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1977 este anul unui eveniment grandios în viața poporului 
nostru — aniversarea centenarului cuceririi Independenței de 
stat a României. Această sărbătoare, scumpă întregii noastre 
națiuni, prilejuiește evocarea luptei eroice, a grelelor sacrificii 
făcute secole de-a rîndul de înaintași pentru păstrarea ființei 
naționale și neatîrnare, cinstirea bogatelor tradiții ale luptei de 
eliberare a poporului. Idealurile scumpe de libertate și inde
pendență, care au însuflețit lupta atîtor generații, și-au găsit 
deplină înfăptuire în anii noștri, prin cucerirea întregii puteri 
politice de către popor, liber și unic stăpîn pe propria soartă, 
prin victoria deplină a socialismului, prin politica partidului de
politice de către popor, liber și unic stăpîn

dezvoltare economico-socială a țării, de întărire continuă a 
legăturilor internaționale ale României întemeiate pe promo
varea și respectarea principiilor noi de relații interstatale, între 
care o însemnătate cardinală au principiile independenței și 
suveranității naționale.

în cadrul diversității materialelor consacrate sărbătoririi 
centenarului Independenței de stat a României, ne propunem 
ca, printr-o suită cu caracter sistematic de articole, să definim 
un șir de coordonate, trăsături și momente fundamentale ale 
epopeii neatîrnării.

Publicăm mai jos primul dintre aceste articole.

S PERMANENȚĂ A DEZVOLTĂRII
ISTORICE

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
vor face o vizită oficială de prietenie 

în Republica Ghana
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
vor efectua o vizită oficială de prie-

tenie în Republica Ghana, la invi
tația șefului statului și președinte 
al Consiliului Militar Suprem, gene-

ralul Ignatius Kutu Acheampong, șî 
a doamnei Faustina Acheampong, îri 
ultima decadă a lunii februarie a.c.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUa primit pe ambasadorul Iordaniei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicplae Ceaușescu, 
a primit, marți după-amiază, pe 
ambasadorul Iordaniei la București, 
Hani Khasawneh, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a înmî- 
nat șefului statului român un mesaj al 
regelui Regatului Hașemit al Iorda-

niei, Hussein Ibn Talal, și a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mai călduroase salutări din partea 
suveranului iordanian și a reginei 
Alia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a rugat

pe ambasador să adreseze, in numele 
său și al tovarășei Elena Ceaușescu, 
un salut prietenesc. împreună eu 
cele mai bune urări, regelui Hussein 
Ibn Talal și reginei Alia.

In continuare a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat intr-o atmos
feră cordială.

PRIN VALORIFICAREA DEPLINĂ A REZERVELOR DE LA FIECARE LOC DE MUNCĂ.
-------------------------- -------- ------------------------------------------—-------------------------

PRINTR-0 PERMANENTĂ ACTIVITATE POLITICĂ Șl ORGANIZATORICĂ

SA REDUCEM CHELTUIELILE DE PRODUCȚIE,
SA SPORIM PRODUCTIVITAIE A,
SA IMDUNATATIM CALITATEA PRODUSELOR

Există !n istoria popoarelor anu
mite coordonate la care se raportează 
întreaga lor dezvoltare, formînd 
adevărat) piloni de susținere a edifi
ciului lor national. O asemenea coor
donată in istoria poporului român o 
formează lupta pentru apărarea fiin
ței naționale și neatirnare. împotriva 
oricăror cotropiri și opresiuni, pen
tru dreptul de a fi stăpîn in propria 
țară.

Se poate afirma. în deplină con
formitate eu adevărul științific, că 
aspirația spre independență, lupta 
pentru libertate și neatirnare, pentru 
dreptul de a fi stăpîn în propria 
tară străbat întreaga istorie a po
porului român de Ia începuturi și 
pină astăzi, de-a lungul secolelor, 
formează o permanență a existenței 
sale, se constituie ca adevărată de
viză de frontispiciu a devenirii 
noastre naționale.

Resorturile acestei lupte le-au con
stituit întotdeauna dragostea de li
bertate, legăturile indestructibile ale 
oamenilor cu pămintul țării în care 
s-au născut și au trăit, ei și înain
tașii lor, patriotismul fierbinte, vi
tejia și neînfricarea in fata dușma
nului.

Pe bună dreptate releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :, „focul luptei 
naționale și sociale a ars necontenit, 
cind cu vilvătăi, care făceau pe asu
pritori să se cutremure, cind mai 
potolit, ca apoi să se întețească și 
mai puternic. Graiul nu poate reda 
măreția acestor lupte ; ele adeveresc

și vor adeveri peste veacuri vitalita
tea și înțelepciunea poporului nos
tru. care, trecind prin grele încer
cări. a rămas neclintit și a prins de 
fiecare dată noi puteri, ridicindu-se, 
asemenea stejarului după furtună, 
și mai mindru spre soare".

Asemenea virtuți le-a moștenit po
porul român încă de la strămoșii 
geto-daci. a căror rezistentă in fața 
cuceririi romane a intrat în istorie 
ca un adevărat simbol 
tului unui popor fată 
bertătii. al voinței lui 
pină la ultima suflare 
uriașe puteri venite să-l supună. Iar 
vicisitudinile cu. care a fost con
fruntat încă de la Începuturile for
mării sale — invaziile popoarelor mi
gratoare. îndelungata dominație stră
ină, războaiele pustiitoare duse pe 
teritoriul său de diferite puteri stră
ine — departe de a-i stinge dorul de 
libertate, l-au întețit și mai mult, 
transformindu-1 în acea uriașă forță 
morală care i-a dat posibilitatea să 
dăinuiască mai departe și să se dez
volte în vatra unde s-a plămădit, în 
pofida oricăror greutăți și opreliști. 
Asa cum se subliniază în PROGRA
MUL PARTIDULUI, s-a confirmat, 
și prin istoria poporului român, ade
vărul fundamental că ,Jugul asupri
rii străine poate frina sau intîrzia 
pentru un timp evoluția unui popor, 
dar nu poate împiedica realizarea as
pirațiilor sale legitime — cucerirea 
libertății și unității, asigurarea pro
gresului social — dacă el este hotărît

al atașamen- 
de cauza li- 
de a rezista 
în fața unei

să lupte pînă la capăt eu fermitate 
și eroism*'.

Permanenta luptei pentru neatîr- 
nare iși află o vie atestare în faptul 
că. încă de la întemeierea lor, Țara 
Românească și Moldova au impus 
puternicelor state vecine să le recu
noască existenta de sine stătătoare, 
iar Transilvania, chiar în condițiile 
supunerii ei de către statul feudal 
maghiar, și-a păstrat trăsăturile ad
ministrative proprii, Cînd primejdia 
otomană s-a ridicat apoi amenință
toare in fața tinerelor state româ
nești abia constituite, ele au știut 
să-i facă față cu fermitate si destoi
nicie. Conducători viteji ea Mircea 
cel Bătrin, Iancu de Hunedoara, Vlad 
Țepeș sau Ștefan cel Mare au apă
rut din înseși necesitățile adinei ale 
societății românești, au fost expo- 
nenți credincioși ai năzuințelor de 
libertate ale poporului român și, în 
același timp, apărători ai libertății 
altor popoare amenințate de cotro
pire. De bună seamă, nu singuri, ci 
în fruntea maselor largi populare, în 
primul rind a maselor țărănești, care 
au constituit forța hotăritoare a lup
tei pentru independentă. Silit ade
seori să înfrunte inamici care dispu
neau de un potențial militar supe
rior, poporul român și-a făurit un 
mod propriu de a lupta — războiul 
de tip popular, caracterizat prin an
gajarea în luptă a tuturor celor apti 
să poarte armele, prin mobilizarea 
tuturor resurselor materiale si umane 
ale tării. Tocmai dîrza rezistență ro-

mânească a obligat imperiul otoman 
să schimbe direcția înaintării și cu
ceririlor sale în Europa, să ocolească 
pur și simplu țările române, mulțu- 
mi'ndu-se cu încasarea unui tribut și 
recunoscîndu-le un statut de largă 
autonomie. Este realitatea care a 
inspirat aprecierea lui K. Marx : 
„Principatele dunărene sînt două 
state suverane sub suzeranitatea 
Porții, căreia ii plătesc tribut. însă 
cu condiția ca Poarta să le apere de 
toți dușmanii din afară, oricare ar 
fi ei, și totodată să nu se amestece 
in treburile lor interne".

Chiar și in ad astă nouă situa
ție, poporul român nit s-a resem
nat, ci a continuat lupta, atît pentru 
apărarea unpi autonomii, recunoscută 
mai mult fără voie de către Poartă, 
cit și pentru redobindirea indepen
dentei depline. îmbogățind epopeea 
națională cu asemenea pagini eroice 
ca acelea înscrise de ridicarea la
(Continuare în pag. a IV-a)

Un loc important în ansamblul 
rezultatelor înfățișate de Comunica
tul cu privire la îndeplinirea planu
lui de dezvoltare economico-socială a . 

. României pe anul-1976 îl ocupă cele 
referitoare la o serie de indicator' 
care definesc eficiența economi
că, ridicarea nivelului calitativ 
al activității productive. Este vor
ba, în principal, de productivitatea 
muncii, cheltuielile de producție, gra
dul de înnoire și modernizare a pro
ducției, nivelul tehnic și calitativ al 
produselor. Din lectura datelor și ci
frelor pe care ni le pune la îndemină 
comunicatul se desprinde că. în pri
mul an al cincinalului revoluției te'n- 
nico-științifice, oamenii muncii, trans- 
punînd cu consecventă în viață po
litica. știintiîică a partidului nostru 
de dezvoltare pe baze moderne a eco
nomiei, au obținut progrese importan
te pe calea creșterii eficientei econo
mice. Evidențiind aceste progrese, 
Comitetul Politic Executiv alC.G. al 
P.C.R. a subliniat, în" ședința din 4 
februarie a.c., că dezvoltarea econo
miei în anul care a trecut se carac
terizează. printre altele, prin crește
rea în ritmuri inalte a venitului na
tional, accelerarea procesului de 
modernizare a structurii producției, 
utilizarea cit mai

lor materiale și de muncă, ridicarea 
eficientei activității economice.

Stăruința cu care partidul nostru 
orientează toate eforturile spre spori
rea in ritm susținut a eficientei in- 

, tregii activități economice iși găsește 
o puternică fundamentare științifică

învățăminte 
după primul an 
al cincinalului

deplină a resurse-

în faptul că. pe această cale, se 
realizează un spor mai mare de 
venit national, creîndu-se noi re
surse pentru dezvoltarea și perfec
tionarea forțelor de producție, creș- 

■teroa avuției naționale și. totodată, 
noi posibilități pentru ridicarea ni- 
.velului de trai al populației. Pornind 
de la această determinare obiectivă 
a necesității creșterii continue a efi
cientei economice în industrie, în ce
lelalte ramuri ale economiei, să des
prindem — prin prisma rezultate
lor obținute in 1976 și, cu deosebire, 
în spiritul sarcinilor stabilite de

EFICIENTĂ ECONOMICA SPORITĂ PRIN RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC

Șl CALITATIV AL PRODUCȚIEI, PRIN REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE

'</

și ingineria tehnologică
exigențelor economice ale acestui an

Anul 1977 va însemna pentru toți 
lucrătorii din activitatea de cercetare 
și inginerie tehnologică un an de an
gajare mai hotărîtă în efortul gene
ral de construcție socialistă a țării. 
Potrivit planului național unic, în 
anul 1977 sc vor înfăptui cel puțin 
750 obiective principale de cercetare 
științifică și dezvoltare tebnologică ; 
se vor introduce și extinde peste 230 
tehnologii avansate, rezultate îndeo
sebi din activitatea de concepție 
proprie a specialiștilor noștri : se 
vor pune in fa
bricație cel puțin ---------------------
660 produse 
și 
din 
mult 
Puri 
utilaje, instalații și .
și 170 tipuri de materiale și bunuri 
de consum.

— Pornind de la aceste sarcini pri
vind înnoirea producției și extinderea 
progresului tehnic, in ce direcție »e 
concentrează eforturile specialiștilor 
din activitatea de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică ?

