
nutrețuri, în funcție de sur
sele existente. Aceasta per
mite controlul îndeplinirii 
sarcinilor pe fiecare, unita
te agricolă și fermă, pe fie
care formați^ de mecaniza
tori și cooperatori, înlătu
rarea operativă a deficien
țelor constatate. în luna 
mațj de exemplu, coopera-

LA ZI ÎN:

tivele agricole au însilozat 
22 000 tone de furaje față 
de 15 000 tone planificate, 
întrucât vegetația culturilor 
furajere și pe pajiști este 
bogată, s-a prevăzut ca 
în etapa a doua a pro- 
' gramului județean să fie 
însilozate mai multe nutre
țuri — 28 500 tone — și să 
se depoziteze 10 000 tone de 
fin.

O sarcină actuală de 
mare însemnătate constă în 
recoltarea și însilozarea 
ierburilor de pe pajiștile 
naturale ameliorate. După 
aprecierile tov. Aurel Ră- 
dulescu, inginer cu baza 
furajeră la direcția agrico
lă. în județul Vîlcea există 
resurse» pentru a se însiloza 
suplimentar față de preve
derile inițiale cel puțin 
10 000 tone de mașă verde. 
Ploile căzute și măsurile 
de îngrijire și fertilizare a 
pajiștilor au favorizat creș
terea ierbii, producția fiind 
dublă față de anii prece- 
denți. La cooperativa agri
colă Copăceni, pe 200 hec
tare de pășuni se obțin în 
medie peste 30 tone de iar
bă la hectar. Conducerea 
cooperativei.: după ce a 
stabilit cantitățile de nutreț 
necesare animalelor pentru 
tot cursul verii, a delimitat

parcelele de pășune da pe 
care iarba poate fi cosită 
și conservată pentru iarnă.

Problema delimitării u- 
nor porțiuni din pășuni 
pentru a fi cosite se pune 
și în alte comune și sate, 
pentru a crea stocuri cît 
mai mari de nutreț. Comi
tetul de partid și Consiliul 
popular al orașului Horezu, 
în urma analizelor făcute fa 
unități, la fața locului, au 
stabilit să fie cosite zeci 
de hectare de pajiști ame
liorate, în apropierea can
tonului pastoral din această 
localitate submontană, pe 
20 de hectare ierburile 
crescute viguros sînt numai 
bune de coasă. Numai că 
în „lanul" de iarbă Înaltă 
nu a intrat nici un cosaș. 
Iată de ce se impune să se 
devanseze programele în
tocmite inițial, să nu se 
aștepte termenele calenda
ristice și să se treacă neîn
târziat la cosit. Or, în u- 
nele comune și sate abia In 
luna iulie este prevăzut să 
înceapă această lucrare, 
ceea ce ar putea duce la 
pierderi de furaje. în co
muna Pietrari, de pildă, se 
manifestă tendința de a 
lăsa fînețele „să se coacă" 
pînă ce se scutură semin
țele de ierburi. Este o 
practică păgubitoare. de
oarece scade mult calitatea 
nutrețurilor și nu mai este 
posibilă creșterea otavei, 
un furaj de calitate exce
lentă.

Acum, la recoltarea fura
jelor, se cere organizațiilor 
de partid de la sate, con
siliilor populare să stimu
leze mai mult spiritul de 
inițiativă, să antreneze pe 
toți cetățenii la muncă pen
tru strângerea tuturor nu
trețurilor la timpul optim, 
atunci cînd se poate obține 
cea mai mare cantitate de 
substanțe nutritive. în a- 
ceastă acțiune de mare în
semnătate trebuie să se 
aibă permanent în vedere 
faptul că de asigurarea fu
rajelor depind dezvoltarea 
și modernizarea zootehniei, 
creșterea producției de car
ne și lapte necesare econo
miei, bunei aprovizionări a 
populației.

C. BORDEIANU

SEMNALE PRELUA TE
complex produs, reușind, in final, să asigure fabricația 
unor cilindri de laminoare la nivelul celor mai inalte exi
gențe ale tehnicii. Iată de ce noi, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii Combinatului siderurgic din Galați il conside
răm pe inginerul Constantin Butnariu „părintele cilindrilor 
de laminoare românești". Astăzi sint asimilate nume
roase tipuri de cilindri de laminoare care se comportă ex
celent in exploatare".

Aceste calde cuvinte de prețuire nu vin decît să con
firme încă o dată rolul important pe care îl au cultivarea 
spiritului de creație proprie, mîndria de a aduce o con
tribuție originală prețioasă la progresul rapid al economiei.

Preocuparea pentru afirmarea noului răzbate și din 
scrisoarea colectivulni brigăzii de mineri tuneliști, 
din cadrul Șantierului 18 tunele din Brașov, lotul 
Bicaz, condusă de comunistul Gheorghe Miron. 

Harnicii mineri ne împărtășesc din experiența muncii lor, 
propunînd spre generalizare o soluție tehnică de înalt 
randament în avansarea și betonarea tunelurilor: folosirea 
ancorelor plasă și toreret și aplicarea pe toreret a hidro- 
izolației. Argumente care pledează pentru extinderea și 
generalizarea metodei : scurtarea cu șapte luni a execu
ției lucrărilor tunelului in care s-a utilizat metoda amin
tită, eliminarea consumului de material lemnos.

Gospodărirea superioară a resurselor de metal, pre
întâmpinarea risipei acestei esențiale materii prime 
constituie subiectul altor numeroase scrisori ale 
corespondenților noștri. Dar să dăm cuvîntul in

ginerului Eugen Stănescu din Petroșani : „Prin accentua
rea mecanizării operațiilor miniere grele, susținerea me
talică a abatajelor din subteran, extinderea transportului 
cu benzi se creează posibilitatea stocării în timp a unor 
mari cantități de fier vechi provenit din uzura acestor 
utilaje, vagonete, susțineri. Din cauza necorelării planuri

lor anuale ale unităților de livrare a fierului vechi cu 
viteza de strîngere a acestuia, se formează adevărate ci
mitire de fier vechi. Pînă la urmă, «munții de metal» 
vor fi trimiși furnalelor, după ce rugina «mănîncă» sute 
și sute de tone de fier. însemnate cantități de metal se 
degradează in subteran, iar uneori are loc chiar pierderea 
definitivă a acestuia".

Situația este într-adevăr îngrijorătoare, tovarășe ingi
ner, și de aceea o semnalăm, prin intermediul rândurilor 
de față, forurilor menite să ia măsurile corespunzătoare, 
în același timp, vă adresăm o întrebare : Cum ați acționat 
la locul dumneavoastră de muncă pentru prevenirea și 
înlăturarea acestei risipe ?

PE SCURT, 
DESPRE ALTE SCRISORI:

Ștefan Totu, automatist în cadrul Combinatului petro
chimic din Borzești. ne împărtășește bucuria colectivului 
chimiștilor de pe Valea Trotușului pentru nivelul tehnic 
ridicat al unei noi instalații tehnologice, pusă de curând 
aici in funcțiune. „Prin exploatarea la parametrii proiectați 
a noii instalații se vor valorifica superior materiile prime, 
realizindu-se produse deosebit de necesare economiei na
ționale", arată corespondentul nostru în finalul scrisorii.

Anton Francek din Pitești subliniază rolul unei acțiuni 
a comisiei inginerilor și tehnicienilor de la Trustul de 
construcții Argeș în direcția generalizării experienței 
înaintate, promovării noutăților in domeniul de activitate 
al constructorilor. în cadrul manifestării organizate sub 
genericul : „Noutăți în arhitectura construcțiilor argeșene 
în cincinalul revoluției tehnico-științifice" au fost prezen
tate realizările proprii, propunerile menite să generalizeze 
noutățile, ceea ce este în favoarea economiei naționale.

Dan CONSTANTIN
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STAGIUNEA ESTIVALA
Doar o problemă de sezon

în această perioadă 
de efervescență crea
toare, generată de sar
cinile puse în fața a- 
șezămintelor culturale 
și instituțiilor de spec
tacol și concert de 
Congresul educației 
politice șl al culturii 
socialiste, repertoriul 
estival și funcția lui 
educativă, (temă dis
cutată recent la Con
stanța, lntr-o dezba
tere la care au par
ticipat directori de 
instituții artistice, cri
tici de teatru și mu
zică, artiști, activiști 
culturali, reprezen
tanți ai Ministerului 
Turismului) capătă o 
Importanță 
Pentru că, 
mul rînd, 
pectele repertoriale ge
nerale și cele ale 
stagiunii estivale, sînt 
raporturi strinse, uni
te sub semnul valen
țelor lor educative, re
pertoriul rămînînd — 
în ultimă analiză — 
fără a minimaliza im
portanța preocupărilor 
pentru calitatea inter
pretării — aspectul e- 
sențial șl hotărîtor al

deosebltă. 
în pri- 

între as-

activității unei institu
ții de spectacole sau 
concerte.

Ne-am obișnuit să 
considerăm stagiunea 
teatral-muzicală doar 
ca pe o entitate ca
lendaristică, neglijînd, 
din păcate, realitatea 
că viața spirituală se 
desfășoară și trebuie 
să se desfășoare în 
flux continuu, că ne
voia de cultură este 
permanentă și egală 
cu aspirațiile intelec
tuale, artistice, politi
ce, sociale ale publi
cului. Totodată, une
ori, stagiunea Încă 
mai este gîndită în
tr-un mod lipsit de 
dinamism, activitatea 
fiind situată îndeobște 
într-un loc fix — se
diul instituției de 
spectacole sau concer
te — deși este foarte 
bine știut că, incepînd 
din a doua jumătate 
a lunii mai și pînă în 
septembrie, spectaco
lele și concertele în 
sală sînt căutate mai 
puțin de public. A- 
ceastă situație obligă 
ca desfășurarea activi
tăților să fie progra-

mată în aer liber, fia 
în localitatea de reșe
dință, fie în deplasări 
sau turnee.

In principiu, nu sini 
deosebiri fundamenta
le între publicul obiș
nuit și publicul esti
val. De aceea, nici re
pertoriul nu poate fi 
cu mult deosebit de 
cel curent. Marile va
lori ale dramaturgiei 
și muzicii clasice sau 
contemporane, cu pon
derea 
dată 
nești, 
meze 
lor 
activează îri perioada 
de vară, în localitatea 
respectivă sau în cen
tre turistice. în plus, 
litoralul, spre exem
plu, care este, în pe
rioada estivală, o fe
reastră a țării, un Ioc 
de agrement, de sănă
tate și odihnă — este 
și un loc unde se 
poate și trebuie să se 
facă o bună propa
gandă culturii și artei 
naționale, oaspeții a- 
vînd posibilitatea să 
aprecieze nu numai

cuvenită acor- 
creației româ- 
trebuie să for- 
baza programe- 
instituțiilor care

dacalitățile noastre 
„gazde", ci și produ
sele spirituale ale po
porului nostru. Este 
necesar, deci, să fie 
concepută o stagiune 
estivală variată, cu un 
repertoriu reprezenta
tiv, de înaltă valoare 
artistică și ideologică.

Sub raport organi
zatoric, stagiunea es
tivală trebuie să cu
prindă toate genurile 
de spectacole și con
certe, armonios echi
librate, bine diversifi
cate și egal plasate in 
teritoriu. Aceasta pre
supune, din partea ce
lor care se ocupă cu 
planificarea, o intensă 
muncă pregătitoare, 
stabilirea unor contac
te eficiente; presupu
ne, de asemenea, preo
cuparea forurilor de 
resort și a formațiilor 
artistice respective 
pentru asigurarea tu
turor condițiilor des
fășurării corespunză
toare a manifestărilor.

în stabilirea reper
toriului pentru turnee, 
instituțiile artistice 
trebuie să aibă în ve-

dere și condițiile va
riate ale scenelor din 
punct de vedere al 
spațiului și al dotării 
tehnice. Ca atare, este 
necesar ca pentru tur
nee să-și prevadă ti
tluri și lucrări care 
prin mesajul lor și 
formulele de realizare 
spectaculară pot pre
zenta interes pentru 
publicul estival și pot 
fi pe deplin valorifi
cate în condițiile sce
nice și tehnice date.

Totodată, trebuie 
respinsă cu hotărîre 
comoditatea spiritua
lă, de înjghebare pri
pită a programelor 
așa-zise de „selec- 
țiuni", lipsite de co
loană vertebrală te
matică, de idee artis
tică elevată, exemplu 
de acceptare a rețete
lor comerciale, numai 
de dragul succesului 
de casă.

Nu uităm o proble
mă deosebit de im
portantă, căreia i se 
cuvine o atenție spo
rită din partea foruri
lor centrale și îndeo
sebi a celor locale :

asigurarea în stațiu
nile turistice și bal- 
neo-climaterice a unor 
programe de calitate 
In baruri și restauran
te. De asemenea, su
pravegherea acelor 
numeroase concerte 
publice de muzică u- 
șoară și populară, sus
ținute de artiști liber 
profesioniști. E nevoie 
de multă exigență față 
de repertoriu și calita
tea interpretării, de o 
atitudine fermă împo
triva improvizației, 
non-valorii și prostu
lui gust.

Stagiunea estivală 
nu este o preocupare 
de sezon. Este o ac
tivitate din care tre
buie să eliminăm cu 
desăvirșire caracterul 
de improvizație, în 
care să fie vizibile 
creșterea eficienței e- 
ducative, îmbogățirea 
vieții cultural-artistice 
românești cu realizări 
corespunzătoare evo
luției spirituale a 
omului de azi.

Nicolae CALINOIU

Muzeul Satului din Capltald — permanent punct de atracție pentru turiști 
din țarâ și de peste hotare

Manifestări dedicate

lui Mihai Eminescu
La Botoșani au avut loc marți o 

serie de manifestări dedicate marelui 
nostru poet național — fiu al aces
tor meleaguri — Mihal Eminescu. Au 
fost prezentate, cu acest prilej, un 
recital de versuri eminesciene, o ex
punere pe tema „Eminescu în uni
versalitate" și premiera unui film 
documentar consacrat poetului. De 
asemenea, în foaierul cinematografu
lui „Unirea" din localitate a fo6t or
ganizată o expoziție cuprinzind plan
șe și schițe ale viitorului complex 
memorial de la Ipotești, al cărui 
proiect este realizat sub egida Insti
tutului de arhitectură „Ion Mincu" 
din București. Totodată, arhitecțl, 
istorici literari, alți oameni de cul
tură și artă, reprezentanți ai orga
nelor locale de 
la o dezbatere 
reamenajare a 
din Ipotești.

stat au participat 
privind proiectul de 

casei Emi novicilor

(Agerpres)

Spațiu de afirmare majoră
Ca în toate sectoarele artei, ca în 

toate domeniile vieții sociale, și în 
teatrul nostru se instalează judecata 
sănătoasă potrivit căreia, pentru 
exercitarea eficientă a funcțiilor ar
tistic-educative, nu exista „sezon de 
vlrf" și „sezon mort".