— Principalul nostru obiectiv de
curge din indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
anul 1977 trebuie să însemne anul 
creșterii hotăritoare a eficientei eco
nomice a efortului propriu de cerce
tare și inginerie tehnologică. In 
această privință găsim importante 
orientări în cuvîntarea secretarului 
general al partidului și în Hotărirea 
plenarei Comitetului Central al 
partidului din 2—3 noiembrie 1976. 
Indicațiile primite au căpătat re
cent o expresie și mai mobi
lizatoare, cu prilejul analizelor în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în unele ramuri hotărî- 
toare ale economiei naționale, ca In
dustria chimică, energia electrică,

minele, petrolul și geologia, con
strucțiile de mașini, metalurgia, eco
nomia forestieră și 
construcții, industria 
jările hidrotehnice și funciare.

Pe întregul parcurs al. vizitelor de 
lucru în întreprinderi industriale și 
expozițiile economice din Capitală, 
din 28 ianuarie și • 2 februarie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat cu putere principalele linii- 
directoare pe Acare trebuie să le ur
meze întreaga noastră activitate

materialele de 
ușoară, amena-

noi 
reproiectate, 
care mai 

de 490 ti
de mașini.

Convorbire cu Ion URSU,
președintele Consiliului Național pentru Știința și Tehnologie

aparate, precum economică în actualul cincinal al a- 
firmării depline a revoluției tehni- 
co-științifice în țara noastră. 
Ne-am însușit, astfel, cu și mai mul
tă claritate, concepția profund știin
țifică, de cea mai mare însemnătate 
teoretică și practică, a secretarului 
general al partidului privind împle
tirea indisolubilă și conditionarea 
reciprocă dintre eficiența economi
că a producției, gospodărirea rațio
nală și economisirea resurselor de 
materii prime, materiale,, combusti
bili, energie și progresul tehnic al 
tuturor ramurilor economiei națio
nale. Toți specialiștii și factorii de 
răspundere care au participat la a- 
ceste analize au reținut 
esențială de a considera 
mai mari rezerve pentru 
cheltuielilor materiale de 
îndeosebi a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie și pentru creșterea generală 
a eficienței economice a producției 
se află în gindirea științifică și teh
nică, în concepția proprie a specia
liștilor noștri, care trebuie să reali-

indicația 
că cele 

reducerea 
producție,

zeze intr-un proces permanent teh
nologii și produse moderne, origi
nale, de mare eficiență.

O altă indicație, clară și mobiliza
toare. este aceea ca producția, în
strînsă . conlucrare cu cercetarea ști
ințifică și ingineria tehnologică, să 
facă totul pentru a valorifica din 
resursele țării iot ce se poate valo
rifica. In această , privință, ne vom 
spori eforturile pentru , recuperarea 
și reciclarea tuturor resurselor se
cundare și deșeurilor materiale sau 

• energetice din 
sectoarele de pro
ducție și consum, 
inclusiv a steri
lelor. cenușilor, a 
căldurii rezidu
ale, a zguri- 

și altele, avînd,

400,0n

lor de furnale ____  ____
în același timp, în vedere îndemnul 
pe care l-am primit de la tovarășul 
secretar general al partidului ca, 
înainte de a ne gindi la recuperări, 
să ne gindim cum să gospodărim 
mai bine resursele ca să evităm 
pierderile și deșeurile și, mai presus 
de orice, să proiectăm judicios in
vestițiile, tehnologiile și produsele, 
astfel incit eficienta economică să 
fie garantată încă din faza de con
cepție.

Rezumînd, 
ticiparea în 
a creației științifice 
gice proprii la înnoirea 
nizarea producției, la 
cheltuielilor materiale de 
valorificarea superioară a 
interne de materii prir.ie. materiale, 
energie și combustibili, realizarea 
unor produse de înaltă calitate, cu 
performante tehnico-economice supe
rioare. scurtîndu-se. în același timp,

avem in vedere par- 
mai mare măsură 

și tehnolo- 
și moder- 
reducerea 
producție, 
resurselor

(Continuare în pag. a III-a)

VENITUL NATIONAL 
(în miliarde lei)

Ritmul de creștere a venitului national în 
anul 1976, față de 1975, a fost de 10,5 la 
sută.

secretarul general al partidului la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie și la Consfătuirea de lucru 
de la Comitetul Central din decem
brie anul trecut — clteva învățăminte 
și concluzii fundamentale pentru ac
tivitatea de îndeplinire a planului din 
acest an, care prevede obiective deo
sebite și mobilizatoare în privința 
ridicării eficienței economice în toate 
domeniile.

Comunicatul consemnează laconic : 
comparativ cu anul 1975, nivelul 
cheltuielilor totale Ia 1 000 lei pro- 
ducțic-marl'ă in industria republicană 
a fost mai mic cu circa 15 lei, reali- 
zindu-se, în ansamblu, o economie 
de peste 8 miliarde lei. Cu toate a- 
cestea, în spiritul înaltei exigențe ce 
caracterizează partidul nostru, la re
centa ședință a 
Executiv al C.C. 
că rezultatele 
cheltuielilor nu 
prevederilor planului, _______ __
cu hotărire. în primul rînd, actele de 
încălcare a ordinii și disciplinei in 
producție, mai ales în ce privește 
depășirea unor consumuri de materii 
prime, materiale, energie și combus
tibil. Pornind de la aceste neajun
suri — care s-au manifestat îndeo
sebi în ramurile chimiei, construc
țiilor de mașini, minelor, petrolului 
și geologiei, în agricultură și indus
tria alimentară — și ținînd 
seama de marile rezerve existente în 
acest domeniu, colectivele din uni
tățile economice trebuie să acționeze 
cu toată fermitatea, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pentru în
tronarea unui regim strict de econo
misire a resurselor de materii prime 
și materiale, a energiei și 
bitului.

Sarcinile de reducere a 
rilor de materii prime, 
combustibil și energie, 
rilor de producție trebuie să stea 
în centrul activității colectivelor din 
toate întreprinderile, din toate ramu
rile, aplicîndu-se neabătut măsurile 

, stabilite în spiritul exigentelor for
mulate de conducerea partidului. Tot
odată; nici un moment nu trebuie 
să se piardă din vedere că orice de
pășire a cheltuielilor de producție din 
anul trecut, a consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie și 
combustibil trebuie recuperate nein- 
tîrziat. Tocmai de aceea. în fiecare 
întreprindere se impune stabilirea și 
aplicarea de norme și nornjative de 
consum de materii prime, materiale, 
energie și combustibili nu compara
tiv cu propriile realizări — de multe 
ori neconcludente, nemobilizatoare — 
ci la nivelul sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului pentru acest 
an. aplicîndu-se cele mai economice 
soluții pentru fiecare tehnologie, 
mașină, produs sau piesă în parte.

In spiritul aoelorași exigente tre
buie să se acționeze și în domeniul 
investițiilor pentru reducerea con
tinuă a consumurilor de ciment, oțcl- 
beton și alte materiale, pentru re
alizarea unor construcții mai suple, 
mai rezistente și mai eficiente. Așa 
cum s-a arătat, la nivelul întregului 
cincinal, reducerea cu 30 la sută a 
cheltuielilor de co-nstructii-montaj 
și, în mod corespunzător, a consumu-

Comitetului Politic 
al P.C.R. s-a arătat 
privind reducerea 

au fost la nivelul 
criticîndu-.se

combusti-

consumu- 
materiale, 
a costu-

Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a III-a)

(IIMUH CONGRESULUI CONSILIILOR K «ADUCERE ALE UNITATIOR AGRICOLE^
...Conducea atent. Lanuri

le de griu căpătaseră culoa
rea aurului. Peste două- 
trei zile începea secerișul, 
încă un efort și recolta — 
rodul muncii de un an — 
avea să fie pusă la adă
post. Pasiunea pentru a- 
ceastă plantă care ne asi- 

. gură plinea îl făcea să pri
vească lanurile cu nesaț. 
Ajunsese să distingă, după 
spic, un soi de altul, re
marca dacă în cadrul ace
luiași soi apărea un spic 
cu însușiri noi.

Tresări zărind o parcelă 
cu un soi de grîu necunos
cut. Coborî din mașină. 
Sări șanțul și se pomeni 
in fața unei tăblițe pe care 
scria : „Facultativi de agri
cultură din Timișoara. Lot 
experimental la cultura 
griului. Soiul..." Sfărîmă în 
podul palmei cîteva spice 

\. și vîntură boabele dintr-o

mină în alta.. Griul era 
frumos, greu Bobul ro
tund și plin Privi parcela 
de cîțiva metri pătrați și 
alese cîteva spice mai

de cooperativă agricolă. Al 
cooperativei agricole Di
niaș. județul Timiș. II 
cheamă Arcadie Giurgev.

In toamna acelui an

chiar în curtea cooperati
vei, pe un fost rond de 
flori bine împrejmuit. Fap
tul n-a rămas neobservat. 
L-au cunoscut specialiștii.

De la un „rond... de griu 

la primul loc pe țară
J

mari, le băgă în buzunar și 
plecă...

Poate nu vă face o bună 
impresie un om care-și 
umple buzunarul cu spi- 

,ce. Nu, nu vă grăbiți! 
Nu e ceea ce ar putea 
să pară. E președinte

(1970), președintele se ocupă 
îndeaproape de înmulțirea 
semințelor pentru coopera
tiva pe care o conducea. 
Organiză un lot experi
mental Și ca să aibă tot 
timpul plantele sub ochi, 
semăna pumnul de boabe

L-au cunoscut toți cei care 
treceau pe la cooperativa 
agricolă din Diniaș. L-au 
și denumit : ..Rondul de 
grîu" al președintelui...

In 1976. cooperatorii din 
Diniaș au obținut, în me
die la hectar, 6 320 kg grîu

pe cele 450 ha cultivate. 
Este cea mai mare pro
ducție de grîu realizată 
anul trecut în condiții de 
neirigare, în sectorul coo
peratist al agriculturii. 
„Rondul de flori 
cu grîu" dobîndea 
catii adînci...

Am zăbovit mai ___  __
Diniaș. Era vremea semă
natului. Mai precis, spre 
sfîrșițul perioadei. Discuția 
tfe încheagă anevoie. Pre
ședintele cîntărea fiecare 
cuvînt, să nu-i „scape" vreo 
indiscreție. Cind află că 
vrem să scriem despre 
griu, deveni parcă un alt 
om. Stăpîn pe sine.

— Deci gșa.„ Ați venit 
să ne criticați. Ei bine, pu
teți să scrieți: Mai avem ’

semănat 
semnifi-

mult la

Aurel PAPADIUC
(Continuare în pag. a V-a)
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I
I faptul;
I
I DIVERS!
I
I Este si nu
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I

Să asculți cetățenii, 
să decizi și să acționezi 

împreună cu ei

este ultimul I
I
I
I
I
I

Cu ani in urmă, artificierul 
Mircea Botar și minerul Avram 
Poenar, de la Exploatarea mi
nieră Deva, s-au intilnit intr-un 
cadru cu totul deosebit : la con
strucția galeriei principale „De- 
cebal'‘. Primul înainta prin roca 
dură dintr-un sens, iar al doi
lea din sens opus. S-au intilnit 
la străpungerea galeriei exact l<f 
locul și ora fixată.

Zilele trecute, la ieșirea 
șut. colegii i-au sărbătorit 
cum știu ei — la ultimul
apel dinaintea pensionării. Ei au 
promis că vor răspunde totdea
una ..prezent" la... apelul cole
gilor din subteran; experiența lor 
fiind la înălțime.

din
lor

I
I

I

I
I
!

I Ghici,
I ciupercă,

I
I

I ce-i ? I
I
I
I
I
I

Toată lumea cunoaște tîlcul 
acestei ghicitori, in întrebare 
fiind cuprins insuși răspunsul. 
Dar nu toată lumea știe că la 
Bucov-Prahova țăranii coopera
tori și-au sumes minecile, au 
pus mina pe unelte și — numai 
și numai cu forțe proprii — 
și-au construit o adevărată „fa
brică" de ciuperci. Zi de zi, plo- 
ieștenii primesc de la Bucov sute 
și sute de kilograme de ciuperci. 
Știți cit ciștigă acum. în_ fie
care an. cooperatorii 
cu ciupercile lor? 
mult, nici mai puțin 
lioane lei! E ceva!

din Bucov 
Nici mai 

de 27 mi-

I Cu ursoaica
I nu-i de

I
I
I
I
I
I
I

I
I
l
I
I
I
I
I

glumit
Prin pădurile din jurul comu

nei .Belișu Nou, județul Cluj, 
hălăduiește o namilă de ursoaică 
despre care s-a dus vestea (Și 
teama) peste șapte văi și dea
luri. Deunăzi, cind muncitorul 
forestier Iosif Matiș făcea niște 
araci pentru vie. s-a pomenit cu 
ursoaica inșfăcindu-l de mină, 
dar norocul lui că în cealaltă 
finea securea și, cu ajutorul ei, 
a scăpat cu viată. Mai curajos, 
un lucrător de miliție a mers la 
fata locului să vadă dacă nu 
cumva e vorba de o vizuină de 
urși. S-a apropiat tiptil și a Vă
zut cu ochii lui patru pui de 
urs. Ursoaica lipsea. A doua zi, 
vreo 20—25 de curioși din comu
nă s-au dus să vadă și ei puii 
de urs. Dar ursoaica, furioasă, 
i-a atacat și i-a pus pe goană. 
A vrut să arate că e hotărită să 
nu cedeze o palmă de... pădure.

I
I
I
I
I
I
I
I

I Tristă I
I

I
I
I
I
I

ambiție!
9

In comuna Păușești Otășău, • 
județul Vilcea. trăiesc E. U. și 
A. P. Soră și frate. In plus, cei 
doi frați sint și vecini. Dar de 
vreo 12—13 ani nu se mai . 
ca... frații si vecinii. în loc de 
bună-ziua își aruncă mereu 
vorbe de ocară. Interminabilele 
lor certuri au ajuns și în fața 
instanței de judecată, pricina 
fiind o palmă de pămint răma
să după moartea părinților. 
Pină acum, cei doi frați au sta
bilit un trist record, nemaicu
noscut prin partea locului: pes
te 40 de procese. Cind pierde 
unul, ciștigă celălalt. Dar ei 
nu se lasă. Tristă ambiție !

au

tot

I
I

Li s-a dat 
de urmă

nici

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

Nu lăsau, in urma lor, 
o... urmă. Cel puțin așa credeau 
cei cițiva locuitori din munici
piul Tq. Mures, cărora musafiri 
nepoftiți le vizitaseră casele in 
lipsa lor, de unde furaseră bani, 
bijuterii, bunuri de valoare.

— Poftifi să vedeți, tovarășe 
milițian — se adresă unul dintre 
cei prădați omului in uniformă 
albastră venit la fața locului. 
M-am uitat si eu atent peste tot, 
doar-doar o să descopăr ceva, să 
bănuiesc pe cineva. Dar uite : 
nici o urmă, nicăieri...

— Credeți ? — a întrebat omul 
ordinii. Sint chiar mai multe 
urme decît vă închipuiți...

Așa se face că, pină la urmă, 
s-a dat de... urma făptașilor. 
Fără să anticipăm hotărirea in
stanței. putem să vă asigurăm 
totuși că ea va fi de natură să-i 
facă și pe alții să nu mai calce 
pe... urmele lor.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I-a pierit 
pofta

A. S. din satul Sebeșe!, jude
țul Alba, avea poftă de sarmale. 
Nu mai făcuse de multișor și, 
trecind pe o uliță, un miros ca
racteristic, îmbietor, din casa 
unui gospodar, l-a făcut să nu 
mai stea pe ginduri : „Fac și eu 
sarmale". Zis și făcut. S-a dus 
acasă, a pregătit o oală cu sar
male și le-a pus la foc. Intre 
timp, a plecat de acasă cu tre
buri prin săt. Sub oala cu sar
male, focul s-a incins, apoi s-a 
întins... încet, încet, a cuprins 
toată camera. Pagubă mare. 
Învățătură do minte.

I
I
I
I
I
I
I
I

I Rubrică realizată
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1

I

Anul 1977 înscrie pe agenda de lucru a consiliilor populare un vo
lum sporit de sarcini in toate domeniile vieții economice, sociale și 
culturale, ia înfăptuirea cărora o contribuție importantă o aduc cetă
țenii înșiși, în propriul lor interes. în legătură cu preocupările Con
siliului popular județean Brașov pentru antrenarea obștii la acțiuni 
in folosul obștii, printr-un dialog direct, permanent intre cetățean și 
instituția publică, ne-am adresat tovarășului prim-vicepreședinte 
GHEORGHE CUȚITEI.

— Nu încape nici un fel de în
doială că pentru a organiza și con
duce bine o activitate atit de com
plexă cum este aceea a consiliilor 
populare înseamnă. în primul rînd. 
a acționa și a decide în cunoștință 
de cauză, iar pentru aceasta esenția
lul in tot ceea ce sintem chemați să 
întreprindem și să înfăptuim îl con
stituie contactul direct, nemijlocit, 
cu terenul, cu viața, cu oamenii. 
— ne-a spus in
terlocutorul. A- 
ceasta este și 
principala con
cluzie desprinsă 
din dezbaterile 
primului Con-, 
gțes al consilii
lor populare din 
februarie anul 
trecut, din expu
nerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
document care se află permanent pe 
masa noastră de lucru. Tocmai 
de aceea, pornind de la nece
sitatea abordării intr-un spirit viu. 
novator a legăturilor cotidiene din
tre cetățean și instituția publică, 
expresie a adincirii continue a 
democrației noastre socialiste. Con
siliul popular județean Brașov, co
mitetul său executiv și-au însușit 
un stil de muncă dinamic, folosind 
forme și metode cu un spor de efi
ciență. Au căpătat un conținut nou, 
cu finalitate practică. întilnirile de- 
putațiler cu cetățenii, adunările ce
tățenești, dezbaterile publice, au
diențele, contactul direct cu oamenii.

Chiar în aceste zile au loc întîlniri 
ale deputaților, începînd cu cei comu
nali pină la cei în Marea Adunare 
Națională, cu alegătorii, întîlniri în 
cadrul cărora cetățenii sint informați 
asupra modului în care au fost în
deplinite propunerile lor, asupra 
realizărilor obținute în economia și 
cultura județului în 1976. în același 
timp, li se. aduc la cunoștință sarci
nile economice și sociale ce revin ju
dețului în 1977 în lumina recen
telor indicații ale secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în timpul întîlni- 
rilor se stabilesc măsuri concrete 
privind înfăptuirea sarcinilor ce, re
vin unităților economice și social- 
culturale. oamenilor muncii din 
circumscripțiile respective. Acestor 
forme și metode, ca să le zicem așa. 
tradiționale, li s-au adăugat, in ul
timul timp, colectivele special 
formate care analizează, la fața 
locului, diversele probleme ale acti
vității economice și sociale, furnizînd 
date prețioase pentru opțiuni și de
cizii în vederea inițierii unor acțiuni 
cerute de realitate, de viața însăși.

— Vă rugăm să vă referiți la 
citeva acțiuni de acest fel, la 
finalitatea lor.

— Practic, centrul de greutate al 
activității consiliului popular jude
țean se află acum în unități econo
mice, în instituții, în localitățile ju
dețului. în mijlocul oamenilor. Un 
exemplu edificator îl reprezintă în
suși modul în care au fost dezbătute 
și întocmite planurile de dezvoltare 
economică și socială în profil terito
rial, precum și schițele de sistemati
zare a localităților. Cu sprijinul bi
roului și secretariatului comitetului 
județean de partid, comitetul execu
tiv al consiliului popular județean a 
trimis în toate localitățile urbane și 
rurale colective de cadre valoroase, 
care au acordat un ajutor efectiv 
consiliilor populare locale în pregăti
rea și definitivarea planurilor în pro
fil teritorial. La dezbaterile care au 
avut loc în toate cele 52 de localități 
brașovene au luat parte activă mem
brii secretariatului comitetului jude
țean de partid și ai comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean, 
care au mers în întreprinderi 
și instituții, au discutat la fața locu
lui amplasamentele unor obiective 
economice și social-culturale. s-au 
sfătuit cu oamenii asupra celor mai 
potrivite soluții și metode de reali

zare a sarcinilor pe care le ău în 
acest cincinal, s-au luat' măsuri con
crete pentru rezolvarea unor pro
bleme. Desigur. analizîndu-se în
treaga activitate economică și socială 
de pe teritoriul unei localități, in
clusiv a unităților republicane, au 
existat și probleme care nu și-au 
găsit o soluționare imediată, fapt 
care a făcut ca unele, dezbateri să 
fie reprogramate, tocmai pentru ca

Preocupări pentru sporirea eficienței 
în activitatea Consiliului popular 

al județului Brașov
eficienta lor să crească. Anul trecut, 
de pildă, au fost analizate in două 
rinduri problemele cu care era con
fruntat Consiliul popular orășenesc 
Săcele. După studii atente la fața 
locului, aceste probleme și-au găsit 
o justă rezolvare, astfel că în cadrul 
planului de dezvoltare economico- 
socială a localității au fost incluse 
obiective de mare importanță, cum 
ar fi modernizarea producției între
prinderii „Electroprecizia", construi
rea unui complex meșteșugăresc și a 
unor edificii social-culturale, canali
zarea pirîului care trece prin cen
trul orașului și altele. în același spi
rit nou. constructiv, privind dezba
terea și definitivarea planului eco
nomic în profil teritorial, s-au ana
lizat și schițele de sistematizare a 
localităților.

— In ce stadiu se află în pre
zent schițele de sistematizare ?

— Toate orașele și comunele ju
dețului Brașov dispun de schițe de 
sistematizare clare și complete, în
tocmite după o largă consiîltare cu 
cetățenii și în conformitate cu legis
lația in vigoare. Printre problemele 
deosebit de importante pe care le-am 
rezolvat in această perioadă — și nu 
cu puține eforturi — aș aminti plat
formele industriale, ale căror detalii 
de sistematizare au fost aprobate 
prin Decret prezidențial, precum și 
asigurarea unei densități corespun
zătoare a construcțiilor de locuințe 
din cartierele Mihai Viteazul și Stea-, 
gul Roșu V Brașov, zona gării Făgăraș 
și altele. O atenție deosebită am a- 
cordat și acordăm celor trei locali
tăți din județul nostru care urmează 
să devină orașe în acest cincinal — 
Prejmer, Feldioara și Hoghiz. Dat 
fiind specificul acestor localități, ne 
preocupăm, in momentul de față, in 
principal, de noua înfățișare a zone
lor centrale, pentru a păstra tot 
ceea ce este valoros și pentru a se 
construi în așa fel încît să se reali
zeze un tot unitar sub aspect func
țional și estetic. Această cerință este 
valabilă și în cazul celorlalte co
mune. mai ales acolo unde ponderea 
o dețin construcțiile de locuit execu
tate în regie proprie. Pentru a se 
asigura respectarea întocmai a pre
vederilor Legii sistematizării în me
diul rural, mai ales în ce privește 
regimul de înălțime a caselor, ali
nierea lor la frontul stradal și ocu
parea rațională a terenului, anga- 
jații secției de arhitectură și siste
matizare au fost repartizați pe grupe 
de comune, iar la fiecare primărie 
comunală s-au întocmit planuri de 
acțiune in care s-au prevăzut mă
suri concrete, cu termene și respon
sabilități precise. care vizează in 
primul rînd întronarea unei rigu
roase discipline în construcții-

— Din datele pe care ni le-ați 
pus la dispoziție rezultă că in 
anul trecut bilanțul hărniciei în 
munca . voluntar-patriotică din 
orașe și sate s-au obținut cele 
mai mari realizări din istoria 
Brașovului.'