Experiențe anterioare (avînd, este 
adevărat, un caracter sporadic) au 
arătat cu putere de convingere că le 
sînt teatrelor la îndemînă largi ini
țiative pentru a răspunde cerințelor 
publicului de 
sezonului estival.
voia de aer liber a cetățeanului, do
rința de a-și petrece o parte din 
timp sub cerul gol, în natută, oa
meni de teatru chibzuiți au căutat 
întllnirea cu spectatorii lor în acest 
mediu, cu nimic mai puțin prielnic 
decît ambianța sălii pe timp de iar
nă. în definitiv, s-a avut în vedere 
faptul, îndeobște cunoscut, că teatrul 
s-a născut sub cerul liber, că de-a 
lungul dezvoltării sale s-a mani
festat secole în șir în aer liber 
și că însuși teatrul românesc, de 
la izvoarele sale, și-a clădit tra
diția pe numeroase forme 
festare în mediul natural, 
în vedere, vorbind despre 
tațiile teatrale în aer liber, 
tațiile mutate — nu întotdeauna cu 
rezultate fericite — din sala de 
spectacole In grădina de vară, nici 
spectacolele așa-zis estivale, care 
realizează planul financiar al teatru
lui, pentru moment, .dar abandonea
ză principala sa misiune — educa
tivă și formativă. Ne gîrtdîm la ini
țiativele îndrăznețe ale multor tea
tre, inițiative cu rezultate la vremea 
lor remarcate și apreciate. Cu ani în 
urmă, folosind ambianța natura-

teatru pe timpul 
înțelegînd ne-

de mani- 
Nu avem 
reprezen- 
reprezen-

lă de la cetatea Sucevei sau 
din curtea domnească a Tîrgoviștei, 
teatrele din Botoșani și Pitești au 
reprezentat trilogia lui Delavrancea 
Intr-o formulă inedită — Mușatini! 
— și, respectiv, drama istorică Io, 
Mircea Voievod de Dan Târchilă. 
Naționalul din Cluj-Napoca a orga
nizat spectacole cu Procesul Horia 
de Al. Voitin la Albac, comuna de 
origine a eroului național evocat : 
spectatorii au fost de ordinul zeci
lor de mii. Exemplele sînt numeroa
se : la Brașov și la Iași au avut loc 
reprezentații cu drame din istoria 
poporului român sub zidurile care 
au fost martore ale istoriei. La Con
stanța, în portul Tomis s-au repre
zentat tragedii antice. La Sibiu, în 
curtea muzeului Brukenthal s-a ju
cat Egmont de Goethe și în parcul 
„De sub arini" feeria Alizuna de 
Tina Ionescu. Și aceste inițiative nu 
sînt de dată recentă ; căci, cu două 
decenii în urmă, la Craiova, într-un 
decor natural avînd ca fundal lacul 
din parc răsunau replicile „Gîlcevi- 
Ior din Chioggia" de Goldoni.

încercări meritorii s-au mai făcut. 
Fără a le enumera pe toate, amintesc 
Sinziana și Pepelea de Vasile Alec- 
sandri, reprezentație a Teatrului „Ion 
Creangă", in parcul Ioanid, spectaco
lele „sunet și lumină" de Ia Palatul 
Brîncovenesc din Mogoșoaia, ori de 
la Curtea Veche, precum și momen
tele poetice de la_Rotonda scriitorilor 
din Cișmigiu. 
spectacolul cu 
prezentat de 
în curțile școlilor din Capitală.

Toate manifestările amintite și al
tele asemănătoare (de o calitate nu 
întotdeauna și nu peste tot egală)

Trebuie amintit și 
Sinziana și Pepelea 

Teatrul „Țăndărică"

Soli din Franța
ai artelor de animație

in majorita-Reuniți, 
tea lor — cu sprijinul 
Ministerului Afacerilor 
Culturale — într-un 
Centru național al 
marionetelor, repre
zentanții artelor de 
animație din Franța au 
cunoscut, cu deosebire 
în ultimii ani, un cli
mat favorabil Înfloririi 
profesiei și vocației 
lor, și implicit partici
pării la festivaluri in
ternaționale sau orga
nizării unor turnee în 
afara granițelor tării. 
S-a remarcat, astfel, 
un sensibil proces de 
diversificare a tipuri
lor de spectacole, de 
înnoire a limbajului 
artistic, da 
a breslei.

Am văzut 
recent la 
cîțiva dintre 
eunoscuți 
ai artei 
ție din Franța : for
mațiile „Theâtre sur 
le fii" și „Le Thăătri- 
eule", care înainte de 
a ajunge în România 
au mai poposit și în 
Italia, Olanda, Dane
marca, Belgia, Ceho
slovacia, S.U.A., Bra
zilia, Polonia, U.R.S.S.

Cea dintîi companie 
eare a prezentat în 
sala Teatrului „Țăndă
rică" spectacolul pen
tru copii „Pasărea 
sboară" ne-a apărut 
preocupată de reîn
toarcerea la sursele 
creației și ale inven
ției ludlce, de reînnol-

rea raporturilor dintre 
marionetă și păpușar, 
ca și a celor dintre 
Scenă și public.

Claude și Colette 
Monestier recreează si
tuații și întîmplări — 
mai degrabă poetice 
decît dramatice — cu 
ajutorul unor mate
riale dintre cele mai 
simple și la îndemînă 
(cîteva capete de sfoa-

intinerire
evoluînd 

București 
cel mai 

susținători 
de anima-

definitorie :au o trăsătură comună, 
capacitatea de a trezi interesul spec
tatorilor, de unde participarea pu
blicului în momente ale sezonului 
teatral cînd prin alte părți spectaco
lele se desfășurau în triste săli 
jumătate goale. în dese cazuri, 
spectacolele cu piese de înaltă 
brație politică și patriotică, în spec
tacole evocatoare ale luptei poporu
lui nostru pentru afirmarea ființei 
naționale, reprezentațiile în aer li
ber s-au transformat în emoționante 
manifestări de adeziune a publicului 
la ideile spectacolelor, de celebrare 
a unor momente însemnate în istoria 
patriei, de omagiere a unor fi
guri de seamă ale trecutului și pre
zentului nostru.

Rezultatele ne îndreptățesc să aș
teptăm inițiative îndrăznețe,, chiar 
dacă mai puțin comode, prin care 
sporul de spectatori să se obțină și 
în această stagiune estivală pe ca
lea reprezentațiilor de înaltă ținu
tă artistică și educativă. însufleți- 
toarele drame istorice ale clasi
cilor noștri — Alecsandri, Hasdeu, 
Davila, Delavrancea, Iorga — ca și 
cele mai bune lucrări drama
tic? evocatoare ale trecutului de 
luptă pentru neatîrnare și afirmarea 
ființei noastre naționale, pe care le 
semnează azi Horia Lovinescu, Paul 
Everac, Paul Anghel, Marin Sorescu, 
Al. Voitin și alții, își așteaptă repre
zentațiile în largi amfiteatre natu
rale, sub cerul deschis, in aer liber.

La cetatea Sucevei, la Sarmizege- 
tusa, la Adamclisi, Ia Drobeta, 
Apulum, Tomis, in cimpiile Padeșu- 
lui și Blajului, a Mărășeștiului, pe 
promontoriul Calafatului, peste tot 
unde pămintul, pietrele vorbesc des-

pe 
in 

vi

pre Istoria milenară a poporului 
nostru, oriunde sînt ctitorii moldo
vene, muntenești, transilvane, peste 
tot unde geniul poporului nostru s-a 
transfigurat în operă de artă, se 
poate reînvia trecutul, se pot evoca 
măreția, vitejia, dirzenia, credința 
acestui popor care a înfruntat vrăj
mășia veacurilor pentru a străluci 
astăzi și in viitor.

Dar. deopotrivă, asemenea repre
zentații pot avea loc în preajma cti
toriilor anilor noștri — pe mari plat
forme industriale, în incintele unor 
construcții industriale care au modi
ficat geografia patriei, în interiorul 
unor centre civice de dată recentă 
— ambianța aceasta presupunind, 
desigur, un repertoriu adecvat, dedi
cat actualității, marilor probleme la 
zi ale societății noastre. Nu rămîne 
decît să se vădească inițiative, să se 
stimuleze aceste inițiative, să se 
investească entuziasm, inteligență, 
fantezie, perseverență, muncă stăru
itoare, pentru ca prin spectacolele în 
aer liber — într-o infinită diversi
tate de forme, de la reprezentația 
cu drama istorică la spectacolul 
„sunet și lumină" sau recitalul de 
versuri patriotice ori montajul de 
actualitate cu caracter poliție — să 
facem să răsune și prin teatru în 
inimile șl conștiința sutelor de mii 
de spectatori acordurile vibrante ale 
artei, ideile și sentimentele majore 
ale acestui timp, a cărui 
tate este înnobilată de 
îndemnurile tovarășului 
Ceaușescu, de atmosfera 
toare a recentului Congres al con' 
științei României socialiste.

Virgil MUNTEANU

Două retrospective:
• Pagini de istorie
• Omagiu patriei socialiste
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spirituali- 
ideile ți 

Nicolae 
însufleți -

leială, bucăți de stofă) 
pe care tăindu-le, de- 
senîndu-le sau pur și 
simplu lndoindu-le, le 
metamorfozează și le 
animă „la vedere", în 
fața spectatorilor. în
firiparea acestor pă
puși aparte, animarea 
lor, nu lipsită, pe a- 
locuri, de poezie, 
surprizele continuelor 
transformări și, mai 
ales, marea simplitate 
a efectelor încîntă 
deopotrivă gîndirea și 
Imaginația copiilor și 
adulților.

Cu deosebită plăcere 
a fost urmărită evolu
ția Iul Jean-Paul Hu
bert, care reînvie cu

talent și meșteșug, cu 
fantezie și umor tra
diția, aproape dis
părută, a păpușarilor 
ambulanți, ce-și sus
țin singuri pe umeri 
paravanul și poartă la 
ei — pe piept, la cin
gătoare — ca pe niște 
binemeritate decorații 
— mulțimea accesorii
lor necesare spectaco
lului. Jean-Paul Hu
bert a cucerit prin a- 
pariția sa pitorească, 
prin frumusețea și ja- 
finamentul plastic, prin 
expresivitatea elemen
telor de decor utili
zate, dar mai ales 
prin dexteritatea sa 
deosebită, nervul, de
zinvoltura și umorul 
cu care ne-a povestit 
peripețiile comice ale 
Cavalerului înfruntînd 
Dragonul, ale lui Gar- 
gantua, și ale Doctoru
lui Faust, ale sculp
torului care cercetează 
posibilitățile de expre
sie ale pietrei etc.

Interesante, căută
rile artiștilor francezi 
au avut darul de a 
sugera creatorilor noș
tri posibilitatea culti
vării unor noi modali
tăți de expresie, a 
unor noi tipuri de ani
mație cu incontesta
bile virtuți educative, 
și de a-i incita la ex
plorarea lor prin va
lorificarea tradițiilor 
proprii.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

Două mari expoziții 
de artă plastică bucu- 
reșteană reunesc o se
lecție reprezentativă a 
lucrărilor realizate în 
perioada 1971—1975. Ele 
oferă nu numai prilejul 
unui semnificativ bilanț 
al activității creatoare, 
ci, totodată, o mărturie 
elocventă a patriotismu
lui, a gradului de an
gajare, de participare a 
plasticienilor noștri la 
îmbogățirea vieții spiri
tuale a țării. Ele repre
zintă. de fapt, două sec
țiuni ale unei mari re
trospective menite să 
pună și mai mult 
în evidență interesul 
pasionat al creatorilor 
pentru faptul devenit 
istorie. Participarea lu
cidă, responsabilă la e- 
venimentul de adinei 
rezonanțe patriotice, a- 
deziunea intimă la te
mele tratate mar
chează hotărîrea de a 
exprima o conștiință ci
vică înaintată, preocu
parea de a edifica 
— fie că e vorba 
de trecutul glorios de 
luptă, fie că se referă 
la minunatele realizări 
ale prezentului — o artă 
cu adinei înțelesuri so
ciale, cu largă acțiune 
educativă. Am surprins 
astfel, dincolo de lucră
rile ambelor expoziții, 
Încercarea de a expri
ma cu ajutorul picturii, 
sculpturii, graficii sau 
artei decorative sem
nificațiile majore ale 
vieții noastre socia
le. ale istoriei de luptă 
și muncă a poporului 
român. în cele două ex
poziții reîntîlnim, de 
altfel, cu mici variații, 
semnături ale acelorași 
artiști, numărul mare 
al expozanților făcînd 
dificilă o exemplificare 
nominală.

MAGIU PATRIEI SO
CIALISTE". Expoziția 
oferă tot o imagine an
tologică a unor lucrări 
de pictură, sculptură și 
grafică dintre cele mai 
reprezentative, create în 
ultimii cinci ani. Am
ple compoziții de di
mensiuni monumentale 
sau lucrări de mici di
mensiuni au fixat mo
mente cheie ale proce
sului de transformare a 
conștiințelor, au expri
mat original și convin
gător participarea omu
lui contemporan la fău
rirea istoriei patriei. In
vestigarea unor realități 
ca acelea ale șantierelor 
tineretului, ale noilor 
cartiere, ale aspectelor 

1933; 1907; 1848 ; 23 Au- de muhcă din port, din 
gust 1944 ; 13 decem-

care și-a
o 

și convingătoare 
sie : poziția de 
cetățean care 
cipă la frămîntările epo
cii sale. Este vorba de 
continuarea pe planul 
artei a unei nobile tra
diții de atitudine civică 
— aceea de a se inspira 
din momentele hotări- 
toare ale istoriei po
porului, de a le inter
preta în opere contem
porane, cu mijloace de 
expresie contemporane. 
Această atitudine trans
pare dincolo de scene 
evocatoare ale unor mo
mente de mare însem
nătate ale istoriei noas
tre — 16 februarie

rii românești, 
aflat acum nouă 

expre- 
artist- 
parti-

I, 8# Teleșcoalâ. Tehnologie didactică.
Telelecția de fizică (demonstrații 
și opinii Înregistrata la liceul „Ml- 
hal Eminescu" din Cluj-Napoca).

19.90 Crosul tineretului.
19,25 Melodii populare.
10.48 Cărțile șl cititorii fn viața orașu

lui — reportaj TV.
11,05 O patrie, un partid, o conștiință. 

Spectacol literar-muzlcal.
II, 50 Telex.
16,00 Teleșcoalâ. Ctitori de temelii. 

Școala românească de construcții.
16,50 Curs de limba rusă.
17,00 Fotbal : Progresul — Rapid (Cupa 

României). Transmisiune directă 
de la stadionul Republicii. în pau
lă : — Telex — Tragerea Prono- 
•xprea.

• „SĂRBĂTOAREA TEIU
LUI", tradiționala manifestare 
populară desfășurată la „Teiul 
lui Eminescu" din grădina Co- 
pou, a reunit poeți ieșeni șl ac
tori de la Teatrul național „Va
sile Alecsandri" și de la tea
trul de copii și tineret, formații 
artistice și fanfare ale elevilor 
și studenților, ale cluburilor 
muncitorești din Iași. Tema pro
gramului : „Reintîlnire cu poe
zia eminesciană". • Peste 3 500 
de spectatori au luat parte la 
spectacole și alte manifestări 
organizate în cadrul „SĂPTĂ
MÂNII TEATRALE SĂTMĂRE
NE". Alături de secțiile română 
și maghiară ale Teatrului de 
nord Satu-Mare și-au dat con
cursul teatre din București, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Ora
dea, Baia Mare. Celor nouă 
spectacole de teatru, recitalu
rilor de poezie „Mamă — țară" 
și „Spune adevărul" li s-au a- 
dăugat simpozionul „Teatrul 
politic românesc — teatru al 
cetății", întîlniri ale publicului 
cu dramaturgi, regizori, ac
tori etc. • Sub genericul „OMA
GIU MUNCII", în județul Neamț 
se desfășoară un ciclu de ma
nifestări politico-educative, des
tinate să contribuie la dezvolta
rea conștiinței socialiste a ma
selor în Vederea mobilizării a- 
cestora la înfăptuirea sarcinilor 
politice și economice care revin 
județului, fiecărei unități în par
te. O altă suită de manifestări 
reunește, sub titlul „Programul 
partidului — carta devenirii 
noastre comuniste", dezbateri, 
expuneri, simpozioane, mese 
rotunde, cu un bogat conținut 
desprins din hotărîrile Congre
sului al XI-lea al partidului și 
ale primului Congres al educa
ției politice și al culturii socia
liste. • AGENDA SĂLĂJEANA. 
în județul Sălaj au avut loc tra
diționalele serbări cîmpenești de 
Ia „Gorgana", „Bizușa", „Bocșa" 
și „Cetatea Almașului". Peste 
tot, mii de participant au ur
mărit spectacolele artistice re
alizate de sute de artiști ama
tori sălăjeni. „Almaș — vatră 
de istorie", „Folosirea mărtu
riilor istorice in educarea pa
triotică a cetățenilor", „Din is
toricul Cetății Almașului" șl 
„Comuna Almaș in contextul 
dezvoltării economice și sociale 
a județului" sînt subiectele 
unei sesiuni de referate șl 
comunicări din comuna Almaș.
• PLAIURI BUCOVINENE — 
sub acest generic au început In 
județul Suceava ample mani
festări cultural-artistice, la care 
participă formații muzical-core- 
grafice, ale artiștilor amatori 
din cadrul caselor orășenești 
de cultură, cluburilor muncito
rești și căminelor culturale.
• IN JUDEȚUL VASLUI se 
desfășoară Concursul județean 
al rapsozilor populari și soliști
lor la instrumente populare 
pentru valorificarea creației fol
clorice din această parte a ță
rii. De asemenea, acțiunea „Săp- 
tămina cultural-științifică" în 
comunele Gîrceni și Pungești 
s-a încheiat cu Întîlniri ale să
tenilor cu brigăzi științifice lo
cale șl de la centrul de județ.
• AGENDĂ MEHEDINȚEANĂ. 
Membrii cenaclului literar „A- 
lexandru Vlahuță" din Drobeta 
Turnu-Severin, împreună cu 
formațiile artistice ale clubului 
tineretului din localitate, fac 
periodic deplasări în localitățile 
județului și pe marile platforme 
industriale. Sub egida secției de 
propagandă a comitetului ju
dețean de partid a apărut bro
șura „Realizări și perspective 
mehedințene", un spațiu larg 
fiind acordat prezentării pro
fundelor transformări și mutații 
care vor avea loc în actualul 
cincinal în această parte a țării.

agricultură, lucrările 
menite să omagieze săr
bătoarea Victoriei. Re
publica. „ziua recoltei" 
sau să înfățișeze ample 
șantiere de Irigație, 
furnalele de la Hune
doara sau un peisaj de 
primăvară bucureșteană 
— toate acestea nu au 
fost făcute de dragul 
contemplației pure, ci 
în sensul transfigurării 
realităților la " “ 
unor idealuri 
generoase, 
sculptura sau 
poartă reflexul 
perpetue deveniri, al u- 
nor transformări care nu 
pot fi sesizate decît prin 
contactul fertilizant cu 
realitățile, cu natura în
săși a omului, atît ca 
ființă individuală cît și 
ca ființă socială. De a- 
ceea, nu este deloc sur
prinzător faptul că în 
genurile artistice sus
menționate și-au făcut 
loc o serie de aspecte 
legate strins de reali
tatea afirmării persona
lității umane în condi
țiile societății 
te de astăzi, 
de căutare, de 
interior pentru 
perinea a noi și noi un
ghiuri de perspectivă, 
stimulate de continua 
descoperire a mereu al
tor realizări interesan
te s-au desprins din 
majoritatea lucrărilor 
prezentate în holul Na
ționalului, Este o ima
gine de ansamblu rezul
tată din grija pentru a- 
bordarea unor teme de 
interes mai larg, cu un 
meșteșug artistic stră
bătut de sinceritate și 
seriozitate.

Marina PREUTUcultu-
Corespondenții „Scîntell"

de ra
de ex- 
de su-

socialis- 
Senzatia 
freamăt 

desco-

flacăra 
umane 

Pictura, 
grafica 

unei

continultatea 
spirituale, 

constructi- 
noastre. în 
majoritate.

arunce

(Urmare din pag. I) trebu-

18,59 Din țările socialiste.
19,00 Tribuna TV. Congresul înfloririi 

personalității umane.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
20,25 Teleclpemateca. Ciclul „Dosarele 

micului ecran" : „Noaptea care a 
zguduit America". In distribuție : 
Vic Morrow, Cliff de Young, 
Michael Constantin, Walter Me 
Ginn, Eileen Brennan. Tom Bosley, 
Paul Sheener, Meredith 
Regia : Joseph Sargent. 
Ecaterlna Oprolu.

22,10 24 de ore.

îi învață meseria, cinstea 
și exigența muncitorească. 
După care „întărește" cu ei 
una
sau 
el o

E
parte el de om cu una cu 
două. Dar asta nu din „e- 
goism" — cum ar fi tentați, 
poate, unii să creadă. 
„Nu i-am dat încă des
tul" — spune

sau alta din echipele 
brigăzile fabricii. Iar 
ia de la capăt, 
adevărat, nu se des-

el de 
fiecare dată, cînd e soli- 

pe cineva. 
„Trebuia să mă a-

PROGRAMUL 2

Baxter. 
Prezintă

20,00 Studio *78.
20,20 Telerama. Micul ecran 

marele ecran.
20,50 Telex.
20,55 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.
21,40 Roman-folleton : „Forsyte Saga*. 

Episodul XXIII — „Greva".

despre...

citat să „dea" 
Sau : 
nunțați mai devreme, să-l 
țin la regim intensiv". Dacă 
vede și vede că altfel nu 
se poate, cedează totuși, cu 
o „condiție". „Cind are 
timp, să mai treacă pe la 
mine, să mai vadă cite 
ceva"...

Și tot In această unitate 
Industrială, un alt om — 
O. H. — bun meseriaș, su
dor — a trebuit să lucre
ze la un moment dat ală
turi de alți cîțiva tineri, 
nou angajați. Băieți „foar
te buni... la suflet" — cum 
glumește azi șeful secției, 
ing. Marian Nicolae — dar 
mai puțin buni la mese-

rie. Ei bine, deși lucrau 
împreună, deși știa că mon
tajul așteaptă de la toți 
numai piese de foarte bună 
calitate, O. H. și-a văzut 
numai și numai de ale lui. 
Dacă treaba făcută de el 
era bună, el era mulțumit. 
Nu-1 interesa 
altul rebutează. 
putea ajuta.

— Firește, în 
mului, a punerii mai pre
sus de orice a „interesului 
propriu" nu puteam sta ne
păsători — ne-a declarat 
Marian Nicolae. Pentru că, 
ceea ce se înfruntă în a- 
semenea cazuri nu sînt a- 
tît două moduri diferite 
de a-ți face meseria, cit 
două mentalități diferite.

— în contextul nostru 
social, cine privește Îngust, 
numai la „postata" lui. 
nu-și vede bine tocmai... 
interesele sale — opinează 
Petre Francisc, maistru, șef 
de secție în cadrul între
prinderii . „Electromagneti
ca". Cu ani în urmă, cînd s-a 
pus problema înființării li
niei de producție pentru 
subansamble centrale tele
fonice automate, eram șef 
de secție la relee. O sec
ție bună, care nu-mt mal 
dădea nici un fel de bă-

că. alături, 
că el l-ar
fata egols-

Intitulată „PAGINI 
DE ISTORIE", expozi
ția din Sălile Dalles 
cuprinde numeroase lu
crări care surprind și 
fixează, cu un înalt simț 
de răspundere, destinul 
unui întreg popor, ma
rile momente ale luptei 
pentru făurirea umanis
mului socialist contem
poran ; sînt lucrări care 
subliniază 
tradițiilor 
progresiste, 
ve ale artei 
marea lor 
lucrările prezentate aici 

în evidență una 
constantele

brie 1918 ; Asaltul de la 
Grivița ; Doftana ; Lup
ta de la Posada ; Arma
ta română trecînd Du
nărea la Corabia ; Lu- 
peni 1929 ; Proclamația 
de la Islaz etc. Figuri
le unor revoluționari, ale 
unor eroi ai Istoriei 
noastre, ca Tudor Vla- 
dimirescu. Avram Ian- 
cu, Mihai Viteazul. Ma
tei Basarab, Nicolae 
Bălcescu, Horia. Cloșca 
și Crișan, Vlad Țepeș, 
Ștefan cel Mare, au 
concentrat, de asemenea, 
eforturile creatorilor. 
Sînt imagini complexe, 
compoziții care narează, 
simbolizează, evocă. Fie 
că este vorba de pictură, 
sculptură, grafică sau 
artă decorativă, sînt lu
crări în care organiza
rea compozițională a 
fost realizată cu ajuto
rul unei gîndiri elabora
te, care a tinut seama de 
regulile genului, 
porturi și cerințe 
presie In funcție 
biectele tratate.

Menită să 
punți de legătură spre 
o cît mal strînsă legă
tură cu publicul, spre o 
cît mai deplină comuni
care cu cei cărora li se 
adresează, expoziția din 
holul Teatrului Națio
nal se intitulează, de 
asemenea, sugestiv „O-

taie de cap. „Motorul" era 
reglat, trebuia să veghez 
numai Ia buna lui funcțio
nare. Numai că. într-o zi, 
mi se șoptește de către un 
coleg „binevoitor" că s-a 
zis cu viața „călduță". Voi 
fi pus la greu — la con
ducerea noii secții, în in-

tul, să se Încurce
rile...

Astăzi, cînd mă 
urmă imi vine să 
prostia pe care era 
initial. Toată stima 
vechea secție 
la punct, liniștită chiar, 
prin comparație. Lucrul pe

uit în 
rid de 
s-o fac 
pentru 

bine pusă

„Era de datoria
noastră11

ființare. Fără să stau prea 
mult pe gînduri, m-am re
pezit la comitetul de partid. 
De ce să mi se facă mie 
una ca asta, de ce să o iau 
mereu și mereu de la ca
păt, numai la greu ? Cu 
ce-am greșit ? Noroc că, la 
comitet, nu am găsit atunci 
pe nimeni. Pînă a doua zi 
mă potolisem singur : so
cotind, mi-am dat seama că, 
oricît de greu ar fi fost, 
eram totuși cel mai indi
cat să preiau noua secție ; 
mă temeam chiar să nu 
cumva să fie numit un al-

care-1 fac aici este însă cu 
mult superior, posibilități
le mele de afirmare sînt 
altele.

— După cum se știe 
— ne spunea tovarășul 
Dumitru Apostoiu, pre
ședintele Tribunalului Ca
pitalei — noi, juriștii, des
fășurăm și o activitate de 
popularizare a legilor, de 
prevenire a încălcărilor de 
orice fel. Recent, unul 
dintre colegii mei, judecă
tor, într-una din dezbate
rile susținute, a lăsat deo
parte tipicul: In loc să

prezinte o anume lege, cum 
era anunțat, a început alt
fel, cu prelucrarea... a două 
cazuri de abatere de la 
normele moralei comuniste. 
Unul îl privea pe I. T., un 
tînăr proiectant care, după 
ce s-a oferit să execute 
proiectul unei inovații fă
cute de alți doi tineri ute- 
ciști — un strungar și un 
matrițer — a semnat și el, 
în calitate de... coautor. Ce
lălalt caz era al unei ti
nere montatoare, N. R., 
care, după ce absolvise li
ceul la seral — lucru pen
tru care alții au lucrat, a- 
desea, în schimbul II, în 
locul ei — a cerut... ori să 
1 se dea o categorie mai 
mare, ori să i se dea... 
transferul.

„Lăsați asta — a zis, la 
un moment dat, cineva din 
sală. O să Ie discutăm noi 
în grupa sindicală. Dum
neavoastră vorbiți-ne des
pre lege".

„Păi tocmai asta fac — 
a răspuns, zîmbind, jude
cătorul. Respectul pentru 
legile noastre începe cu 
respectarea normelor noas
tre morale, a principiilor 
noastre de muncă și de 
Viață".