— într-adevăr, față de angaja
mentul asumat pe 1976 de 206 mili

oane lei, am realizat lucrări în va
loare de peste 2 ori mai mare, adică 
de 470 milioane lei. reprezentind a- 
menajarea și întreținerea de ''străzi 
și trotuare, zone verzi, baze sportive 
și terenuri de joacă pentru copii, 
plantații de arbori și arbuști, lucrări 
de îndiguiri și altele. Numai Consi
liul popular al municipiului Brașov, 

• de exemplu, și-a sporit cu peste 3,5 
ori propriul angajament, fapt care-i 
onorează cartea de 'vizită. Realizări 
cu care brașovenii se mindresc s-au 
obținut și în acțiunâa de amenajare 
a bazinelor hidrografice. Au fost ter
minate lucrările de îndiguire a Oltului 
în zona orașului Făgăraș și a Bîrsei 
în zona Hălchiu. De asemenea, a fost 
terminată acumularea de pe Tărlung, 

prin care se asi
gură acum nece
sarul de apă pen
tru industria și 
populația Brașo
vului. Explicația 
acestor înfăptuiri 
este una singu
ră : participarea 
cu adevărat de 
masă a cetățe
nilor la mun
ca voluntar-pa

triotică. Nu exâgerez cil nimic dacă 
"spun că fiecare cartier și fie
care stradă, fiecare sat și co
mună au devenit adevărate șan
tiere ale bunilor gospodari. Cot la cot 
cu cetățenii au muncit deputății și 
lucrătorii din aparatul consiliilor 
populare. Și e firesc să fie astfel, 
întrucît zestrea edilitară a localită
ților este în continuă creștere. Nu
mai în 1976 s-au construit 4 282 de 
apartamente, s-au dat in folosință noi 
creșe și grădinițe, săli de clasă și in
ternate școlare. 4 000 de locuri în că
mine de nefamiliști. edificii sanitare, 
în același timp, s-au extins rețelele 
de alimentare cu apă din Brașov. Po
iana Brașov, Săcele, Zărnești. Feldi
oara și altele. Anul 1977 pune în 
fața consiliului popular județean, a 
tuturor consiliilor populare orășenești 
și comunale sarcini mult sporite. 
Dacă ne referim numai la construcția 
de locuințe, numărul lor va fi cu 
peste 3 100 mai mare decît in 1976. 
Pentru realizarea acestui amplu pro
gram de construcții din acest an. 
pe lingă măsurile pe care le-am luat 
privind asigurarea bazei tehnico- 
materiale. ne-am propus ca 25—30 
la sută din manoperă să fie execu
tată de viitorii locatari prin, muncă 
patriotică. Este aceasta una din căile 
prin care vom da viață obiectivelor 
pe cșre ni le-am propus. în același 
timp, ne vom preocupa cu stăruință 
de perfecționarea continuă a stilului 
de muncă și sporirea eficientei ac
țiunilor noastre, vom imprima un cli
mat de înaltă responsabilitate la toate 
nivelurile și la toți lucrătorii noștri, 
de la membrii comitetului executiv 
al consiliului popular județean pînă 
la primăria comunală, urmind ca ac
centul principal să-l punem, și în 
continuare, pe legătura directă, ne
mijlocită, cu terenul, cu oamenii.

Convorbire consemnată de 
Petre POPA 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii1'

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ

Imputerniciții obștii—prezenți, 

zi de zi, in toate sectoarele 
de interes obștesc

în toamna anului trecut. Consiliul 
județean Neamț al Frontului Unității 
Socialiste a analizat temeinic un șir 
de probleme referitoare Ia felul in 
care controlul obștesc iși îndeplinește 
atribuțiile, își exercită drepturile si 
obligațiile, ca instrument eficient 
al lărgirii și adincirii democra
ției noastre socialiste, prin mobi
lizarea oamenilor muncii la îmbu
nătățirea activității în sectoare esen
țiale ale vieții sociale. Pe baza con
statărilor făcute de echipele cetățe
nești, a concluziilor organelor sindi
cale, inclusiv a 
unor observații 
dintr-o anchetă 
publicată în zia
rul nostru, anali
za a scos în evi
dență faptul x'ă, 
datorită Insufi
cientei îndrumări, 
echipele de con
trol obștesc din județ au o sferă de 
activitate limitată. Concret, prin
cipala constatare era aceea că 
echipele de control obștesc nu-și 
exercită în mod corespunzător 
atribuțiile in sectoare deosebit de 
importante ale vieții sociale pre
cizate în lege, cum ar fi transpor
tul in comun, fondul locativ, asis
tența medicală, invățămîntul și altele. 
De aici, consecința directă era. în 
primul rind, eficiența scăzută a aces
tei importante activități sociale.

Expresie elocventă a lărgirii și a- 
dîncirii continue a democrației noas
tre socialiste, a perfecționării cadru
lui organizatoric, de participare ne
mijlocită a maselor de oameni ai mun
cii la conducerea intregii vieți econo
mice și sociale, controlul obștesc — 
așa cum indica secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. — trebuie să-și exercite 
influența in sfere din ce în ce mai 
largi ale activității economico-sociale, 
antrenind masele de oameni ai mun
cii la examinarea la fața locului, te
meinic. a modului in care se înfăp
tuiesc hotăririle partidului și statului, 
în scopul unei mai bune gospodăriri 
și utilizări a mijloacelor materiale pe 
care le oferă societatea pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și de viață ale poporului. în 
fond, in. pceastă instituționalizare a 
controluluj. colectiv al celor ce mun
cesc, asupra unei sfere din ce in ce 
mai largi de sectoare și ramuri de 
activitate, constă caracterul profund 
democratic al controlului obștesc.

Un rol de mare însemnătate In

impulsionarea activității de control 
obștesc l-a avut recenta consfătuire 
județeană. Ce îmbunătățiri s-au adus 
activității de control obștesc, ce 
preocupări există în continuare pen
tru îmbunătățirea acesteia ?

— O parte din aspectele concrete 
ale activității de control obștesc, dar 
in special neajunsurile constatate — 
ne spune tovarășul Vasile Mierlușcă, 
vicepreședinte al Consiliului jude
țean al Frontului Unității Socialiste 
— au constituit subiectul uhui film — 
realizat sub genericul ..Controlul 
obștesc în acțiune" — film care s-a

Se extinde activitatea echipelor 
cetățenești de control din județul Neamț

dovedit de un real folos în munca 
de educație desfășurată in diferitele 
unități și sectoare de larg interes 
cetățenesc. De asemenea, s-a trecut 
la reorganizarea echipelor, prin com
pletarea lor cu oameni care se bucu
ră de stima și încrederea obștii. 
Sondajele pe care le-am între
prins zilele trecute în mai multe ora
șe si comune din județul Neamț 
ne-au convins că. intr-adevăr. în pre
zent, echipele de control obștesc își 
îndeplinesc cu rezultate bune misiu
nea încredințată de cetățeni, aceea de 
a le reprezenta interesele in relațiile 
lor cu unitățile și instituțiile de utili
tate. publică.. Mă. refer în primul rînd 
la lărgirea sferei de probleme supuse 
controlului, la sporirea calității și e- 
ficienței acestuia, la creșterea recep
tivității față de sesizări manifestate 
de cei controlați.

Dacă pînă nu de mult în preo
cupările controlului obștesc in
trau, cu precădere, unitățile de ali
mentație publică și cele ale comerțu
lui alimentar, în prezent, pc agenda 
de lucru a echipelor de control ob
ștesc din Piatra Neamț, Roman, Tg. 
Neamț. Bicaz, Săvinești, Roznov, Băl- 
țățești și din celelalte localități ale 
ludețului figurează domenii de acti
vitate deosebit de importante pentru 
interesul marelui public : producerea 
și desfacerea bunurilor de consum, 
respectarea normelor de protecție a 
muncii și a mediului înconjurător, or
ganizarea și desfășurarea transportu
lui in comun, igiena și curățenia ora
șelor și comunelor, dezvoltarea rețe
lei edilitar-gospodărești, întreținerea 
fondului locativ, asigurarea unei ser

IAȘI. Lucrări gospodărești la orașe și sate
Recent, în județul Iași 

s-a făcut clasificarea 
fruntașilor in întrecerea 
patriotică dintre comu
nele județului pe 1976. 
Si de astă-dată. în lo
calitățile județului s-aU 
realizat, prin muncă pa

triotică. lucrări de în
frumusețare și bună 
gospodărire în valoare 
de 720 milioane lei. Con
tribuția cea mai însem
nată in această direcție 
au adus-o cetățenii din 
municipiul Iași, orașele

Pașcani, Tg. Frumos și 
Hîrlău. Dintre localită
țile rurale pe primele 
locuri s-au situat comu
nele Ruginoasa. Mir- 
cești, Scinteia și Vlă- 
deni. (Manole Corcaci).

viri prompte șl de calitate în unită
țile de poștă șt telecomunicații, sani
tare, în cantine și internate etc.

Acestei preocupări pentru extin
derea controlului echipelor cetățe
nești in toate sectoarele de activitate 
care interesează masele de oameni 
ai muncii va trebui să i se adauge 
și preocuparea pentru a asigura o . 
strinsă conlucrare intre controlul 
obștesc și controlul muncitoresc al 
activității economice și sociale, pre- . 
cum și cu organele de control spe
cializate ale consiliilor populare, cen
tralelor etc. în acest fel. activitatea 

“echipelor cetățe- ■ 
nești va fi mai 
bine corelată cu 
activitatea con
trolului unic or
ganizat pe linie 
de partid și de 
stat, va deveni 
,mal eficientă.

Zilele trecute 
am făcut un popas la cantina- 
restaurant de pe lingă Combina
tul de lianți și azbociment din 
Bicaz. Am răsfoit cu acest prilej re
gistrul cu observațiile și propunerile 
făcute de echipele cetățenești în ulti
mul timp și am putut să ne convin
gem că aproape tot ce s-a înfăptuit 
la cantina de aici, privind îmbunătă
țirea bazei materiale și de servire a 
abonaților, este nemijlocit legat și de 
aportul controlorilor obștești.

- — Pot să vă spun, din propria 
noastră experiență, că fiecare ac
țiune a controlului obștesc se »ol- 
clează pentru noi cu observații “ 
și propuneri judicioase pentru bunul 
mers al muncii — ne mărtu
risește tovarășul Emil Pop, șeful 
cantinei.

Eficiența controlului obștesc la 
cantina-restaurant din Bicaz a spo
rit. in ultimul timp, direct pro
porțional cu gradul de receptivi
tate și operativitate cu care condu- :l’ 
cerea cantinei rezolvă problemele ■Tl 
sugerate de controlul obștesc. „De 
fapt, această colaborare strinsă a de
terminat îmbunătățiri substanțiale ' 
și în ce privește Calitatea hranei, 
extinderea activităților in gospodă
ria anexă, creșterea numărului me
niurilor . și buna servire a abonaților 
— ne spune la rindul său Iuliu 
Chereși, care se ocupă de apro
vizionarea cantinei. Doresc să se re
țină, de pildă, că. datorită sprijinu
lui primit de la echipele de control 
obștesc, am ajuns ca. în prezent. . 
peste 20 la sută din costuj fiecărui 
meniu să-l suportăm din fondurile 
de beneficii pe care le realizăm la 
cantină". Iată un exemplu din multe 
altele care s-ar putea da din județul 
Neamț, exemple care demonstrează 
că. atunci cind controlul obștesc se 
efectuează sistematic, cind membru 
echipelor cetățenești își fac cum 
trebuie datoria, venind cu propuneri 
și sugestii constructive, atit unitățile 
controlate, cit și cetățenii, au nu
mai de cîștigat.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"

Din noua arhitectură a orașului Pitești Foto: E. Dichlse» -i

Prin darea în folosință, 
in urmă cu doi ani. a spi
talului județean, prin rea- 
me.iajarea și extinderea 
unor unități existente, nu
mărul paturilor de spitali
zare in județul Bjizău a 
crescut din anul 1973 pină 
acum cu peste 1 000. Se 
află în construcție un nou 
spital cu 400 paturi la Rim- 
nicu Sărat și unul cu 200 
paturi la Nehoiu — viitor 
centru urban. Numai anul 
trecut s-au dat în folosință 
4 dispensare comunale și 
alte 7 se află în prezent in 
construcție, au fost înfiin
țate 5 noi cabinete stoma
tologice in comunele din 
zona nordică a județului, 
iar* numărul personalului a 
sporit cu 67 medici și 83 
cadre medicale cu pregăti
te medie. Sumele cheltuite 
pentru medicamente, do
tări tehnice și alte acțiuni 
medicale in 1976 s-au ci
frat la 195 milioane lei, din 
care 70 la sută au fost des
tinate ocrotirii sănătății în 
mediul rural. Sint date 
care vorbesc despre preo
cuparea stăruitoare a sta
tului nostru pentru sănăta
tea oamenilor, pentru ridi
carea nivelului lor de via
ță. Cum răspund acestor 
condiții materiale unitățile 
medicale ?