Și, zic eu — a reluat pro-

pria sa Idee tovarășul A- 
postoiu — bine a răs
puns colegul meu, judecă
torul. în școală sau în u- 
zină, în C.A.P. etc., ime
diat după ce li se arată 
tinerilor că adevăratul stă- 
pîn al tuturor mijloacelor 
de producție și bogățiilor 
noastre este poporul, tre
buie să li se ayate și toa
te implicațiile sociale ale 
acestui fapt : necesitatea 
întrajutorării tovărășești, a 
spiritului de stimă și co
laborare mutuală care tre
buie să existe între toți 
membrii societății.

...Cînd li întrebi pe mulți 
dintre oamenii minunați — 
săritori la nevoie, buni to
varăși — despre ale căror 
fapte am rolatat mai sus, 
de ce au acționat așa cum 
au acționat, îți răspund 
simplu, omenește : „Era de 
datoria noastră!". Oameni 
înaintați, ei au ieșit în în- 
timpinarea nevoilor socie
tății și. dăruind de la el 
mai mult decît le-ar fi pu
tut cere cineva — muncă 
și inventivitate, creativitate 
și disciplină — și-au ono
rat cu prisosință angaja
mentul.

Știau că „este de dato
ria noastră".

răspund
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Sosirea delegației Partidului Socialist Cronica zilei
Popular din Spania,

condusă de Râul Morodo, secretar general al partidului
Marți, seara a sosit în Capitală 

delegația Partidului Socialist Popu
lar din Spania, condusă de Râul 
Morodo. secretar general al partidu
lui, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Din delegație mai fac parte : Pedro 
Bofill, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al P.S.P., Alfonso Lazo 
și Carlos Ybarra, membri ai Comite
tului Executiv al P.S.P.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Iosif Uglar, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
Teodor Marinescu și Alexandru 
Ionescu, membri ai C.C. al P.C.R.

întâlnire la C. C. al P. C. R.
Marți după-amiază, tovarășul Iosif 

Banc, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delega
ția Partidului Comunist din Austria, 
formată din tovarășii Franz Leitner, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.A., secretarul organizației 
P.C.A. din landul Steirmark, Otto 
Podolsky, membru al C.C. și al Se
cretariatului organizației din Viena a 
P.C.A., și Otto Henzl, membru al C.C. 
al P.C.A.

Au participat tovarășii Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Petre, membru al Comi-

siei Centrale de Revizie, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Cu acest prilej au fost abordate, 
!ntr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
aspecte ale activității și preocupări
lor celor două partide, precum și 
unele probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

★
în aceeași zi. delegația a vizitat 

întreprinderea „23 August", Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării democratice și revoluționare 
din România, alte obiective social- 
culturale din Capitală.

LA ANKARA ȘI ISTANBUL

Manifestări culturale consacrate României
. orașele Ankara și Istanbul vor 

îu 2pe. la 21 iunie, mai multe ma
nifestări culturale românești, acțiuni 
ce se vor înscrie in cadrul relații
lor de colaborare existente intre țara 
noastră și Turcia. La Biblioteca na
țională din capitala turcă va avea loc 
vernisajul unei mari expoziții de car
te românească, care va reuni circa 
500 de volume — literatură social- 
politică, științifică, tehnică, de largă 
informare, beletristică, de artă, pen
tru copii, traduceri din patrimoniul 
universal — lucrări ilustrative pentru 
producția noastră editorială actuală.

Un stand aparte va fi rezervat căr
ților din literatura turcă traduse re
cent de editurile românești. Expozi
ția va cuprinde, de asemenea, un 
mare număr de discuri cu inregis-

trări de muzică românească populară 
și cultă.

între 21 și 24 iunie, la cinemateca 
din Ankara, iar în continuare la Is
tanbul vor fi programate „Zilele fil
mului românesc". Recente creații ci
nematografice, inspirate din istoria 
și realitățile contemporane ale Româ
niei socialiste, din tradițiile culturale 
ale poporului nostru — ..Pe aici nu se 
trece", „Ilustrate cu flori de cîmp", 
„Actorul și sălbaticii", „Nunta de 
piatră" și „Filip cel bun" — vor pu
tea fi vizionate alături de filme do
cumentare, producții ale studioului 
„Alexandru Sahia". Publicului melo
man din aceleași localități îi vor fi 
oferite, concomitent, spectacole susți
nute de un cunoscut colectiv artistic 
românesc — corul „Madrigal".

(Agerpres)

Tovarășul Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, care a 
participat la lucrările Congresului 
Partidului Comunist din Grecia (in
terior) desfășurate la Atena, s-a 
înapoiat, marți seara, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășul Vasile Pati- 
lineț, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul economiei forestiere, acti
viști de partid.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit din partea mi
nistrului relațiilor externe și culte
lor al Republicii Argentina, contra
amiral Cesar Augusto Guzzetti, o te
legramă de mulțumire pentru felici
tările transmise cu ocazia zilei na
ționale a acestei țări.

★
Marți dimineața a sosit în Capitală 

o delegație a municipalității orașului 
Zagreb, condusă de Ivo Vrhoveț, pri
marul orașului, care întreprinde o vi
zită in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost intîmpinați de Ion 
Gheorghe, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al Capitalei.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.S.F. Iugoslavia la București.

în aceeași zi. delegația a avut o 
întilnire cu membri ai conducerii 
Consiliului popular al municipiului 
București și a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale, cartiere de 
locuințe.

Primarul general al Capitalei, to
varășul Gheorghe Cioară, a oferit un 
dineu în cinstea oaspeților.

★
în Capitală a sosit, marți după- 

amiază, M.A. Kazmi, primarul ora
șului Islamabad, capitala Pakistanu
lui, care face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de tova
rășul Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, Gheorghe Dumi
tru. vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent S.A. Moid, amba
sadorul Pakistanului la București.

★
La invitația ministrului român 

turismului. Ion Cosma. ministrul
merțului. industriei și turismului al 
Danemarcei, Erling Jensen, împreună 
cu soția. întreprinde o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de Ion Cosma, 
de alte persoane oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, amba
sadorul Danemarcei la București, 
Niels Boel, și membri ai ambasadei.

★
Președintele Camerei de Comerț și 

Industrie. Roman Moldovan, s-a in- 
tilnit. marți, cu președintele Comi
tetului economic belgiano-român, 
Constant Helssen, care face o vizită 
in tara noastră in fruntea unei de
legații de oameni de afaceri din £ ți
gla.

Discuțiile s-au axat pe probleme 
privind dezvoltarea relațiilor econo
mice româno-belglene.

La convorbiri a luat parte Jacques 
Graeffe, ambasadorul Belgiei 
București.

în aceeași zi, Roman Moldovan 
întîlnit cu președintele Camerei_
Comerț a Ghanei, Kwasi Agbodza, 
director general al firmei „Ghana 
Merchands Co Ltd", care 3e află in
tr-o vizită tn România.

★
Ambasadorul Republicii Populare 

Ungare la București, GyOrgy Biczo, 
a oferit marți un cocteil cu ocazia 
înmînării Ordinului Drapelul R. P. 
Ungare scriitorului român de lim- 
mă maghiară Szemler Ferenc, pen
tru întreaga sa activitate literară 
pusă în slujba apropierii dintre po
poare, cu prilejul împlinirii virstei 
de 70 de ani.

Cu acest prilej au rostit scurte 
alocuțiuni ambasadorul Gydrgy Bic
zo. Garai Gabor, secretarial Uniunii 
scriitorilor din R.P.U., Constantin 
Chiriță, secretar al Uniunii scriito
rilor din România, precum și 
torul Szemler Ferenc.

★
egida Institutului de

la

scrii-

cerce- 
Bucu-

al
co-

Sub
țări și amenajări silvice din 
rești și a filialei I.C.A.S. a județului 
Bistrița-Năsăud s-au desfășurat în 
localitatea Singeorz-Băi lucrările 
unei sesiuni științifice dedicate dez
baterii modalităților de Înfăptuire a 
sarcinilor care reies din Programul 
național de conservare și dezvoltare 
a fondului forestier In perioada 
1976—2010. Comunicările și referatele 
au fost susținute de specialiști în 
domeniul silviculturii din București, 
Cluj-Napoca. Bistrița, Baia Mare, 
Tirgu-Mureș. Alba Iulla, Suceava și 
din alte județe și au relevat necesi
tatea aplicării riguroase a tehnologii
lor moderne, a cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane, în lucrările de 
plantații noi de păduri, de întreți
nere. refacere și exploatare judi
cioasă a întregului patrimoniu fores
tier național.

(Agerpres)
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în curînd, Olimpiada! FOTBAL

La încheierea finalelor campionatului 
gimnasticănațional de

Clasa binecunoscută și apreciată 
în lumea sportului a gimnasticii 
noastre s-a reconfirmat încă o dată 
cu prilejul recentelor finale ale cam
pionatelor naționale disputate la Pa
latul sporturilor și 
pitală. Fruntașele 
nasticii noastre 
deopotrivă publicul 
cialiștii prin calitatea 
exercițiilor prezentate. Cele trei zile 
ale festivalului gimnasticii româ
nești au însemnat realmente O exce
lentă propagandă pentru acest foar
te frumos sport, căruia — ținind cont 
de faptul că în tribune sau la tele
vizor a putut fi urmărit de foarte 
numeroși spectatori tineri, de multi 
copii — i se poate anticipa o largă 
răspîndire In mase și. firesc, o dez
voltare continuă pe planul perfor
mantelor.

Acesta ar fi un prim mare cîștig 
rezultat din finalele* campionatelor 
naționale. Trebuie, de asemenea, re
marcat faptul că echipa feminină se 
constituie intr-o formație omogenă, 
bine pregătită, cu o valoare nota
bilă. ce poate candida cu mari șanse 
'a obținerea unei medalii, a unui 

>c pe podiumul de onoare. Omoge
nitatea, nivelul ridicat al lotului fe
minin reies cu pregnanță in evidență 
din simpla lectură a notelor acordate 
de arbitri, a punctajului total înscris 
în clasamentele finale : doar dife
rențe de zecimi sau sutimi de punct 
între primele cinci clasate !

Antrenoarea federală Maria Simio- 
nescu — pe care ieri am întilnit-o 
la antrenamentele lotului olimpic — 

. sublinia cu justificată satisfacție for
ma deosebită a tinerelor noastre 
gimnaste, progresul fiecăreia, am pu
tea spune, de la o zi la alta, arătîn- 
du-se încrezătoare în evoluția echi
pei la Olimpiadă. Nadia Comăneci își 
dovedește în continuare marele său 
talent, ambiția și seriozitatea în pre
gătire ; Teodora Ungureanu, perse
verentă și muncitoare, s-a apropiat 
și mai mult de clasa Nadiei (după 
cum s-a văzut, la sol, cu exercițiul 
liber ales, a- și depășit-o) ; Anca 
Grigoraș — In progres, pe liniă celor 
mai bune evoluții ale ei. Mariana 
Constantin (o frumoasă revenire), 
Gabriela Trușcă, Georgeta Gabor au 
evoluat, ‘ ’
înalt, în măsură să-și mențină can
didatura pentru selecția olimpică.

O evoluție aplaudată, în real pro
gres, au avut și gimnaștii, in frunte 
cu Dan Grecu, incontestabil cel mai 
bine și complet pregătit dintre cole
gii săi. Un salt valoric s-a remarcat 
S’ la Mihai Borș. Sorin Cepoi, Liviu 
Mazilu, Ion Checicheș.

culturii din Ca- 
și fruntașii gim- 
au entuziasmat 
spectator și spe- 

ridicată a

de asemenea, la un nivel

vremea
Ieri in țară: Vremea a fost în ge

neral frumoasă, cu cerul variabil. Izo
lat in zona de munte s-a produs cea
ță. Vintul a suflat slab pină la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
a fost cuprinsă intre 14 grade la 
Miercurea Ciuc și 25 grade la Băileștl. 
In București: Vreme in general fru
moasă, cu cerul variabil. Vintul a su
flat slab plnă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 șl 19 iunie. In țară: In jumătatea 
de nord-est a țării vremea va fi în 
general Instabilă șl se va răci ușor. 
Cerul va fl variabil, cu înnorărl mal 
accentuate in Crlșana, Maramureș, 
Transilvania șl Moldova, unde vor 
cădea ploi locale mai ales sub formă 
de averse însoțite de descărcări e- 
lectrice. In celelalte regiuni vremea 
va fi relativ frumoasă și vor cădea 
ploi izolate. Vint moderat din sectorul 
nord-vestlc. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între 8 și 16 grade, iar ma
ximele Intre 17 șl 26 grade, izolat mal 
ridicate in vestul țării. în București: 
Vreme ușor Instabilă. Cerul va fl 
temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durară. Vint moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

A • î«

Congresul al XVll-lea al Partidului Popular

ULAN BATOR 15 (Agerpres). - 
Prezentind raportul C.C. al P.P.R.M. 
Ia cel de-al XVII-lea Congres al 
partidului, tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., a arătat că, datorită muncii 
susținute și pline de abnegație a cla
sei muncitoare, a araților cooperatiști 
si a intelectualității provenite din 
popor, a fost îndeplinit cu succes cel 
de-al cincilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
și culturii R. P. Mongole. Au 
cunoscut o dezvoltare continuă in
dustria socialistă și alte ramuri ale 
economiei, s-a întărit baza tehnico- 
materialâ a agriculturii, a crescut 
simțitor nivelul bunăstării oamenilor 
muncii. în anii cincinalului s-a în
tărit și mai mult unitatea social-poli- 
tică a poporului, au continuat să se 
perfecționeze relațiile sociale socia
liste. „Patria noastră — a spus vor
bitorul — a făcut incă un pas im
portant In înfăptuirea sarcinilor pro
gramatice ale partidului privind 
crearea bazei tehnico-materiale a so
cialismului. în aceasta constă rezul
tatul principal al activității multila
terale politice și organizatorice a 
partidului, al muncii pline de ab
negație a întregului popor. în a- 
ceasta s-a manifestat din nou juste
țea politicii social-economice a parti
dului. P.P.R.M. se prezintă la 
de-al XVII-lea Congres al său și 
puternic, și mai unit".

Totodată, vorbitorul 
transpunerea în viață 
importante trasate de 
XVI-lea al partidului 
politicii externe și al relațiilor inter
naționale ale R.P. Mongole a dus la 
creșterea prestigiului său pe arena 
mondială, R.P. Mongolă aduclndu-și 
contribuția la soluționarea pozitivă a 
problemelor internaționale.

Făcînd bilanțul realizărilor R.P. 
Mongole în construcția socialistă.

Revoluționar Mongol
vorbitorul a relevat că principalele 
sarcini social-economice ale celui 
de-al cincilea cincinal au fost înde
plinite cu succes. Sarcina principală 
a dezvoltării social-economice a țării 
în noul cincinal constă in asigurarea 
avintului continuu al producției, 
îmbunătățirea calității muncii în toa
te ramurile economiei naționale, rea
lizarea pe această bază a creșterii ne
abătute a bunăstării materiale a 
poporului.

Politica agrară a partidului urmă
rește asigurarea creșterii stabile a 
producției agricole, întărirea prin 
toate mijloacele a sistemului coope
ratist și perfecționarea relațiilor de 
producție la sate, " avintul continuu 
al forțelor de producție din agricul
tură.

Noul plan cincinal prevede spori
rea volumului produsului social 
cu 40—44 Ia sută și a venitului na
țional cu 37—41 la sută.

în continuare, raportorul a făcut 
bilanțul realizărilor în diferite ra
muri ale economiei R.P. Mongole și 
a expus sarcinile principale ale pro
gramului social-economic formulate 
de C.C. al P.P.R.M. în proiectul

„Direcțiile fundamentale ale dez
voltării economiei naționale și cul
turii R.P. Mongole în anii 1976— 
1980".

Unas din problemele cardinale ale 
dezvoltării în continuare a societății 
socialiste în R.P. Mongolă este afir
marea modului de viață socialist, pe 
baza relațiilor de producție socia
liste, care au repurtat o victorie 
deplină în întreaga economie. Cel 
de-al șaselea cincinal va marca o 
etapă importantă in făurirea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, in 
perfecționarea relațiilor sociale și 
formarea omului nou — constructor 
al socialismului — a spus în înche
iere primul secretar al C.C. al 
P.P.R.M.

Vorbitorii care au luat cuvintul 
marți pe marginea raportului C.C. al 
P.P.R.M. și raportului Comisiei Cen
trale de Revizie au evidențiat reali
zările obținute de poporul mongol in 
perioada de după Congresul al XVI- 
iea al partidului. Ei s-au referit, de 
asemenea, la sarcinile partidului în 
edificarea unei industrii și agricul
turi moderne. în dezvoltarea con
strucției socialiste in toate domeniile 
activității în R.P. Mongolă.

cel 
mai

căa relevat
a obiectivelor 
Congresul al 
în domeniul

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
Cu prilejul lucrărilor Congresului al 
XVII-lea al P.P.R.M., tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, s-a în
tîlnit cu delegația P.C.R., care par
ticipă la lucrările congresului.

Cu acest prilej, tovarășul Petr* 
Lupu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., a 
transmis tovarășului Jumjaaghiin Țe
denbal un mesaj de prietenie din

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, precum și urări de suc
ces lucrărilor celui de-al XVII-lea 
Congres al P.P.R.M.

Mulțumind pentru mesaj și urării* 
adresate, tovarășul Jumjaaghiin Țe- 
denbal l-a rugat pe conducătorul de
legației Partidului Comunist Român 
să transmită călduroase salutări prie
tenești tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tuturor membrilor Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Ieri i-a deschis tn Capitals

Interlocutoarea a ținut să precizeze 
că la baza rezultatelor gimnasticii 
noastre au stat și stau nu numai 
pasiunea, seriozitatea, perseverența, 
dorința de autodepășire a gimnaste
lor și gimnaștilor, ci (spre meritul 
lor 1) și munca stăruitoare, pricepe
rea, dăruirea antrenorilor de la liceul 
de gimnastică din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej (Marta și Bela Ka- 
roly), de la S. C. Bacău (Mircea Bi- 
bere), Dinamo (Mircea Bădulescu), 
Steaua (Costache Gheorghiu), Petro
lul Ploiești (Ileana Sima), Școala 
sportivă Sibiu (Nicolae Buzoianu. 
Crista Voiciulescu) — unități spor
tive cu un remarcabil aport la creș
terea valorică, la prestigiul interna
țional al gimnasticii românești.

Tuturor reprezentanților gimnasti
cii noastre, ca și pasionaților lor an
trenori — felicitări și spor Ia antre
namentele de continuă perfecționare a 
exercițiilor. Totodată, urări de reu
șită — pe măsura posibilităților lor 
și a speranțelor tuturor — la apro
piatele Jocuri Olimpice de la Mont
real.

„Cupa României" la fotbal progra
mează astăzi optimile de finală. Pe 
stadionul Republicii din Capitală se 
vor intilni echipele bucureștene 
Rapid și Progresul, iar în țară, pe 
terenuri neutre, au loc meciurile : la 
Timișoara : Universitatea Craiova — 
U.T.A. ; la Sibiu : A.S.A. Tg. Mu
reș — Universitatea Cluj-Napoca ; la 
Tg. Mureș : F. C. Bihor — Letea Ba
cău ; la Deva : F.I.L. Orăștie —, 
Steaua ; la Cimpina : Jiul — C.S.U.

Galați ; Ia Rm. Vilcea : F.C. Argeș — 
F. C. Baia Mare ; la Craiova : Spor
tul studențesc —, Politehnica Timi
șoara. Toate partidele Încep la ora 17.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite, alternativ, aspecte de la 
toate cele opt meciuri. Transmisia se 
va efectua pe programul I, cu înce
pere de la ora 16.45. Jocul Rapid — 
Progresul va fi transmis la televi
ziune.

Expoziția 
de tapiserie poloneză 

contemporană
Tapiseria poloneză contemporană 

este prezentată ’publicului bucureș- 
tean prin intermediul unei atente se
lecții găzduite in sălile Ateneului 
Român, cu începere de marți, când a 
avut loc vernisajul. Cei 28 de crea
tori, ale căror lucrări au fost selec
ționate pentru expoziția actuală, o- 
feră, prin operele lor, o imagine edi
ficatoare asupra valorii, schimbărilor 
și tendințelor intervenite în tapiseria 
poloneză în ultimii ani.

La vernisaj. Patriciu Mateescu, se
cretar al biroului secției de artă de
corativă a Uniunii artiștilor plastici, 
și Adam Victor Nahllk, directorul 
Muzeului de țesături artistice din 
Lodz, au vorbit despre această expo
ziție.

în asistență, la 
Ion Dodu Bălan,
Consiliului Culturii 
cialiste, funcționari 
nisterul Afacerilor 
de artă și cultură, 
blic.

Au participat, de asemenea, Ed
ward Rokicki, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P. Polone la Bucu
rești, alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

inaugurare, se aflau 
vicepreședinte al 
și Educației So- 

superiori din Mi- 
Externe, oameni 
un numeros pu-

M V. I. Leninu din U. R. S- S.

Ion DUM1TRIU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Palatul sporturilor și culturii din 

Capitală va găzdui vineri intilnirea 
internațională amicală de handbal 
dintre selecționatele feminine ale 
României și U.R.S.S.. două dintre e- 
chipele calificate 
de
ora

• 
din
inițiere la înot pentru copii (în fie
care zi între
Informații și
79 37 85.

la Montreal.
18.
La bazinul
Capitală continuă

în turneul olimpic 
Partida Începe la

acoperit Floreasca 
cursurile de

orele 8—12 și 15—19). 
înscrieri la telefon

• în turneul internațional feminin 
care are loc la Eastbourne (Anglia), 
Florența Mihai a obținut o frumoa
să victorie cu 6—4, 3—6. 6—4 in fața 
cunoscutei jucătoare australiene Kerry 
Melville. Virginia Wade (Anglia) a 
dispus cu 6—2, 6—3 de Virginia 
Ruzici (România).

• în runda a treia a turneului in
terzonal de șah de la Manila, mare
le maestru român Florin Gheorghiu 
a remizat in 16 mutări cu L. Ka- 
valek. în clasament, pe primul loc 
se află Mecking cu 2,5 puncte, ur
mat de Kavalek, Hort, Uhlmann și 
Polugaevski cu cite 2)puncte.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
15 IUNIE 1976DIN

FAZA I:
Extragerea

27 6 14 43 21.
Extragerea

25 11 50 71 90 69 15.
FAZA a Il-a :
Extragerea a IlI-a : 47
Extragerea a IV-a : 51 81 69 17 

21 31.
Extragerea a V-a : 15 24 52 1 29 49.

I : 13 74 7 68 66 31 61
87 65 64 52

80 89 2 10 9.

La invitația Academiei de știința 
agricole și silvice se află într-o vi
zită în tara noastră o delegație a A- 
cademiei unionale de științe agrico
le „V. I. Lenin" din Uniunea Sovie
tică. condusă de acad. P. P. Lobanov, 
președintele academiei.

în cadrul convorbirilor pe care le-a 
avut cu prof. Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice, cu membri ai condu
cerii academiei și directori de insti
tute de cercetări au fost subliniate 
rezultate ale colaborării în cercetarea 
științifică și au fost examinate noi

posibilități de dezvoltare a conlucră
rii In sprijinul producției agricole din 
cele două țări.

Oaspeții au vizitat în cursul zilei 
de marți Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, Institutul de cercetări 
pentru irigații și drenaj de la Bă- 
neasa și întreprinderea de creșterea 
Si ingrășarea porcilor de la Giurgiu, 
unde gazdele le-au prezentat reali
zări și preocupări in diferite dome
nii ale cercetării științifice si pro
ducției.

(Agerpres)

La întreprinderea de
NOI PRODUSE

Preocupați de asimilarea și 
introducerea în fabricație a unor 
noi tipuri de ventilatoare, care 
să satisfacă exigentele crescinde 
ale beneficiarilor, colectivul de 
muncă al întreprinderii de ven
tilatoare din orașul Vaslui pre
zintă o gamă largă de aseme
nea produse de înalt nivel .teh
nic cu bune performante în ex
ploatare. între acestea se re
marcă ventilatorul axial de ta
van și ventilatorul axial de aco
periș (amindouă din tipurile 
315, 400, 500, 630, 800, 1000), avînd 
domenii de utilizare în halele 
industriale și alte spatii Închise. 
O a doua familie de ventilatoa
re asimilate și introduse In fa
bricație de curînd o reprezintă 
instalațiile de tip VAZ cu una 
și două turații, destinate con
strucțiilor agrozootehnice. De 
asemenea, in programul de fa
bricație aî întreprinderii vas- 
luiene se află ventilatoare ne
cesare echipării diverselor tipuri

ventilatoare Vaslui
IN FABRICAȚIE

de instalații agricole, cum sînt 
cele pentru mașinile de stropit 
în vie, semănătorile universa
le purtate, mașinile pneumatice 
de stropit și prăfuit. Cu acestea, 
numărul tipodimensiunilor 
ventilatoare introduse 
cație de la începutul 
pină în prezent se 
peste 20. Este demn 
niat faptul că tinărul colectiv 
al întreprinderii de ventilatoare 
din Vaslui și-a cîștigat un bine
meritat prestigiu pentru calita
tea produselor livrate beneficia
rilor. Printre solicitanții produ
selor întreprinderii din Vaslui 
se află întreprinderea „23 Au
gust" din București. întreprin
derea de stat „Nicovala" din 
Sighișoara. Trustul de instalații- 
montaje din București, bazele 
de aprovizionare tehnico-mate- 
rială a agriculturii din județele 
Sibiu. Dolj și Ialomița. Trustul 
de construcții-montaje Prahova.

■ Regionala căi ferate Brașov și 
altele. (Crăciun Lăluci).

de 
in fabri- 
anului si 
ridică la 
de subli-

Colaborarea cultural-științifică internațională 
în spiritul ideilor păcii și prieteniei

Triest, capitala regiunii Friuli Veneția-Giulîa, a găzduit de cu
rînd primul seminar al rectorilor universităților din statele care au 
semnat Actul final al Conferinței pentru securitate fi cooperare in 
Europa. Participanta la seminar — rectori sau alți reprezentanți a 49 de 
universități de pe continent — au dezbătut, in spiritul prevederilor 
Actului final, probleme legate de dezvoltarea și intensificarea cola
borării culturale și științifice pe plan universitar.

Dezbaterile au evidențiat importanța schimburilor culturale, a ex
tinderii colaborării dintre instituțiile științifice europene, contribuția 
pe care aceste schimburi o pot aduce la apropierea și înțelegerea din
tre popoarele continentului. Pornind de la necesitatea stringentă a 
eliminării din circuitul bunurilor spirituale a unor fenomene și prac
tici profund nocive — cum ar fi cultul violentei, valul de pornografie, 
propagarea disoluției morale care amenință însuși viitorul civilizației — 
participanții la seminar au fost unanimi in a aprecia ca o cerință de 
prim ordin preocuparea sporită pentru educarea, in special a tinerei 
generații, in spiritul stimei față de celelalte popoare, al respectului față 
de valorile fiecărei națiuni, in spiritul ideilor păcii și prieteniei, făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Sînt concluzii ce învederează incă o dată justețea politicii umaniste 
a partidului nostru, a ideilor nobile afirmate de Congresul educației 
politice și al culturii socialiste.

tn cele ce urmează publicăm răspunsurile pe care diferiți parti- 
cipanți la seminar le-au dat, la ancheta organizată cu acest prilej, 
corespondentului nostru în Italia, Radu Bogdan.

„Pentru educarea umanistă 
a tinerei generații"

TITO CARNACINI, rector al Uni
versității din Bologna : „Cred că se 
poate afirma că seminarul de la 
Triest, care și-a propus să exploreze 
forme și căi noi de transpunere in 
viață a documentului de la Helsinki, 
este o demonstrație vie a faptului 
că acțiunile întreprinse in spiritul a- 
cestui document sînt în măsură să 
dea roade, să conducă la rezultate 
pozitive. Concluzia participanților la 
seminar, reflectată In declarația fina
lă, a fost aceea că trebuie să se 
dezvolte, pe bază bilaterală și mul
tilaterală, colaborarea dintre uni
versitățile europene, in scopul edu
cării umaniste a tinerei generații, 
folosindu-se în acest scop modalită-

rol important 
privință Cen- 
invățămintul 

care funcțio- 
București. 

al

țile existente și. în același timp, cău- 
tindu-se altele noi. Un 
poate avea In această 
trul european pentru 
superior al UNESCO,
nează de cîțiva ani la 
Alegerea capitalei dv. Ca sediu 
acestui organism — unicul de acest 
gen pe care UNESCO îl are în Eu
ropa — reprezintă, după părerea 
mea, un omagiu adus politicii ex
terne promovate de România, atașa
mentului țării dv. la cauza securității 
în Europa, faptul că ea s-a aflat 
și continuă să se 
cipalii susținători 
tru transformarea 
continent al păcii

afle printre prin- 
ai eforturilor pen- 

Europei intr-un 
și Înțelegerii".