Această întrebare a con
stituit și punctul de pleca
re in raidul întreprins prin 
citeva circumscripții medi
cale sătești, pe care l-am 
întreprins impreună cu to
varășul doctor Costin San
du, directorul Direcției sa
nitare a județului Buzău.

Comuna Zărnești. Ora 3 
și 30 de minute. Sala de 
așteptare a dispensarului 
este aproape plină. In ca
binetul de consultații, 
conform programului afi
șat la intrare, medicul 
Maria Ioan consultă cu

■ ■■■■■■■■■■I
răbdare — și, am zice, cu 
duioșie — pe o' bătrinicâ. 
Peste țot, curățenie ca la 
farmacie. Cei doi medici de 
aici lucrează în schimburi, 
asigurînd atit asistența ca
lificată pe toată durata zi
lei, cit și deplasările pe te
ren. Pe timpul nopții fac 
de gardă, prin rotație, cele 
\\ cadre medii ale dispen
sarului. într-un cuvînt, 
treaba este bine organizată.

La dispensarul medical 
al comunei Viperești o gă
sim pe moașa Stela Frățilă 
pregătindu-și instrumenta
rul pentru a asista o naș
tere, Medicul Victor Cula- 
chi se afla la punctul sa
nitar din satul Rușavățu — 
așa cum era stabilit in gra
fic. Al doilea medic era in 
concediu, dar asistența se 
asigura corespunzător de 
cadrele medii. Facem un 
sondaj în fișele copiilor 
nou născuți. și sugarilor. 
Fiecare conține notificarea 
medicului cu datele efec
tuării vizitelor la domiciliu, 
rezultatul consultațiilor și 
recomandările date mame
lor.

Holul dispensarului me
dical din comuna Cislău 
seamănă cu o intrare in
tr-o policlinică. Aici func
ționează trei cabinete de 
specialitate, cu săli de aș
teptare separate si dotate 
„Ca la carte". Notăm că la 
amenajarea dispensarului 
au pus umărul, alături de 
săteni, medicii și cadrele 
medii sanitare. Consultații-.- 
ie erau acordate in acel 
moment de medicii Florica 
Vidican (pediatrie), Ani- 
șoara Niculăiță (stomatolo
gie) și Ion Rîpeanu (inter
ne).

Aproape fără excepție, la 
dispensarele amintite și la 
multe altele din județ am

găsit programe de lucru a- 
fișale și respectate cu 
strictețe, dulapuri cu me
dicamente și instrumentar 
conform exigențelor, in
strucțiuni amănunțite (afi
șate lîngă trusele de inter
venție) cu modul de acțio
nare în cazuri de urgență 
pentru cele mai frecvente 
maladii, dozajul medica
mentelor și ordinea în care

dicul Gheorghe Stănescu. 
După program, acesta ar 
fi trebuit să-și înceapă 
consultațiile la ora 8. In
trăm în sala de tratament. 
Sora Constanța Marcu s-a 
repezit la cuier și a îmbră
cat, precipitată, un halat 
care ar fi trebuit să fie 
alb... Privim „sala de tra
tament" : ușa dulapului 
de medicamente nu poate

— Păi, îl... imobilizez !
— Cu ce ?
Sora se vîră în dulapul 

de medicamente, cotrobăie 
zadarnic, apoi dă din u- 
meri neputincioasă.

— Unde este trusa de 
urgență ? Unde sint in
strucțiunile de interven
ție ? Ce medicamente fo
losiți ?

Situația devine penibilă,

sultații că micuțul fusese 
adus la consult cu febră 
mare. Ce fel de tratament 
i s-a prescris și efectuat 
nu am putut afla, deoarece 
nu se menționează nicăieri, 

într-un tirziu, a apărut 
și medicul pediatru Gheor- 
ghe Stănescu. S-a dezvino
vățit candid că nu a ajuns 
la timp la program. că 
face zilnic naveta la Bucu-

AS/STFNȚA MFD/CALĂ IN SATELE JUDEȚULUI BUZĂU

Un tablou bogat în realizări, 
din care lipsește, uneori, 

spiritul răspunderii profesionale
se administrează. Medicii 
— chiar și cei care nu sint 
din partea locului — domi
ciliază în comunele respec
tive. în condiții bune, asi
gurate cu concursul consi
liilor populare, fapt ce le 
permite să fie prezenți la 
datorie ziua și noaptea.

Iată-ne la dispensarul 
medical al comunei Glo
deanu Siliștea. De mai 
bine de o jumătate de an 
se află în curs de amena
jare și lucrările îneă. nu 
s-au terminat. în sala de 
așteptare, șapte pacienți 
zgribuliți de frig.s-Ai „lu
minat" la față cînd ne-au 
văzut intrînd, ctezind că (la 
ora 10) o fi venit și me-

fi deschisă decît dacă se 
trage patul de fier care stă 
lipit de dulap, iar patul 
nu poate fi folosit decit 
dacă se dă la o parte o 
masă zdravănă... De fapt, 
nu e nevoie de el. pentru 
că la injecții bolnavii nu 
sint așezați în patul cu 
pricina, ci se lucrează, 
după o „metodă" originală, 
in picioare.

Edificîridu-se asupra do
tărilor necesare, conform 
regulamentului. directorul 
direcției sanitare județene 
întreabă :

— Dacă în momentul de 
față ar intra pe ușă un 
om cu o fractură de fe
mur, ce ai face dumneata î

pentru că la Întrebările 
directorului nu se dă nici 
un răspuns.

Răsfoim fișele copiilor 
pînă la un an. Din 
ele rezultă că, după ieși
rea din casa de nașteri, 
nimeni, dar absolut ni
meni nu s-a sinchisit mai 
departe de soarta copiilor, 
în locul consemnărilor 
medicului pediatru (G’n. 
Stănescu) a scris sora, 
cind și-a amintit, cite ceva, 
cum că X, născut de atitea 
zile „este bine, sănătos, 
vioi". După o astfel de 
mențiune privind starea 
unui copil de 3 săptămini, 
găsim, la interval de o zi, 
notat în registrul de con-

rești. Pleacă și vine cu... 
ocazii. De ce nu locuiește 
în comună? Primăria nu 
a mai acceptat să-i lase 
camera — in care locuise 
cităva vreme — din incin
ta dispensarului. pentru 
bunul motiv că nu și-o în
grijea cum trebuie și făcea 
o proastă propagandă sa
nitară în rindul oamenilor, 
în continuare, cele discu
tate cu medicul Stănescu 
despre situațiile de mai 
sus nu pot fi suportate de 
hirtie. Directorul iși no
tează în caiet neregulile 
găsitb, cu mențiunea: „Ne
cesară intervenție urgentă, 
radicală".

Ne oprim in satul Cîr-

ligu Mare, la punctul sa
nitar, unde se vede treaba 
că aici-nu prea se cunoaș
te încă noțiunea de cură
țenie. La o masă prăpădi
tă, fără halat pe el. cu ți
gara intre degete, îl găsim 

■pe medic. Alături, în pal
ton și cu căciuliță, moașa, 
care tocmai își terminase 
treaba, adică făcuse 3 in
jecții cu... două seringi, 
pentru că „nu mai avem 
altele"...

Dispensarul Mihăilești. 
Singurul prezent aici e... 
lacătul pe ușă ! Mergem 
la spitalul rural din comu
nă. De cum intrăm pe hol, 
deschidem o ușă și le gă
sim stind în pat, ziua in 
amiaza mare, pe. sora Ele
na Nicolae și asistenta 
Cornelia Panțeru. Trata
mentele încă nu le începu
seră... Din discuția cu me
dicul Iulian Tăcu, directo
rul spitalului. aflăm că 
starea disciplinară a per
sonalului din unitățile sub
ordonate metodologic și 
medical spitalului (dispen
sarele din Glodeanu Siliș
tea, Mihăilești și Glodeanu 
Sărat) lasă mult de dorit. 
Mai aflăm că s-au aplicat 
sancțiuni, dar fără nici un 
efect. în ce-1 privește pe 
medicul Gh. Stănescu, sin
gura soluție ar fi să fie... 
mutat in altă parte.

De ce nu poate fi pusă 
ordine in dispensare și la 
spital ? Depășește oare 
„puterile" factorilor de 
răspundere din comunele 
respective ? Nu. Iată ce 
ne spune tovarășul dr. Ion 
Dogăroiu, directorul spita
lului rural Pătirlagele — in 
subordinea căruia sint a- 
rondate circumscripțiile 
bune și foarte bune vizita
te la începutul raidului 
nostru : „La noi, orice a- 
batere săvirșită de către 
cadrele medicale a consti

tuit obiect de dezbateri în 
grupele sindicale, in adu
nările oamenilor muncii și 
în adunările de partid. Am 
urmărit, mereu, crearea 
unei opinii de masă împo
triva indisciplinei".

— Deficiențele constatate 
la dispensarele din Glo
deanu Siliștea și cele înve
cinate trebuiau curmate Cu 
fermitate de către condu
cerea spitalului rural Mi
hăilești, în colaborare cu 
factorii de răspundere din 
comunele în cauză — ne 
spune directorul direcției 
sanitare. Măsurile disci
plinare pe care le vom 
lua de îndată ar fi trebuit 
să fie aplicate la timpul 
potrivit de către medicii 
inspectori care răspund dc 
această zonă, în cadrul di
recției. Pentru a înlătura 
in totalitate neregulile și 
a crea un climat organiza
toric nou, vom trimite pe 
teren un colectiv din par
tea direcției sanitare. în
sărcinat cu îndeplinirea 
tuturor măsurilor oe se 
impun, astfel ca activita
tea de ocrotire a sănătății 
în toate localitățile din 
mediul rural să intre pe 
făgașul normal. In ce pri
vește comportarea medi
cului Gh. Stănescu, acesta 
va fi adus în fața colegiu
lui medicilor și farmaciș
tilor și va fi judecat cum 
se cuvine. Totodată, vom 
institui și un sistem de 
perfecționare a pregătirii 
profesionale a cpdrelor de 
la dispensarele comunale, 
prin aducerea lor periodi
că în spitalul județean...

Iată citeva măsuri bine
venite, pe care le consi
derăm și concluzii ale a- 
cestor însemnări.

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii"
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PĂRTAȘII LA RESTANTE SĂ FIE PĂRTAȘI

Șî LA RECUPERAREA LOR NEÎNTtRZIATĂ
Directorul Trustului de construcții 

industriale din Iași, ing. Tudor Pa- 
telli, ne-a vorbit limpede și foarte 
documentat despre calitățile pe care 
trebuie să le întrunească un șantier 
modei, de fapt, orice șantier de in
vestiții al țării. Ne-a vorbit, așadar, 
despre necesitatea unei bune organi
zări a activității de construcții-mon- 
taj, atingerii de către fiecare angajat 
a unui nivel înalt de productivitate a 
muncii, executării’ tuturor lucrărilor 
de calitate ireproșabilă. N-a fost 
omisă nici condiția numărul unu, sau, 
altfel spus, „cartea de vizită" a ori
cărui șantier exemplar organizat : 
preocuparea permanentă, bine finali
zată pentru realizarea cu precizie, 
în mod ritmic, a lucrărilor, potrivit 
prevederilor din graficele de execu
ție stabilite, în scopul respectării ri
guroase a termenelor de intrare in 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție.

Discuția nu s-a desfășurat numai 
în „sfera teoreticului", ci asupra cazu
lui concret al- șantierului noului 
Combinat de utilaj greu din Iași. To
varășul director ne-a vorbit despre 
un șir de măsuri, unele înfăptuite, 
altele în curs de aplicare, care țin
tesc laolaltă atingerea acestui obiec
tiv : transformarea șantierului in
tr-un loc de muncă model. Pe scurt, 
s-a referit la măsurile care urmăresc 
creșterea pină la 80 la sută a ponde
rii muncitorilor calificați, extinderea 
mecanizării la un mare număr ' de 
lucrări : manipulare și transport de 
materiale, turnări de betoane, tera- 
samente ș.a.

Măsuri firești, dacă avem în ve
dere capacitatea de organizare și ac
țiune a acestui puternic colectiv de 
constructori, a organizației sale de 
partid, experiența acumulată și do
vedită în numeroase rinduri pină 
acum.