„O contribuție sporită la înțelegerea 
între popoare"

„Nimic nu trebuie să vicieze 
dezvoltarea morală 

sănătoasă
PENNTTI LAAUSONEN, rector al 

Universității din Helsinki : „Ca pro
fesori, noi trebuie să contribuim în 
primul rînd la cunoașterea și popu
larizarea Actului final de la Helsinki, 
aceasta fiind, după părerea mea, o 
problemă de educație și de cultură 
in sine. în lipsa unui organism per
manent care să asigure transpunerea 
in fapt a prevederilor Actului final 
— așa cum au cerut numeroase sta
te — trebuie să acționăm pentru pro
liferarea unor inițiative și acțiuni de 
genul acesteia de la Triest în toate 
domeniile atît de variate’ la care se 
referă Actul final, inclusiv colabora
rea în domeniul științei și culturii. 
Aceste schimburi trebuie, desigur,

„Fiecare popor are 
în cadrul

a omului"

„Programe bazate pe cultivarea 
patriotismului, respectului față de istoria 

și tradițiile popoarelor"
FRANCOIS LUCHAIRE, rector o- 

norific al Universității Sorbona — 
Paris : „Universitatea și cadrele di
dactice, in general, au un rol foarte 
mare în transpunerea în fapt a pre
vederilor Actului final semnat la 
Helsinki. în intensificarea colaboră
rii culturale și științifice dintre ță
rile continentului. Una din primele 
noastre obligații este, 
a adapta programele 
la spiritul Actului de 
predarea istoriei, de 
mele trebuie să aibă 
obiectiv cultivarea dragostei pentru 
patrie și pentru propriul popor, 
combătînd, totodată, șovinismul, ura 
față de alte popoare și alte con-

cred, aceea de 
de invățămint 
la Helsinki. în 
pildă, progra- 

drept principal

cepții retrograde, stimulînd înțe
legerea și apropierea dintre po
poare. Disciplinele care se referă la 
alte țări din lume trebuie să fie ba
zate pe deplina respectare a istoriei 
și tradițiilor respectivelor țări, pre
cum și a structurilor politice și so
ciale, apărute ca urmare a manifes
tării libere a voinței propriilor po
poare.

Mă gîndesc și la ideea adoptării 
unei terminologii comune In diferite 
domenii — de exemplu. In acela al 
științelor exacte — ceea ce n-ar pu
tea decît să contribuie la apropierea 
și mai buna cunoaștere dintre oa
menii de știință, la stimularea cer
cetărilor lor".

WLAIHSLAW RODEWALD, pro
rector al Universității din Varșovia : 
„Colaborarea Intre universități poate 
fi dezvoltată, după părerea mea, în 
toate cele trei domenii care consti
tuie principala sferă de activitate a 
instituțiilor de învățămint superior : 
educația, pregătirea cadrelor și cer
cetarea științifică. In domeniul edu
cației și, în general, al pregătirii 
cadrelor, Întreaga lume universitară 
este preocupată In prezent de folo
sirea unor programe moderne, pro
gresiste, de reînnoire a procesului 
tradițional de educație, pentru Însu
șirea celor mai valoroase cuceriri ale 
gindirii științifice. Trebuie să mili
tăm activ pentru ca știința și artele 
să servească la educarea tinerei ge
nerații în spiritul muncii, al respec
tului valorilor fiecărui popor, al ade-

contribuie la 
și colaborării 
tinerei gene-

revoluției teh- 
foarte

văratei civilizații. Schimburile direc
te de experiență între cadrele uni
versitare sînt deosebit de utile in 
acest Sens, tot așa cum dezvoltarea 
invățămîntului limbilor străine și al 
civilizațiilor străine 
stimularea apropierii 
bi și multilaterale a 
rații.

în această epocă a
nico-științifice, o importanță 
mare revine schimbului de informații 
și cercetării științifice. Există nu
meroase probleme, ca, de pildă, pro
tecția mediului înconjurător, sisteme
le de informatică și altele, in care 
sînt interesate toate statele, fără ex
cepție, și în soluționarea cărora cola
borarea dintre universități poate fi 
de un real folos.

concepute ca un mijloc de stimulare 
a prieteniei și apropierii dintre po
poare, Tocmai de aceea cred că este 
de datoria noastră să acționăm pen
tru ca in cadrul schimburilor noas
tre să nu-și găsească loc acele lu
crări nocive care dăunează dezvoltă
rii morale 
deosebire 
punct de 
România, 
tribuție la reușita 
la Helsinki, se va afla și de aci îna
inte în avangarda eforturilor pentru 
transpunerea în realitate a acorduri
lor finale, pentru consolidarea cursu
lui spre destindere pe continent".

de dat și de primit 
circuitului 

de autentice valori spirituale"

sănătoase a oamenilor, cu 
a celor tineri. Din acest 
vedere sînt convins că 
care a adus o mare con- 

Conferinței de

NICOLAS DELOUKAS, decanul Fa
cultății de drept a Universității din 
Atena : „Una din modalitățile de dez
voltare a colaborării cultural-științi- 
fice o reprezintă intensificarea schim
burilor de profesori și de studenți — o 
cale foarte bună pentru ca popoarele 
să se cunoască, să devină mai apte 
pentru a da și a primi, in cadrul circui
tului universal de autentice valori 
spirituale. Am puteri iniția, într-o 
primă etapă, reuniuni europene pe 
specialități ale profesorilor sau ale 
studenților. Oamenii de știință și 
cultură trebuie să se întilnească și să 
discute cu scopul de a găsi în comun 
rezolvări numeroaselor probleme care 
privesc educarea tinerei generații, 
cultivarea unor adevărate sentimen
te de stimă și de 
toate popoarele, 
de vedere, in

prietenie față de 
Din acest punct 

Balcani avem

deja experiența unor organisme de 
colaborare în diferite domenii. Re
centa reuniune de Ia Atena pentru 
colaborare economică in Balcani 
poate constitui un exemplu și în ce 
privește abordarea problemelor cola
borării culturale și științifice. Intensi- 
ficind raporturile dintre ele pe dife
rite planuri, statele balcanice ar 
oferi, in acest fel, un model de 
colaborare regională, care s-ar putea 
extinde apoi la întregul continent. 
Pentru realizarea acestui țel, atît 
țara dv. — așa cum ne-am putut 
convinge și cu ocazia vizitei pe care 
președintele României, dl. Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat-o nu de mult 
in Grecia — cit și noi depunem toa
te eforturile. Doresc să vă spun că 
noi apreciem in mod deosebit spi
ritul de largă deschidere al politicii 
externe a țării dv., al președintelui 
Ceaușescu".
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Sub semnul îngrijorării popoarelor față 
de proporțiile intensificării cursei înarmărilor

Convorbiri româno-britanice Tovarășul Edward Gierek l-a primit

Au început lucrările Comitetului special 
pentru întărirea rolului 0. N. U. 

în domeniul dezarmării
Pe masa de lucru — propunerile României 

și ale unui mare număr de alte state
NEW YORK 15 — Coresponden

tul nostru transmite : la New York 
au Început lucrările Comitetului spe
cial pentru examinarea rolului 
O.N.U. în domeniul dezarmării. Pe 
masa de lucru a comitetului se află 
considerentele și propunerile expri
mate de 39 de guverne, printre care 
și al României, ca răspuns la solici
tarea Adunării Generale a O.N.U., 
precum și un raport al secretarului 
general, conținînd aprecierile și pro
punerile acestuia cu privire la căile 
și mijloacele de întărire a rolului or
ganizației Națiunilor Unite în dome
niul dezarmării.

Aceste documente, ca și dezbaterile 
din comitet, reflectă îngrijorarea 
popoarelor față de proporțiile uriașe 
atinse de cursa înarmărilor, în timp 
ce negocierile de dezarmare stag
nează. Propunerile formulate de gu
verne vizează, în acest sens, prin
tre altele, întărirea rolului O.N.U. 
în vederea realizării unor măsuri 
de dezarmare, îmbunătățirea proce
durilor de lucru ale Adunării Gene
rale, revitalizarea Comisiei dezar
mării, democratizarea negocierilor de 
dezarmare. Se recomandă, de aseme
nea, creșterea rolului Secretariatu
lui O.N.U., care este chemat să în
tocmească studii pe teme de dezar
mare, să îmbunătățească activitatea 
sa de culegere, analizare și difuzare 
a informațiilor privind cursa înar

mărilor și negocierile de dezarmare, 
precum și modul de aplicare a acor
durilor de dezarmare.

în raportul său, secretarul general 
apreciază că acțiunea O.N.U. în do
meniul dezarmării trebuie să se ba
zeze pe o informare corectă și su
ficientă, care să fie pusă la dispoziția 
statelor și opiniei publice, iar "nego
cierile de dezarmare să acopere 
totalitatea domeniului. El sugerează 
reexaminarea structurilor și procedu
rilor mecanismelor de negociere ale 
O.N.U., a raporturilor și distribuirii 
funcțiunilor între variatele organis
me generale și regionale privind 
dezarmarea. Secretarul general consi
deră că este necesară urmărirea con
tinuă a modului în care părțile la 
acorduri aplică prevederile acestora, 
subliniind necesitatea existentei unui 
mecanism potrivit, care să includă 
verificarea, controlul și coordonarea, 
pentru a exista certitudinea că 
eforturile de dezarmare corespund, 
într-adevăr, realităților în schimbare 
ca urmare a revoluției tehnico-științi- 
fice. Secretarul general propune, de 
asemenea, publicarea unui buletin 
periodic de dezarmare și a unui anuar 
de dezarmare.

în prima ședință a comitetului au 
luat cuvîntul reprezentanții Belgiei, 
Suediei, Turciei, statului Costa Rica 
și Ungariei.

LONDRA 15 — Corespondentul
nostru transmite : Tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Na
țional al Radioteleviziunii române, 
s-a întîlnit, marți, cu George Tho
mas, președintele (speakerul) Came
rei Comunelor. Cu această ocazie a 
avut loc un schimb de păreri cu pri
vire la contribuția pe care o pot 
aduce parlamentele și parlamentarii 
români și britanici la mai buna cu
noaștere sj, apropiere dintre cele 
două popoare, la adîncirea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
România și Marea Britanle, la cau
za păcii și destinderii internaționale.

La întîlnire a fost prezent amba
sadorul român la Londra, Pretor 
Popa.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică a încheiat convorbirile cu 
conducerea Radioteleviziunii brita
nice B.B.C. (British Broadcasting 
Corporation) și a avut convorbiri cu 
conducerea ziarelor londoneze „The 
Times" și „The Sunday Times".

★
Cu prilejul vizitei, ambasadorul 

României la Londra, Pretor Popa, a 
oferit un cocteil, la care au partici
pat lordul Elwyn-Jones, președintele 
Camerei Lorzilor și membru ai cabi
netului, lordul Shepherd, membru al 
cabinetului și lord al sigiliului pri
vat, R. S. Scrivener, subsecretar de 
stat la Ministerul de Externe, mem
bri ai parlamentului, fruntași ai vie
ții politice, economice și sociale, re
prezentanți ai cercurilor de afaceri, 
ziariști de la principalele posturi de 
radio, televiziune și ziare din Lon
dra.

Situația din Cipru în dezbaterea 

Consiliului de Securitate
Reafirmarea poziției României în favoarea respectării 
suveranității, independenței și integrității teritoriale 

a Republicii Cipru

pe președintele Consiliului Central al U.G.S.R.
VARȘOVIA 15 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Marți după- 
amiază, tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a 
primit pe tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, con
ducătorul delegației U.G.S.R., aflată 
în vizită în Polonia.

La întîlnire a participat W. Kruc- 
zek, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R.P. Polonă. A fost prezent amba
sadorul țării noastre la Varșovia, 
Aurel Duca.

Cu acest prilej tovarășul Gheorghe 
Pană a transmis primului secretar al 
C.C. al F.M.U.P. un cald salut to
vărășesc din partea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și urări de noi succese in edificarea 
societății socialiste dezvoltate in Po
lonia.

Tovarășul Edward Gierek, mulțu
mind pentru urările adresate, a 
transmis, la rîndul său, Partidului 
Comunist Român, secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

cele mai bune urări de sănătate șl 
de noi succese în munca neobosită 
depusă în slujba înfloririi României 
socialiste.

A avut loc o convorbire în cadrul 
căreia au fost abordate unele aspec
te ale relațiilor de prietenie și cola
borare româno-polone.

Convorbirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★
Delegația U.G.S.R. a avut marți 

convorbiri cu o delegație a Consiliu
lui Central al Sindicatelor din R.P. 
Polonă, condusă de W. Kruczek, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele consiliului. 
S-a procedat la un schimb de infor
mații asupra participării active a sin
dicatelor din România și Polonia la 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
adoptate de cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R., și, respectiv, de cel de-al 
VII-lea Congres al P.M.U.P.

Au fost examinate, de asemenea, 
rezultatele colaborării dintre sindica
tele din cele două țări, precum șl 
formele de întărire continuă a acestei 
colaborări rodnice. Au fost abordate 
și unele probleme actuale ale miș
cării sindicale internaționale.

DE PRETUTINDENI
• SCHIMBARE SIM

BOLICĂ. în urma unei de
cizii a consiliului municipal din 
Junquera (orășel de frontieră al 
Spaniei), Calle Mayor (Strada 
Mare) este noul nume al princi
palei străzi a orașului, care pur
ta pînă acum numele lui Josă 
Antonio. Nu este vorba de o 
simplă schimbare toponomastică, 
ci de un act politic al municipa
lității, care a hotărît astfel să 
Înlăture numele fondatorului 
mișcării falangiste din Spania, 
Jose Antonio Prima de Rivera,
ca o simbolică repudiere a spec
trului fascismului.

Sesiunea Consiliului Mondial 
al Alimentației

Soluționarea problemelor alimentare ale lumii depinde de 
instaurarea noii ordini economice internaționale

ROMA 15 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Roma continuă 
lucrările celei de-a doua sesiuni, la 
nivel ministerial, a Consiliului Mon
dial al Alimentației. Reprezentanții 
mai multor state, printre care cei ai 
Mexicului, Iugoslaviei și Guineei, au 
relevat faptul că soluționarea pro
blemelor alimentației depinde in 
mod hotărîtor de instaurarea in lume 
a unei noi ordini economice inter
naționale, ea neputind fi concepută 
decit ca o componentă a acesteia.

Luînd cuvîntul, reprezentantul țării 
noastre. Pompiliu Celan, a arătat că 
România privește cu satisfacție re
zultatele recentei conferințe O.N.U. 
privind crearea Fondului Internațio
nal de Dewoltare Agricolă (F.I.D.A.). 
Domeniile prioritare asupra cărora 
consiliul va trebui să-și concentreze 
atenția, a subliniat în continuare re
prezentantul țării noastre, sînt creș
terea producției agroalimentare in 
țările in curs de dezvoltare, reali
zarea securității alimentare, extin
derea comerțului internațional cu 
produse agricole. Relevind că la baza 
creșterii producției agricole trebuie 
să se afle eforturile proprii ale fie
cărei țări, un rol important — a sub
liniat vorbitorul — îl joacă, în ace
lași timp, cooperarea internațională, 
arătînd, în acest sens, contribuția ce 
trebuie adusă de Consiliul Mondial 
al Alimentației. Organizația Națiuni

lor Unite pentru Alimentație și Agri
cultură — a adăugat el — trebuie 
să pună în aplicare, în colaborare cu 
alte organisme internaționale, cu 
guvernele țărilor membre, un amplu 
program de acțiune vizînd creșterea 
producției agricole în țările în curs 
de dezvoltare.

Conferința mondială 
asupra forței de muncă 

Un document prezentat 
din partea „Grupului celor 77"

GENEVA 15 (Agerpres). — Repre
zentanții țărilor in curs de dezvol
tare din „Grupul celor 77“ care par
ticipă la lucrările Conferinței mon
diale asupra forței de muncă de la 
Geneva au prezentat un document 
cuprinzînd o serie de revendicări, 
printre’ care și elaborarea unui „cod 
de conduită" pentru firmele transna
ționale. Potrivit documentului, aces
tea trebuie să respecte legile țărilor 
în care acționează și să se angajeze 
să furnizeze un ajutor real acesto
ra. Totodată, codul trebuie să preva
dă ca firmele transnaționale să nu 
mai intervină In treburile interne 
ale țărilor în care acționează, nici 
în ce privește relațiile cu alte state.

NAȚIUNILE UNITE 15 — Cores
pondentul nostru transmite : La 
New York au continuat lucrările 
Consiliului de Securitate al O.N.U. în 
legătură cu situația din Cipru. Con
siliul examinează un raport al secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, în care sint prezentate ac
țiunile întreprinse în ultimele șase 
luni pentru soluționarea problemei 
cipriote, recomandîndu-se prelungi
rea pe o nouă perioadă de șase luni 
a mandatului forțelor O.N.U. însărci
nate cu menținerea păcii în această 
țară. în ședința din 14 iunie au luat 
cuvîntul reprezentanții U.R.S.S., Li
biei, Franței, Italiei, Turciei, Gre
ciei, Ciprului și României.

Ambasadorul țării noastre. Ion 
Datcu, reprezentantul României în 
Consiliul de Securitate, a arătat că, 
încă de la izbucnirea conflictului in 
Cipru, România a adoptat o poziție 
consecventă in favoarea respectării 
suveranității, independenței și inte
grității teritoriale a Republicii Cipru, 
pronunțindu-se pentru retragerea 
fără fntîrziere a tuturor trupelor 
străine staționate pe teritoriul Cipru
lui, precum și pentru încetarea ori
cărui amestec străin in afacerile a- 
oestei țări.

Sîntem convinși, a spus ambasado
rul român, că este necesar să fie 
continuate eforturile pentru a se a- 
junge la soluționarea tuturor aspec
telor controversate ale problemei ci
priote, în cadrul unui dialog politic 
constructiv, pe calea negocierilor di
recte între reprezentanții celor două 
comunități cipriote, sub auspiciile 
O.N.U.

Pentru a se obține o rezolvare e- 
chitabilă a problemei cipriote, care 
să asigure conviețuirea pașnică a ci- 
prioților greci și turci în cadrul unul 
singur stat independent, a spus vor
bitorul, este necesar ca toate soluțiile 
la care se va ajunge să fie conforme 
cu drepturile și aspirațiile legitime 
ale celor două comunități și să fie 
bazate pe rezoluțiile O.N.U. ce con
sacră suveranitatea, independența, 
integritatea teritorială și nealinierea 
Ciprului. România — a spus în în
cheiere ambasadorul țării noastre — 
este gata să sprijine și în viitor orice 
inițiativă și efort sincer, de natură 
să readucă pacea poporului cipriot și 
să elimine tensiunea provocată de 
criza din Cipru, astfel Incit țările din 
Balcani și din Bazinul Mediteranei 
să-și poată dezvolta și întări relațiile 
lor de colaborare.

0 autentică transformare democratică în Spania 
impune legalizarea Partidului Comunist

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

Tovarășul Todor Jivkov a fost reales președinte 
al Consiliului de Stat

SOFIA 15 — Corespondentul Ager
pres transmite : Marți, la Sofia au 
început lucrările primei sesiuni a 
celei de-a șaptea Adunări Populare a 
R. P. Bulgaria, aleasă la 30 mai a.c.

Cei 400 depuitați au reales în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
de Stat al R.P.B. pe Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B. Pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P.B. a fost reales Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al

P.C.B. Ca președinte al Adunării 
Populare a fost reales Vladimir Bo- 
nev.

A fost aprobată propunerea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R.P.B. privind trecerea Comitetului 
pentru controlul de stat șl popular 
de la Consiliul de Stat la Consiliul 
de Miniștri, și au fost alese comi
siile permanente ale Adunării Popu
lare.

Lucrările sesiunii continuă.

SAN JOSf

încheierea Congresului al XII-lea al Partidului
Avangarda Populară din Costa Rica

Consultări privind
BEIRUT 15 (Agerpres). — în urma 

unei convorbiri avute marți cu pre
ședintele în exercițiu al Libanului, 
Suleyman Frangieh, secretarul gene
ral al Ligii Arabe, Mahmud Riad, a 
declarat presei că Suleyman Frangieh 
„își menține in continuare atașamen
tul față de inițiativa siriană în Li
ban. exprimîndu-și speranța că osti
litățile interne vor înceta și viața își 
va relua cursul normal în țară, ca 
urmare a inițiativei arabe alături de 
cea a Siriei".

situația din Liban
Președintele ales al Libanului, Elias 

Sarkis, l-a primit marți la amiază pe 
primul ministru al Libiei, Abdel Sa
lam Jalloud.

★
Regele Khalid al Arabiei Saudite a 

primit, marți, la Riad, pe președin
tele Comitetului î&dbutiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, sosit în aceeași zi în 
capitala saudită pentru consultări pri
vind situația din Liban și raporturile 
interarabe. • »'

PARIS 15 — Corespondentul nos
tru transmite : Comitetul Executiv al 
Partidului Comunist din Spania a dat 
publicității, la Madrid, un comunicat 
în care respinge proiectul guverna
mental cu privire la „organizarea vie
ții politice" din țară. Cerînd legali
zarea Partidului Comunist din Spa
nia, documentul se ridică împotriva 
„caracterului discriminatoriu al legii 
asupra asociațiilor, care menține in 
afara legii P.C.S. și alte grupări de 
stingă, încercînd astfel să divizeze 
opoziția".

Arătînd că opoziția ar comite o 
mare eroare dacă ar accepta tezele 
propuse de guvern, documentul 
atrage, totodată, atenția asupra faptu
lui că forțele democratice și progre
siste trebuie să evite o atitudine 
exclusivistă exprimată prin formula 
„totul sau nimic". „Opoziția — afir
mă în continuare Comitetul Executiv 
al P.C.S. — este gata să discute cu 
regimul despre posibilitatea unei al
ternative democratice. Or. un pact 
presupune o negociere prealabilă, un 
acord, concesii reciproce, și nu accep
tarea necondiționată pe care actualul 
guvern o dorește din partea noas
tră".

Pentru a se ajunge la o autentică 
transformare democratică în Spania 
— arată mai departe documentul — 
„trebuie înlăturate instituțiile deve
nite caduce (Cortesurile, Consiliul 
național și Consiliul regatului) și sus
pendate legile fundamentale în per
spectiva alegerii libere a unui parla
ment care să elaboreze o nouă consti
tuție. Trebuie început prin acordarea 
unei ample și generoase amnistii și

prin depășirea sechelelor războiului 
civil".

P.C. din Spania se pronunță, toto
dată, pentru libertăți democratice și 
pentru pluralismul partidelor.

SAN JOSE 15 (Agerpres). — La 
San Josâ au luat sfîrșit lucrările 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Avangarda Populară din Costa Rica. 
Congresul a ales noul Comitet Cen
tral al partidului. în funcția de se
cretar general al partidului a fost 
reales Manuel Mora Valverde.

Congresul a adoptat o rezoluție

privind situația internațională șl o 
rezoluție de solidaritate cu popoare
le din țările latino-americane.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la congres de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

agențiile de presă transmit:
La Saigon — Orașul Ho 

Și Min a avut loc o reuniune co
mună a C.C. al Frontului Național 
de Eliberare (F.N.E.) din Vietnamul 
de sud și a C.C. al Alianței forțelor 
naționale, democratice și pașnice din 
Vietnam (A.F.N.D.P.V.), organizație 
aflată, de asemenea, în sudul Vietna
mului. Reuniunea a avut drept scop 
pregătirea formării unui Front Unit 
Național unic al Întregului Vietnam. 
Participanții la reuniune au desem
nat două delegații ce urmează să aibă 
convorbiri, cu reprezentanți ai Comi
tetului Central al Frontului Patriei 
din Vietnaih. din nord. în vederea 
realizării grabnice a unificării.

Primul ministru al Aus
traliei, Malcolm Fraser, a sosit in
tr-o vizită oficială de cinci zile în 
Japonia. \La 20 iunie, șeful guvernu
lui australian va începe o vizită în 
R.P. Chineză.

In localitățile austriece Tulln 
fi Zwentendorf au avut loc ce
remonii la cimitirele ostașilor 
români căzuți aici in anii primu
lui război mondial. Au partici
pat ambasadorul României la 
Viena, D. Aninoiu, precum și 
mitropolitul Banatului, Nicolae 
Corneanu. Din partea autorități
lor austriece a fost de față 
Michael Wiesinger, prefectul 
districtului Tulln.

Deficitul comercial al 
Marii Britaniia fost ln luna mal 
de 342 milioane lire sterline, cel mal 
mare Înregistrat în ultimele nouă luni 
— informează agenția Reuter. Ca ur
mare a acestei stări, valoarea lirei 1 
sterline înregistrează noi tendințe de 
reducere.

Comisia Dunării. La Buda“ 
pesta au început lucrările celei de-a 
34-a sesiuni a Comisiei Dunării. Din 
partea României participă o delega
ție condusă de loan Cotoț, amba
sadorul român la Budapesta, repre
zentantul permanent al tării noastre 
în Comisia Dunării.

în S.U.A., alțl doi candidați la 
învestitura democrată, Morris Udall 
și Fred Harris, au anunțat că se re
trag din competiție în favoarea lui 
Jimmy Carter, fostul guvernator al 
Georgiei. în prezent, arată agențiile 
de presă, nu mși există nici o în
doială că acesta va reuși să obțină 
cele 1 505 mandate necesare pentru 
a fi desemnat drept candidatul Parti
dului Democrat pentru viitoarele ale
geri prezidențiale.

Cuba și Spania au sem
nat un protocol comercial 
care stabilește bazele schimburilor 
bilaterale prevăzute pentru 1976.

• CIT CITESC COPIII? 
în Franța, copiii citesc mai 
mult decît adulții, respectiv 
două cărți pe an, fată de numai 
o singură carte, cît citește în 
medie un adult — relatează zia
rul „Le Figaro". Se constată, 
ln același timp, o diminuare a 
interesului față de poveștile cu 
zîne și vrăjitoare și creșterea 
preferințelor pentru eroii ade- 
vărați ai zilelor noastre, ca șl 
pentru povestirile cu caracter 
științific.

• MAI SCUMP DECIT 
AURUL Veninul șerpilor este 
un produs foarte căutat ln in
dustria farmaceutică, constituind 
un excelent preparat în tratarea 
nevralgiilor, astmei, maladiilor 
cronice ale Încheieturilor. P-P"' 
tru a obține o „producție" nSV 
mare din valoroasa substanț 
la Frunze (R.S.S. Kirghiză) < 
xistă un laborator experimenta ' 
specializat în recoltarea și stu
dierea veninului. Anual, labora
torul furnizează 920 grame din 
această substanță, care este de 
10 ori mai Bcumpă decît auruL

»

• SCULPTORUL 
„VULCANOFIL". Elveția
nul Andră Bucher, dotat cu 
echipament special, șl-a insta
lat un adevărat atelier de sculp
tură pe marginea craterului cu
noscutului vulcan Etna, înfrun- 
tînd toate riscurile, la altitudi
nea de 3 000 de metri. Opera
țiunile de recoltare a lavei in
candescente, de depunere a ei 
în creuzete și de modelare ra
pidă au fost realizate cu multe 
dificultăți de către excentricul 
„sculptor". De altfel, o bună 
parte din lucrările sale au fost 
retopite ln urma unei - erupții 
maț violente, de care autorul 
operelor a scăpat ca prin mi
nune.

• ALBINELE Șl 
CIMPUL MAGNETIC. Cu 
ajutorul unor minusculi magneți 
montați pe corpul albinelor, 
specialiști de la Universitatea 
din Cardiff (Anglia) studiază în 
prezent caracteristicile zborului 
acestor vietăți. Scopul experien
ței este verificarea teoriei po
trivit căreia albinele ar găsi 
drumul spre stupii lor orien- 
tîndu-se după cîmpul magnetic 
al Pămîntului. Mai multe mii de 
exemplare vor fi lansate astfel 
la o distanță de cîțiva kilometri 
de stupii lor, pentru a se vedea

\ cite dintre ele vor reuși să se 
orienteze corect.