Iată însă că pe șantierul combi
natului ieșean, același colectiv — care 
este și antreprenorul general al lu
crării. cu alte cuvinte coordonatorul 
ei — se află, la sfirșitul primei de
cade din luna februarie, în situația 
deloc plăcută de restanțier. Un vo
lum destul de mare de lucrări pre
văzute în anul trecut, dar si pentru 
prima lună a acestui an, nu a fost 
executat. Direct spus, la restanțele 
din 1976 se adaugă alte restanțe acu
mulate în luna ianuarie. In special, 
stadiile fizice realizate pină acum la 
hala de mecano-sudurâ și turnătoria 
de fontă — capacitățile cu termenele 
de intrare în producție cele mai apro
piate — sînt serios întîrziate față de 
prevederile din grafice. Nu este vi
zată o lucrare sau alta de mai mică

SĂ REDUCEM CHELTUIELILE DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. I)

rilor de materiale pe șantiere echi
valează cu o economie netă de cir
ca 12—14 milioane tone de ciment și 
1—1.2 milioane tone -de otel-beton. 
Tocmai de aceea, acțiunea pornită 
din inițiativa secretarului- general al 
partidului pentru ieftinirea investi
țiilor trebuie adîncită, continuată cu 
intensitate sporită, pentru a se obține 
cit mai mari economii, care — așa 
cum s-a stabilit — .vor fi uti
lizate la devansarea 'unor obiec
tive prevăzute în cincinal, lichi
darea unor locuri înguste în anu
mite ramuri industriale. indus
trializarea mai rapidă a unor zone și 
orașe mai puțin dezvoltate și con
struirea suplimentară, in acest cinci
nal, a circa 160 000 de locuințe noi, 
O realitate care îndeamnă și obligă 
Ia o activitate și mai susținută pen
tru aplicarea neintîrzjată a tuturor 
măsurilor stabilite de conducerea 
partidului in acest sens : dimensio
narea judicioasă a construcțiilor, re- 
proiectarea unor materiale de con
strucție și introducerea unor noi ti
puri de materiale mai ieftine, proiec
tarea de noi tehnologii de execuție 
a lucrărilor de constructii-montaj. 
sporirea gradului de industrializare 
a lucrărilor pe șantiere ș.a.

Productivitatea muncii — indica
tor sintetic ce exprimă. în ultimă 
instanță, eficienta cu care este chel- 

■ită munca socială — constituie o 
Mtă componentă majoră a ridicării 
eficienței economice generale. Cu to
ții sîntem direct interesați în crește- 

\ rea in ritm tot mai înalt a produc- 

importanță. ci restanțele privesc exe
cutarea structurilor de rezistență, 
acoperișurilor si pardoselilor acestor 
capacități.

Care sînt cauzele care au determi
nat această stare de lucruri ? în pri
mul rînd, lipsa masivă a construcții
lor metalice, nelivrarea acestora la 
termenele contractuale fixate. Rămîn 
datoare față de șantier, cu aprecia
bile cantități nelivrate, întreprinde
rea de construcții metalice din Caran
sebeș, întreprinderea județeană de 
industrie locală din Iași, I.C.I.M. Bra
șov. Mai surprinzător este faptul că 
însuși beneficiarul investiției, între
prinderea ieșeană „Nicolina", se află, 
prin volumul de. construcții metalice 
nelivrate, in fruntea listei de restan- 
țieri. Demersurile făcute pînă acum 

O obligație care trebuie îndeplinită... 
fără restanțe pe șantierul Combinatului 

de utilaj greu din Iași
de constructor pe lingă acești furni
zori, inclusiv în ședințele comune de 
comandament, n-au dat rezultate con
cludente. Ei apelează cu ușurință la 
justificări, iar conducerea Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini — ca titular al investiției — le 
acceptă... Esențial este, deci, să se 
pună ordine in livrări. Aceasta este 
problema-problemelor, aici, la Iași. 
Și în acest scop se impun măsuri 
energice, prima dintre ele constitu- 
ind-o controlul permanent, nemijlo
cit, din partea ministerului, asupra 
modului in care furnizorii amintiți 
își respectă angajamentele asumate. 
Sînt-doar, într-o măsură importantă, 
părtași la restanțe și atunci este nor
mal să fie părtași la eforturile pen
tru recuperarea lor !

Pot fi. oare, constructorii ieșeni 
absolviți integral de răspundere pen
tru restanțele de pînă acum ? Bine
înțeles, nu.

— întîrzierile în livrări — ne-a 
spus tov. Stelian Moisiuc, șeful lotu
lui de izolații — au fost privite de 
către constructor altfel decît ne-am 
fi așteptat și altfel decit trebuia. For
țele sale au fost concentrate la alte 
lucrări., cu valori mari, neglijînd în 
schimb obligația primordială de a-si 
organiza activitatea in așa fel. încit 
să creeze frontul de lucru solicitat de 
celelalte subantreprize.

Mai exact. în buna organizare a ac

tivității muncii. Bunăoară, pe aceas
tă cale se asigură importante sporuri 
de producție cu aceeași dotare teh
nică. cu aceleași forțe umane. Cal
culele arată că. în 1977, un singur 
procent de creștere a productivității 
muncii în industrie ephivalează cu un 
spor absolut de producție de 7 mili
arde lei, fată de 5 miliarde lei in
1975 și 2,7 miliarde lei în 1970. Tot
odată. sporirea în ritm susținut a 
productivității muncii. reprezintă o 
condiție de bază pentru a se putea 
trece în fiecare întreprindere la re
ducerea săptăminii de lucru — mă
sură ce se experimentează începind 
din acest an.

Desigur, așa cum subliniază comu
nicatul. realizările obținute în anul
1976 sînt poifitive, pe ansamblul in
dustriei republicane productivitatea 
muncii fiind îndeplinită în proporție 
de 101,2 Ia sută ; față de anul 1975, 
productivitatea muncii a crescut cu 
8,8 la sută, asigurindu-se pe această 
cale un spor de producție de aproape 
45 de miliarde lei. Evident, sînt re
zultate care ne bucură și care de
monstrează că în anul trecut s-au în
registrat progrese însemnate în ce 
privește creșterea randamentului 
muncii. Referindu-se la prevederile 
planului pe acest an. ca și pe între
gul cincinal în domeniul productivi
tății muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că trebuie luate 
măsuri foarte serioase pentru a ob
ține o creștere mult mai mare a pro
ductivității muncii decît s-a prevăzut 
în cincinal. Iar pentru înfăptuirea 
acestei sarcini mobilizatoare, condu
cerea partidului a stabilit un șir de 

tivității de construcții-montaj, despre 
care ne vorbea tovarășul director, 
există- fisuri serioase, constructorul 
angajîndu-se de unul singur într-o 
„cursă" pentru realizarea propriilor 
sarcini de plan, dar numai din punct 
de vedere valoric, ignorîndu-i pe 
ceilalți factori cu care trebuie să 
conlucreze îndreaproape pentru reali
zarea, înainte de toate, a stadiilor fi
zice planificate. Cazuri concrete : 
dacă în unele hale au fost începute 
în devans lucrări de fundații, inclusiv 
cele pentru utilaje tehnologice, de 
terasamente și canalizări, în schimb 
la turnătoria de fontă sau la hala de 
utilaj metalurgic, elementele de aco
periș au fost numai așezate pe locu
rile lor, fără ca lucrarea să fie termi
nată. Motiv pentru care izolatorii nu 

pot avea la dispoziție un important 
front de lucru.

Constructorul a stabilit, chiar pen
tru această lună, un șir de măsuri, cu 
termene și răspunderi precise, meni
te să ducă la intensificarea ritmului 
de lucru și diminuarea restanțelor. 
In primul rînd, au fost promise de 
către tov. Constantin Pirlog, inginer 
șef de șantier, terminarea unor lu
crări la cele două capacități amintite 
și asigurarea unor fronturi de lucru 
corespunzătoare subantreprizelor. U- 
nele dintre termene au expirat însă, 
fără să se fi produs revirimentul aș
teptat. De ce ? N-au fost realiste 
măsurile ? S-o spunem deschis : chiar 
și această dozare a eforturilor s-a fă
cut pe „linia minimei rezistențe", li
chidarea restanțelor fiind eșalonată 
pe o durată de mai multe luni. Nu 
este atunci, de mirare că, în aceste 
condiții, constructorii acționează in 
virtutea „principiului" : „să lăsăm pe 
miine ce trebuia să facem astăzi".

Să fi uitat, oare, conducerea trus
tului din Iași, organizația de partid, 
că fiecare colectiv este dator, in pri
mul și în primul rînd. să caute 
soluții și să acționeze ferm atit 
pentru îndeplinirea ritmică. în 
fiecare lună, a planului, cit și 
— acolo unde e cazul — pen
tru recuperarea, în cel mai scurt 
timp, a restanțelor din anul trecut ? 
A gindi și a acționa în spirit revolu- 

măsuri în vederea desfășurării unei 
acțiuni organizate în economie pen
tru creșterea suplimentară, în anul 
1977, a productivității muncii atit in 
industrie, cit și în construcții-mon- 
taj. O asemenea sarcină prioritară 
trebuie să preocupe pe toți .factorii 
de răspundere din ministere, centrale 
și întreprinderi, toate organele și or
ganizațiile de partid, să mobilizeze 
toate colectivele pentru a valorifica 
mai intens rezervele interne exis
tente, pentru a se asigura creș
terea gradului de mecanizare și au
tomatizare a proceselor de producție, 
introducerea de tehnologii noi, mai 
buna utilizare a mașinilor și insta
lațiilor, perfecționarea organizării 
producției și a muncii, ridicarea ca
lificării cadrelor — măsuri care să 
determine, ridicarea mai . rapidă , a 
randamentului muncii.

înfăptuim, după cum se știe, obiec
tivele cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. Un cincinal in care, folo
sind tot mai mult o tehnică supe
rioară, devine nu numai posibil, ci și 
absolut obligatoriu să realizăm pro
duse noi, cu parametri tehnico-func- 
ționali și calitativi ridicați. Deci, nu 
orice fel de produse noi, ci cu prio
ritate produse care asigură, așa cum 
a stabilit conducerea partidului, o va
lorificare superioară a materiilor pri
me și materialelor, un grad ridicat 
de prelucrare. Din datele comunica
tului rezultă că în anul 1976 au fost 
introduse în fabricație 1 752 tipuri de 
mașini, utilaje, aparate și instalații, 
843 materiale și bunuri de con
sum. Cu toate acestea, în unele în
treprinderi din industria constructoa- 

ționar, a avea conștiința înaltei răs
punderi pentru obligația pe care o 
are fiecare de a-și realiza exemplar 
planul — de care este capabil și a- 
cest puternic colectiv — înseamnă a 
nu accepta sub nici un motiv per
spectiva aminării sau a neindepli- 
nirii sarcinilor, ei a căuta și aplica 
cu insistență soluții și măsuri pentru 
recuperarea rapidă a întirzierilor. 
Măsuri tehnico-organizatorice și po
litico-educative, ancorate în realita
tea existentă pe șantier, în stare să 
mobilizeze întregul potențial uman și 
tehnic al constructorilor. Nimeni nu 
are dreptul să ridice din umeri și să 
spună : „Asta-i situația ! Ce-a fost a 
fost și o să ne străduim să fie bine în 
viitor". Ca să fie cu adevărat bine, 
este necesar să fie de urgență luate 
toate măsurile pentru ca absolut 
toate restanțele să fie neintîrziat și 
integral recuperate.

Concret, iată ce probleme trebuie 
rezolvate cu prioritate :

1) Extinderea hotărîtă a lucrului 
in 2 și 3 schimburi, întrucit realiză
rile nu sînt pe măsura intepțiilor de
clarate ale constructorului. De ce ? 
Pentru că n-a fost și nu este re
zolvată încă problema asigurării 
pieselor de schimb necesare la toate 
categoriile de utilaje existente pe 
șantier. Se discută mult pe această 
temă, dar se face puțin. Trebuie, 
deci, ca Ministerul Construcțiilor In
dustriale și diferiții furnizori ai uti
lajelor de execuție — cum este, de 
pildă, întreprinderea brăileană „Pro
gresul", producătorul excavatoarelor 
„Castor" — să acționeze imediat, cu 
hotărire, în vederea înlăturării aces
tui mare neajuns.

2) Și problema, aparent nesemnî-- 
ficativă, a drumurilor de șantier tre
buie odată pentru totdeauna pusă 
la punct. Despre ce fel de organi
zare. disciplină in muncă și asistență 
tehnică poate fi vorba, dacă acum, 
în plină iarnă, drumurile sint, prac
tic, impracticabile, extrem de greu 
de străbătut atit cu mijloacele de 
transport, cit și pe jos ?

3) Livrarea de către proiectanți a 
documentațiilor in ordinea și la ter
menele stabilite pentru lucrări care 
nu așteaptă aminare.

4) Organizarea riguroasă a fiecărui 
punct de lucru și controlul sistema
tic, la fel de riguros, asupra modu
lui in care sint îndeplinite sarcinile 
„la zi" și programele proprii de mă
suri — capitol unde optimismul con
structorilor are, deocamdată, prea 
puțină acoperire.

Ing. Cristian ANTONESCU

re de mașini și din chimie, sarcinile 
din planul pe 1976 privind a- 
similarea produselor noi nu au fost 
realizate integral, ceea ce impune 
aplicarea unor măsuri imediate pen
tru recuperarea tuturor restanțelor, 
in așa fel ca prevederile cincinalului 
revoluției tehnico-științifice în acest 
domeniu să fie îndeplinite și depă
șite. De asemenea, pentru realizarea 
cu succes a sarcinilor privind moder
nizarea producției, ridicarea nivelului 
ei tehnic și calitativ, un accent deose
bit trebuie pus pe stimularea crea
ției tehnice de masă, pe valorificarea 
intensă o potențialului de gîndire și 
inventivitate tehnică al muncitorilor, 
al tuturor oamenilor muncii.

Ne-am oprit Ia citeva din direcțiile 
majore în care trebuie acționat in 
anul 1977, ca și în întregul cincinal, 
in vederea creșterii puternice a efi
cienței întregii activități economice. 
Pornind de la sarcinile și exigențele 
formulate de conducerea partidului 

.în acest domeniu hotăritor pentru 
progresul mai rapid și multilateral 
al patriei, organizațiile de partid sînt 
chemate, să sădească în conștiința tu
turor colectivelor din industrie, a lu
crătorilor din domeniul cercetării și 
ingineriei tehnologice ambiția și răs
punderea de a face tot ce le Stă în 
putință pentru a realiza, zi de zi, 
progrese cit mai mari, pe calea creș
terii eficienței economice, cu convin
gerea că pe această cale își onorează, 
deopotrivă, o sarcină politică și pro
fesională fundamentală, își aduc o 
contribuție hotăritoare Ia îndeplinirea 
prevederilor cincinalului, a istorice
lor hotărîri ale Congresului al XI-lea 
al partidului.

Aspect de muncâ de la complexul de creștere a vacilor din cadrul I.A.S. Afumații Copâceni, |udețul Ilfov. Cu aju
torul unei instalații moderne de tip rotolactor se mulg cite 170 de vaci pe orâ. Zilnic de aici se livreazâ peste 25 000 

litri de lapte pentru aprovizionarea Capitalei
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Adunarea generală a cooperativei agricole 
nu este o adunare festivă, ci un autentic 

forum al democrației cooperatiste
In cooperativele agricole se desfă

șoară. in aceste zile, adunările ge
nerale. pe a căror ordine de zi fi
gurează probleme de mare însemnă
tate. Făcînd bilanțul realizărilor ob
ținute in 1976 în îndeplinirea sarci
nilor de- plan, adunările sînt chemate 
să dezbată cu înaltă responsabilitate 
măsurile care trebuie aplicate în ve
derea sporirii producției vegetale și 
animale, creșterii eficienței econo
mice.

în cuvîntarea rostită la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1976, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea de 
a se întări rolul adunării generale, 
manifestîndu-se mai larg și1 efectiv 
democrația cooperatistă. „Atrag incă 
o dată atenția — arăta secretarul 
general al partidului — asupra nece
sității bunei funcționări a consiliilor 
de conducere, a adunărilor generale, 
asupra participării tuturor membrilor 
cooperativelor la 
conducerea’ acti
vității economice
— aceasta fiind o 
cerință esențială 
a democrației co
operatiste, ă în
tăririi economice 
a cooperativelor".
De aci decurge, sarcina ce revi
ne organelor și organizațiilor de 
partid, uniunilor intercooperatis- 
te și consiliilor populare comuna
le de a asigura cadrul necesar ca în 
adunările generale să fie dezbătute 
problemele de bază ale cooperativei, 
astfel încit toți cooperatorii să-și a- 
ducă din plin contribuția la luarea 
deciziilor, la stabilirea^ măsurilor ne
cesare pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii, în vederea 
realizării și depășirii planului pe a- 
cest an.

Constituie adunarea generală doar 
un prilej de a prezenta în cifre 
„seci" rezultatele economice și fi
nanciare din anul care a trecut ? 
Nicidecum. în cele mai multe coope
rative agricole, tăindu-se de la ră
dăcină tendințele de formalism, au 
fost create posibilități de desfășu
rare largă a inițiativei creatoare a 
membrilor cooperatori. In dezba
terile vii, aprofundate care au avut 
loc în adunarea generală a coopera
tivei agricole din Vadu Săpat,,județul 
Prahova, s-a simțit din plin acel su
flu nou, proaspăt, viguros pe care 
conducerea partidului cere să îl im
primăm tot mai puternic în întreaga 
activitate din agricultura noastră. 
Da. la Vadu Săpat, adunarea gene
rală putea avea un caracter mai fes
tiv, pentru că rezultatele de pro
ducție din 1976 au fost excelente. 
S-au obținut, în medie la hectar, 
peste 4 600 kg grîu, 7 100 kg porumb
— cea mai mare recoltă din județ — 
iar vița de vie, care constituie ramura 
de bază, a adus venituri de peste

' 8,5 milioane lei. Ca urmare a spori
rii producțiilor și creșterii venituri
lor, norma de muncă a fost retribui
tă cu peste 65 lei. Evidențiind aceste 
rezultate, cooperatorii, toți cei care 
au luat cuvîntul in adunarea gene
rală, pătrunși de răspunderea intro

ducerii unui spirit de ordine și dis
ciplină mai ferm in, conducerea 
și gestionarea averii obștești, au ară
tat clar că există încă importante 
resurse de creștere a producției, care 
pot și trebuie să fie puse în valoare.

Sint demne de remarcat interven
țiile și numeroasele propuneri 
făcute în domeniul îmbunătățirii or
ganizării muncii, al întăririi răspun
derii și exigentei cooperatorilor fată 
de sarcinile ce revin fiecărei forma
țiuni. Ceea ce impresionează în mod 
deosebit sînt schimbările profunde 
în mentalitatea acestor țărani — în 
trecut obijduiți, lipsiți adesea de 
mijloacele necesare existentei — as
tăzi făcîndu-și auzit glasul ca ade- 
vărați stăpîni ai avuției obștești, vor
bind despre problemele esențiale ale 
dezvoltării cooperativei în care mun
cesc; combătînd cu fermitate mani
festările de delăsare ale celor certați 
cu munca. „Avem de acum o expe

Aceasta este și opinia cooperatorilor de ta C.A.P. 
Vadu Săpatunitate de frunte a județului Prahova

riență bună în cultivarea porumbului 
și griului, în aplicarea noilor tehno
logii la vița de vie — spunea coope
ratorul Alexandru Manea; Știm cu 
toții nu numai cit a trebuit să mun
cim. ci și cit de mult a trebuit să ne 
schimbăm ca agricultori pentru a face 
față noilor cerințe. Ne dăm seama că 
puteam obține și mai mult dacă nu 
ar mai fi printre noi și dintre aceia 
care mai cred că pot veni la muncă 
cînd vor, că pot- face lucrările după 
bunul lor plac. Este nedrept ca din 
hărnicia celor mulți să se înfrupte 
și cei certați cu munca. Ei 
nu pot fi. puși în aceeași balan
ță cu cei care duc greul, ei nu trebuie 
să se bucure de privilegiul că unita
tea poate plăti atit de mult la norma 
de muncă. Nu trebuie să ne împă
căm cu această stare de lucruri. Este 
necesar ca, în lumina Legii privind 
retribuirea muncii, să aplicăm mă
suri care să-i oblige pe toți să 
muncească altfel, să-i facem să în
țeleagă că trebuie și sint in măsură 
să se ridice la nivelul gospodarilor 
fruntași".

în dezbaterile din adunarea gene
rală și-a găsit o deplină confirmare 
modul în care membrii cooperatori 
își exercită dreptul de decizie in con
ducerea și organizarea treburilor uni
tății în care muncesc. Acest drept se 
încadrează în procesul general de 
adîncire a democrației socialiste, de 
exercitare reală a democrației, care 
presupune, deopotrivă, competență 
și angajare cu răspundere în solu
ționarea tuturor problemelor care 
privesc dezvoltarea economică a fie
cărei cooperative agricole. In acest 
context, a fost pusă în discuție pro
blema îmbunătățirii muncii și teh
nologiilor de producție în sectorul 
zootehnic, unde rezultatele nu sint, 
deocamdată, pe măsura posibilită
ților. Cooperatorii Gheorghe Savu, 

Marin Apostol, Constantin . Sirbu- 
lescu și alții au arătat că este ne
voie, înainte de toate, de o cotitură 
radicală în conducerea și îndrumarea 
activității fermei, de întronarea unui 
spirit de ordine și disciplină, de la 
șeful de fermă pină la îngri
jitor.

Un 4oc central în cadrul adunării 
generale l-au ocupat dezbaterile în 
legătură cu noul sistem de organi
zare și retribuire a muncii. Pornind 
de la experiența pe care a acumu- 
lat-o cooperativa in aplicarea acor
dului global pe echipe, de la rolul 
pe care l-a avut acest sistem de or
ganizare și retribuire în obținerea re
zultatelor de pînă acum, participanții 
la discuții, printre care Ion- Moldo- 
veanu, Nicolae Dan, Ioana Ciobanu 
ș.a., au cerut să fie reglementate mai 
clar raporturile dintre șefii de bri-- 
gadă și conducerea cooperativei. S-a 
insistat, de asemenea, pentru întă

rirea răspunderii 
acestora in reali
zarea producții
lor planificate, 
dar și în - asigu
rarea condițiilor 
materiale nece
sare' desfășurării 
procesului de pro

ducție, potrivit clauzelor cuprinse în 
angajamentul încheiat cu membrii 
cooperatori din brigada respectivă.

Pentru îmbunătățirea activității pe 
1977, adunarea generală a cerut să 
fie perfecționată activitatea consiliu
lui de conducere, în sensul creșterii 
răspunderii și exigenței acestuia în 
actul de conducere. Apreciind rolul 
deosebit pe care inginerul-șef loan 
Curtu și președintele cooperativei. 
Gheorghe Iordache, îl au în coordo
narea de zi cu zi a activității, s-a ce
rut ca și. ceilalți membri ai consiliului 
să participe mai activ și cu mai multă 
răspundere la rezolvarea problemelor 
legate de organizarea producției și a 
muncii, astfel incit la locurile lor de 
muncă să fie nu numai un exemplu 
de hărnicie, ci și factori activi în 
mobilizarea oamenilor la muncă. în 
esență, este nevoie de afirmarea in 
practică a unui stil de muncă mai 
dinamic, mai eficient, pe măsura 
capacității fiecărui membru al con
siliului de conducere, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin în conducerea și organizarea 
întregii activități din cooperative.

Se poate spune. în'concluzie, că a 
fost o dezbatere fructuoasă. în care 
cooperatorii au făcut propuneri de 
certă utilitate pentru îmbunătățirea 
diferitelor laturi ale activității pro
ductive. pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor în 
acest an. Pe baza acestor propuneri, 
a planurilor de măsuri adoptate, 
cooperatorii din Vadu Săpat, ca răs
puns la chemarea cooperatorilor din 
Salonta. s-au angajat să depășească 
producția globală cu 2.2 milioane lei, 
să livreze la fondul de stat, peste pre
vederile din contractul încheiat, 75 
tone grîu, 243 tone porumb, 120 tone 
struguri, precum și cantități impor
tante de carne, lapte și alte produse.

Iosiî POP

(Urmare din pag. I)
ciclul cercetare — inginerie tehnolo
gică — producție. Vom acționa în așa 
fel, încit toate programele și obiecti
vele noastre să fie nemijlocit legate 
de programele de dezvoltare a ra
murilor economiei naționale, să se 
împletească cu programele speciale 
pe produse sau grupe de produse 
cuprinse în plan.