Ample orizonturi pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare frățească dintre România și R. D. Germană

Preocuparea statornică a partidului 
și statului nostru pentru dezvoltarea 
relațiilor frățești cu celelalte țări 
socialiste — orientare programatică, 
definită în documentele P.C.R.. in 
Programul adoptat la Congresul' al 
XI-lea — și-a găsit o nouă întru
chipare, ln aceste zile. în măsurile 
practice și înțelegerile convenite 
pentru adîncirea și diversificarea 
colaborării dintre România și Repu
blica Democrată Germană.

Constituie un motiv de satisfacție 
comună progresele remarcabile înre
gistrate an de an în evoluția rapor
turilor dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Rolul decisiv în a- 
ceastă privință l-au avut, așa cum 
se știe, Intîlnirile și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, și Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, întîlniri care 
au deschis ample orizonturi conlu
crării pe multiple planuri dintre 
cele două țări și popoare.

în acest cadru fertil se înscrie șl 
vizita oficială de prietenie efectuată 
săptămîna trecută în R. D. Germană 
de tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-minlstru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, la invitația tovarășului 
Horst Sindermann. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G. Schimbul de mesaje 
prietenești dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășii Erich Ho
necker și Willi Stoph — prilejuit de 
primirea șefului guvernului român 
— convorbirile oficiale de la Berlin, 
desfășurate într-o atmosferă de cal
dă prietenie, de stimă și respect 
reciproc, au exprimat pregnant 
Înalta apreciere pe care Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania o dau relațiilor 
dintre cele două țări, modului cum 
progresează colaborarea pe multiple 
planuri, in deplină concordanță cu

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, încheiat în 1972.

Cu deplin temei trebuie subliniat 
că vizita primului ministru al guver
nului român s-a încheiat cu un bi
lanț bogat, cu rezultate deosebit de 
rodnice. S-a evocat în acest cadru 
cursul ascendent al relațiilor econo
mice dintre România și R. D. Ger
mană care, îndeosebi în ultimul timp, 
s-au dezvoltat cu succes în toate do
meniile. Volumul schimburilor co
merciale a crescut, în ultimul dece
niu. de peste 3,6 ori. R. D. Germană 
deține un loc important în comer
țul nostru exterior cu țările socialiste, 
situîndu-se pe locul al doilea, după 
Uniunea Sovietică. S-au amplificat 
cooperarea și specializarea în pro
ducția industrială. îndeosebi în sec
toarele electronicii, construcțiilor de 
mașini, metalurgiei și chimiei. Pre
zența produselor industriei românești 
cu un înalt grad de tehnicitate a de
venit tot mai frecventă în peisajul 
economic al R. D. Germane, mașinile 
și instalațiile purtînd marca uzinelor 
din țara noastră bucurîndu-se de 
frumoase aprecieri.

Primii miniștri au apreciat pozitiv 
activitatea de coordonare a planuri
lor economiilor naționale ale celor 
două țări ^i încheierea acordului co
mercial pe perioada 1976—1980.

în timpul convorbirilor dintre to
varășii Manea Mănescu șl Horst Sin
dermann, convorbiri călăuzite de 
indicațiile date de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker și 
distingîndu-se prin atmosfera de prie
tenie, solidaritate frățească și coope
rare, printr-un pronunțat caracter 
concret, de lucru, s-a evidențiat că 
marile realizări obținute de popoa
rele noastre, potențialul și nivelul 
tehnologic modern atins de econo
miile naționale ale României și 
R. D. Germane, programele vaste de 
dezvoltare în perspectivă oferă posi
bilități largi de adîncire și extindere 
a colaborării și cooperării bilaterale. 
Pornind de la aceste rezultate, au 
fost identificate și convenite măsuri 
concrete, care să determine și să fa

vorizeze amplificarea schimburilor 
economice și intensificarea cooperă
rii industriale și tehnico-științifice, 
pe o perioadă de largă perspectivă, 
într-o serie de sectoare de cea mai 
mare însemnătate pentru realizarea 
programelor de dezvoltare economică 
și socială în fiecare din cele două 
țări.

Caracterul concret și eficiența con
vorbirilor își găsesc expresie în în
cheierea unui șir de documente : 
protocol privind colaborarea econo
mică și tehnico-științifică, precum și 
o serie de convenții, înțelegeri și 
contracte pe termen lung (5—10 ani) 
referitoare la specializarea reciprocă 
ln producția de mașini-unelte și li
vrări pe perioada 1976—1980, în pro
ducția metalurgică, în construcții 
navale, în fabricarea de utilaje teh
nologice, transformatoare de putere, 
produse chimice de mic tonaj, pre
cum și convenții de colaborare teh
nico-științifică în domeniile energe
tic și chimic. O creștere importantă 
urmează să cunoască și schimburile 
comerciale. Astfel. în perioada 1976— 
1980, livrările reciproce de mărfuri 
vor spori cu 68 la sută, în compara
ție cu cincinalul trecut. Totodată, s-a 
convenit să fie aprofundată. în con
tinuare, colaborarea culturală pe 
multiple planuri.

Membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, România si R. D. 
Germană participă activ la realizarea 
„Programului complex", în scopul 
progresului economic și social al fie
cărui stat participant, al apropierii 
treptate și egalizării nivelurilor de 
dezvoltare economică. Convorbirile 
de la Berlin au dat expresie hotărî- 
rii celor două țări de a acționa pen
tru întărirea In continuare a priete
niei și colaborării multilaterale cu 
celelalte țări socialiste, cu statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via. pe baza principiilor marxism- 
leninismului, suveranității naționale, 
egalității în drepturi, respectului mu
tual și avantajului reciproc, contri
buind astfel la întărirea sistemului 
mondial socialist, la creșterea influ

enței și forței de atracție a socia
lismului In lume.

Angajate activ în opera de conso
lidare a păcii și securității interna
ționale, România și R. D. Ger
mană. împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate forțele de
mocratice, progresiste de pe con
tinent acționează pentru consoli
darea proceselor pozitive, pentru in
staurarea unui sistem trainic de secu
ritate europeană. Militind activ pen
tru transpunerea in viață a principii
lor și angajamentelor înscrise în 
Actul final de la Helsinki, România 
și R. D. Germană se pronunță pen
tru completarea destinderii politice 
prin măsuri eficiente de încetare a 
cursei înarmărilor și de dezarmare, 
îndeosebi ln domeniul armelor nu
cleare.

România și R. D. Germană își 
manifestă sprijinul față de lupta 
dreaptă a popoarelor împotriva im
perialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului, pentru 
independență națională și progres 
social, se pronunță pentru soluțio
narea justă a situației din Orientul 
Mijlociu, pentru rezolvarea pe cale 
politică a situației din Cipru, se ală
tură eforturilor în vederea instau
rării unor relații economice inter
naționale pe bază de egalitate in 
drepturi, pentru creșterea rolului și 
eficienței O.N.U. în garantarea păcii 
și securității mondiale.

Bilanțul bogat al vizitei primului 
ministru al guvernului român în 
R. D. Germană, măsurile practice 
convenite sînt de natură să im
pulsioneze puternic dezvoltarea con
tinuă a colaborării multilaterale din
tre România și R. D. Germană. Po
porul român salută cu profundă sa
tisfacție aceste rezultate pozitive, cu 
convingerea că ele deschid noi șl 
rodnice perspective conlucrării prie
tenești dintre cele două țări. In in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului, păcii și securității in
ternaționale.

Petre STANCESCU

' MARGINALII

„Pîinea lumii" trebuie 
egal împărțită

Un miliard de oameni 
suferă incă de subnu
triție — a tras din nou 
semnalul de alarmă se
cretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
in cadrul sesiunii Con
siliului mondial al ali
mentației, care se desfă
șoară in aceste zile la 
Roma. Iar raportul aflat 
in dezbaterea partici- 
panților constată „pro
grese extrem de limita
te în direcția realizării 
securității alimentare", 
menționîndu-se că, in 
continuare, „sint nece
sare eforturi serioase 
pentru ca foametea și 
subnutriția să poată fi 
eliminate de pe fața pâ- 
mîntului în următorii 
zece ani".

Cum e fi firesc, ase
menea dezbateri (sub 
egida F.A.O.) cu privire 
la „piinea lumii" susci
tă un viu șt amplu inte
res. Dosarul „crizei ali
mentare mondiale" este 
reluat și analizat in 
aceste zile de numeroși 
specialiști din diverse 
țări.

Se adaugă noi date și 
statistici care, prin dra
matismul lor, readuc in 
memorie „spectrul Sa- 
helului". Astfel, calcu
lele experților arată că 
în țările sărace, din 
cinci locuitori numai 
patru pot să-și permită 
„luxul" de a beneficia 
de rația vitală minimă 
de calorii și proteine ; 
300 de milioane de co
pii sînt subalimentați. 
fiind marcați, ca urma
re, de grave deficiențe 
fizice și mintale. în fie
care zi. pe glob, 70 000 
de ființe umane sint pur

și simplu ucise de foa
mete. Așadar, un fla
gel ce continuă să facă 
ravagii pe întinse re
giuni ale planetei, căro
ra li s-a rezervat o ter
minologie proprie — 
„lumea a patra" — 
adică lumea celei mai 
flagrante anomalii, in 
epoca celei mai furtu
noase revoluții tehnico- 
științifice.

Se aduc ln discuția 
noi argumente șt impli
cații, se preconizează 
soluții ale acestei pro
bleme da stringentă ac
tualitate, avind o in- 
semnătate vitală pentru 
întreaga evoluție a 
umanității. Dincolo dă 
concluziile pesimiste, de 
încercările de a scoate 
de la lada de gunoi a 
istoriei vechile teorii 
malthusianiste pentru a 
le prezenta in „amba
laje" noi, prevalează 
opiniile realiste, glasu
rile lucide, pătrunse de 
responsabilitate pentru 
destinele omenirii.

Referindu-se la ori
ginile „crizei alimenta
re", care însoțește ca o 
umbră cortegiul subdez
voltării, numeroase zia
re occidentale dezvăluie 
consecințele împărțirii 
inechitabile a resurselor 
de hrană pe glob. „IN
TERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE" no
tează că „hegemonia 
Occidentului asupra ță
rilor lumii a treia se nu
mește proteina", rele
vind pericolele politicii 
monopoliste de „a trans
forma grtul într-o armă 
de creștere a dependen
ței acestor țări față de 
coșul de pîine nord-

american". La rîndul 
său „LE MONDE" pre
cizează că, in țările 
subdezvoltate, „2 mili
oane de tone de îngră
șăminte în plus ar fi 
permis creșterea recol
tei de cereale de anul 
trecut cu 20 de milioa
ne tone, în timp ce 3 
milioane tone de ferti- 
lizanți s-au utilizat (in 
țările bogate) pentru a 
cultiva iarba în grădi
nile particulare și pe te
renurile de golf..." Sub
liniind necesitatea cre
ării unui fond de pro
duse agro-alimentare, 
la care sd poată apela 
toate țările, fără riscul 
unor acțiuni speculati
ve, precum și importan
ța pe care ar avea-o re
ducerea cu 10 la sută a 
cheltuielilor militare pe 
glob pentru combaterea 
eficace a foametei și 
subnutriției, cotidianul 
francez conchide: „Con
ferințele de la Roma, 
fundamentate pe dialo
gul asupra instaurării 
unei noi ordini econo
mice mondiale, vor tre
bui să favorizeze o re
distribuire a «puterii 
alimentare» la scara 
planetei".

Acesta este, de alt
fel, și sensul acțiunilor 
consecvente ale Româ
niei socialiste pentru 
rezolvarea cit mai grab
nică a problemei ali
mentației, a tuturor ce
lorlalte probleme com
ponente ale procesului 
istoric de făurire a unei 
lumi mai bune și mai 
drepte.

Viorel POPESCU

• INSOLAȚIE..; ARTI
FICIALĂ. Cochetăria bron
zării artificiale cu lampă de 
cuarț se plătește uneori cu... 
pielea. Astfel, în S.U.A. au fost 
spitalizate, anul trecut, 12 000 
de femei, multe dintre ele pre- 
zentînd leziuni grave. în majo
ritatea cazurilor — relatează 
ziarul „Daily Mail" — este vor
ba de tinere sub 25 de ani, care 
au adormit ln timpul ședințelor 
sub „soarele artificial".

I <
• „GUTURAIUL" O- 

MULUI PREISTORIC. 
urmă cu 30 000 de ani, omul pri
mitiv — indiferent de limbajul 
pe care l-ar fi utilizat — avea 
un timbru al vocii asemănător 
cu cel al unui om cu guturai din 
zilele noastre. Aceasta este con
cluzia unui antropolog englez, 
pe baza studierii cavității bu
cale a omului de Neandertal. 
Potrivit cercetătorului, gura o- 
mului preistoric era foarte ase
mănătoare cu a celui modern, 
avind însă limba mai lungă și 
mai îngustă, iar zona palatină 
mai puțin boltită, ceea ce ex
plică timbrul specific al vocii 
sale.

• CARNE DE VIȚEL... 
DIN PEȘTE. Laboratorul de 
cercetări al Federației nipone 
de pescuit a pus la punct un 
procedeu de fabricare, pe bază 
de carne de pește, a unui în
locuitor al apreciatei cărni de 
vițel. Noul sortiment marin are 
o valoare nutritivă și o savoare 
foarte asemănătoare cu acelea 
ale cărnii de vițel. „Vițelul ma
rin" deshidratat, prezentat în 
ambalaj ermetic, își recapătă 
culoarea apetisantă după citeva 
ore de menținere în apă. Spe
cialiștii apreciază noul produs 
ca fiind mai competitiv decit 
produsul similar, realizat în la
boratoarele americane, sub for
mă de turte din făină de pește.

• AUTOMOBILUL VI
ITORULUI ? Inginerul fran
cez Pierre Chambrin a anunțat 
că a pus la punct un motor pen
tru automobile care poate func
ționa fără a se recurge la ben
zină. El susține că a inventat 
un adaptor care asigură func
ționarea motoarelor obișnuite cu 
combustie internă pe baza unui 
amestec de apă și alcool, în 
proporții egale. Specialistul 
francez a precizat că o mașină
— ce consumă de obicei 14 litri 
de benzină la suta de kilometri
— dotată fiind cu acest dispo
zitiv, are nevoie doar de 7,5 
litri de amestec alcool-apă.
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