Pentru prima oară, în acest cin
cinal, planul de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică este struc
turat pe obiective ale economiei na
ționale și corelat, prin termene și 
executanți, cu planul tehnic și pla
nul de investiții. Multe întreprinderi 
sau secții noi ca, de exemplu, insta
lația pentru fabricarea latexului de 
perbunan și instalația de cauciuc po- 
libutadienic de la Combinatul petro
chimic Borzești, instalația pentru fa-> 
bricarea erbicidelor cicloat. molinat, 
și butilat de la Combinatul chimic 
Rîmnicu-Vîlcea. întreprinderea de 
cabluri și materiale electroizo- 
lante Bistrița, secțiile pentru apa
ratură medicală de la întreprinderea 
„Electronică" și întreprinderea op
tică română din Capitală ș.a. vor 
beneficia de tehnologii realizate in
tegral pe bază de concepție proprie.

— Acum, cînd planul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică este 
corelat cu planul tehnic și planul de 
investiții, ce măsuri concrete au fost 
luate pentru a se asigura realizarea 
lui exemplară, cu atit mai mult cu 
cit anul 1977 este considerat a avea 
un rol hotăritor in realizarea sarcini
lor pe întregul cincinal ?

— în primul rînd. prin măsurile 
stabilite, se impune cercetării și' in
gineriei tehnologice să participe și 
să contribuie nemijlocit la acțiunile, 
de reducere a cheltuielilor materiale 
de producție, îndeosebi a consumu
rilor de materii prime, energie și ma
teriale. Cercetătorii, inginerii și pro- 
iectanții sînt prezenți si mai activ 
decit pînă acum în întreprinderi și 
pe șantierele de construcții din toată 
țara, identificind. la fața locului, și 
aplicînd cele mai potrivite soluții 
pentru fiecare tehnologie, mașină, 
produs ori piesă în parte. Pornind 
de la necesitatea prevenirii în viitor 
a oricăror excese ori depășiri de con
sumuri. vom urmări cu deosebită 
atenție respectarea și îmbunătățirea 
normelor și normativelor in vigoare, 

incă din faza de concepție, de ingi
nerie și proiectare a noilor obiective, 
de la cea mai mică piesă pînă la 
echipamentele complexe.

O sarcină ca aceea de a încorpora 
in produsele finite cel puțin 85 la 
sută din laminatele utilizate, de 
exemplu, presupune nu numai mă
suri în direcția îmbunătățirii disci
plinei tehnologice și de producție, 
dar și un însemnat efort de ingenio
zitate tehnică din partea cercetăto
rilor și inginerilor noștri tehnologi. 
Reciclarea deșeurilor de debitare, 
perfecționarea metodelor de control 
preventiv, procedeele de forjare de 
precizie, de extrudare și formare la 
rece și multe altele sint tehnologii 
a căror deplină și eficientă afirmare 
în producție necesită prezența mai 
activă in uzine, la locurile de pro
ducție, a cercetătorului și proiectan
tului.

Se poate spune că transpunerea 
judicioasă și eficientă in practica 
producției a unor soluții și indicații, 
economice depinde in mod hotăritor 
de aportul cercetării și ingineriei 
tehnologice. Un exemplu recent il 
constituie indicația referitoare la re
ducerea înălțimii coșurilor de fum 
din unele industrii. Aceasta nu este 
numai o chestiune de modificare a 
normativelor. Cercetătorii, inginerii 
și proiectanții noștri sînt chemați să 
identifice, ,să evalueze și să reali
zeze efectiv instalații tehnologice de 
reducere a noxelor, de recuperare a 
căldurii și a unor materii de obicei 
evacuate în atmosferă, astfel îneît 
efectul global al acțiunii să fie o di
minuare reală a poluării mediului 
înconjurător și nu una doar aparen
tă, prin diluare.

In al doilea rînd, avem in centrul 
atenției cerința creșterii ponderii 
efortului de concepție și proiectare 
in valoarea finală a noilor produse 
și tehnologii, văzînd in aceasta o cale 
sigură de ridicare a calității și com
petitivității acestora. Ne este călă
uză. în atingerea acestui obiectiv, in
dicația secretarului general al parti
dului de a munci astfel încit calita- 
tea produselor și tehnologiilor pe care 
le creăm să fie dovedită de parame
tri funcționali și economici compa
rabili cu sau mai buni decît cei ai 
produselor similare din alte țări.

Posibilități există și acestea con
stau in valorificarea unui mare nu
măr de soluții tehnice proprii privind

produsele și tehnologiile noi. Vor fi 
valorificate brevetele referitoare la 
senzorii electrochimici, transportul 
aerodinamic conteinerizat, depoluan- 
tul de petrol — petroabs. ca și o 
serie de brevete ce vizează folosirea 
în scopuri energetice a unor com
bustibili cu putere calorifică redusă, 
cum ar fi unele deșeuri din zooteh
nie, deșeurile menajere, combustibili 
inferiori, ca ligniții și șisturile bitu
minoase ș.a. ,

De asemenea, vom deveni mai exi- 
genți în acest an în compararea efor
tului material propriu ce trebuie de
pus pentru realizarea obiectivelor 
planificate cu efortul consemnat în 
alte țări pentru realizarea acelorași 
produse și tehnologii.

Cercetarea științifică și ingineria tehnologică
— In ce se va exprima, în princi

pal, creșterea eficienței activității de 
cercetare și inginerie tehnologică ?

— în creșterea numărului de pro
duse și tehnologii noi sau reproiec- 
tate care vor intra în producție in 
anul 1977 și în următorii ani, în ca
litatea superioară și competitivitatea 
acestora, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție pentru realiza
rea lor. participarea hoțărîtoare a 
științei și tehnologiei la creșterea 
productivității muncii și la înnoirea 
producției in toate sectoarele de ac
tivitate. Pentru a ne referi numai la 
ultimul dintre parametrii enumerați, 
să reținem că in anul 1977 ponderea 
produselor noi și reproiectate in pro
ducția industrială a țării va urca la 
18,4 la sută. La fel de grăitor este 
și faptul că ponderea produselor rea
lizate pe bază de concepție pro
prie și a reproducerilor va reprezen
ta 93 la sută din totalul produselor 
noi și reproiectate, ridieîndu-se la 
98,7 la sută în domeniul chimiei și 
89,2 la sută în metalurgie.

— Așa cum a subliniat conducerea 
partidului, una din căile de creștere 
a eficientei economice este reduce
rea accentuată a cheltuielilor de pro
ducție și. in primul rînd, a celor ma
teriale. Care este aportul lucrătorilor 

din cercetarea științifică și ingineria 
tehnologică la această amplă acțiune 
ce se desfășoară in economie ?

— Ca urmare a indicațiilor secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. date cu pri
lejul Consfătuirii de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 30 septembrie și la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 2—3 no
iembrie 1976, în întreaga țară se des
fășoară acțiunea de stabilire a căilor 
și soluțiilor de reducere suplimen
tară, pe anul 1977, a consumurilor de 
materii prime, materiale, energie și 
combustibili față de prevederile pla
nului cincinal, respectiv, anual. Con
siderăm doar ca un început rezulta
tele primei etape a acțiunii de redu
cere a consumurilor de materiale pe 

anul acesta, prin îmbunătățirea teh
nologiilor și diminuarea greutății 
nete a produselor, concomitent cu 
îmbunătățirea parametrilor tehnico- 
funcționali ai acestora. Așa cum s-a 
subliniat și cu prilejul recentelor vi
zite de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, considerăm că această 
acțiune are un caracter permanent, 
proiectarea optimizată și reconside
rarea continuă a produselor și teh
nologiilor sub aspectul consumurilor 
specifice devenind astfel sarcini de 
bază ale fiecărui lucrător din cerce
tare, proiectare și producție. La ana
lizele din întreprinderi participă spe
cialiști din institutele centrale de cer
cetare și academiile de științe, din 
ministere, din centrale industriale și 
întreprinderi, din învățărhîntul supe
rior. Acționîndu-se sub îndrumarea 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Comitetului de Stat al 
Planificării și a Ministerului Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
cu sprijinul nemijlocit al comitetelor 
județene de partid, se propun o se
rie de măsuri menite să ducă, din anul 
1977, la reducerea continuă a con
sumurilor actuale. Este vorba de ex
tinderea debitării centralizate, apli
carea unor tehnologii moderne de 

prelucrare cu pierderi minime de 
fabricație, înlocuirea materialelor 
feroase și neferoase. îndeosebi cu 
mase plastice, extinderea construc
țiilor sudate în locul celor masive, 
livrarea laminatelor la dimensiuni 
fixe, multiple și cu toleranțe nega
tive, valorificarea industrială a ca
petelor și scurtăturilor rezultate în 
industria metalurgică, a lemnului și 
hîrtiei. intensificarea utilizării resur
selor secundare și altele. Ca urmare 
a indicațiilor primite, vom acorda o 
atenție și mai mare unificării și ti
pizării producției, mai ales pentru 
piesele și subansamblele mici, care 
pot 1'i debitate astfel centralizat, în 
vederea reducerii costurilor de fabri
cație și a evitării risipirii de forțe.

Totodată, vom aplica în mod hotărit 
indicația de a înlocui sau reprofila 
anumite instalații tehnologice în
vechite, cu consumuri specifice mari 
de energie și materiale, cu altelfe noi 
și cu performanțe îmbunătățite, ori 
de cite .ori acest lucru se justifică 
în mod rațional.

începutul anului 1977 marchează o 
mobilizare în continuare a tuturor 
forțelor din activitatea de cercetare 
și inginerie tehnologică în vederea 
găsirii de noi soluții, de noi resurse, 
pentru diminuarea substanțială a 
consumurilor materiale, - încadrarea 
în niveluri de consum din ce în ce 
mai reduse.

— Ce măsuri organizatorice con
crete se au in vedere pentru atin
gerea obiectivelor de creștere a efi
cienței pe care vi le-afi propus ?

— Mai intîi. îmbunătățirea organi
zării muticii în sectoarele cercetării 
și ingineriei tehnologice, a cadrului 
legal și economic de desfășurare a 
acestor activități. Un rol deosebit de 
important îl are. în această privință, 
asigurarea unor comenzi clare ale 
beneficiarilor către executanți. Vom 
acorda, de asemenea, o atenție de
osebită întăririi disciplinei muncii de 
cercetare și inginerie tehnologică, 
respectării termenelor, asigurării 

parametrilor de calitate $1 a rit
mului de livrare a rezultatelor 
către sectoarele productive. Toa
te acestea vor constitui repere 
de bază în aprecierea eficienței 
muncii fiecărui specialist, a fiecărei 
echipe de lucru. De altfel, in acest 
domeniu avem unele realizări bune, 
evidențiate cu ocazia recentelor ac
țiuni întreprinse in județe, cînd une
le termene de înfăptuire a obiective
lor au putut fi reduse.

în domeniul integrării cercetării și 
ingineriei tehnologice cu producția, 
vom urmări să transpunem in viață 
cit mai complet indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a materializa 
răspunderea comună a cercetătorului, 
inginerului tehnolog, proiectantului 
și constructorului pentru realizarea 
fiecărui obiectiv, pină Ia atingerea 
parametrilor proiectați. Procesul in
tegrării va fi extins cu mai multă 
hotărire asupra cadrelor didactice din 
învățămintul superior și a studen
ților, al căror potențial remarcabil 
va fi cuplat la efortul comun al tu- ■ 
turor factorilor implicați in realiza
rea obiectivelor economiei naționale. 
In această direcție s-au obținut de x 
pe acum unele rezultate pozitive, 
anul 1977 urmind să marcheze un nou 
pas înainte in realizarea integrării 
cercetării și ingineriei tehnologice cu 
invățămintul și producția. Aș putea 
spune că, practic, fiecare institut, 
fiecare catedră își desfășoară activi
tatea de cercetare împreună cu spe
cialiști din producție și din unitățile 
de cercetare și inginerie tehnologică, 
concretizind concepția lor tehnică în 
produse, tehnologii sau materiale de 
mare interes pentru economie. La In
stitutul politehnic din Timișoara, de 
pildă, stația de producție încadrată 
in activitatea Institutului centra!' de 
cercetări chimice a trecut la realiza
rea unor produse industriale, ca oxi
dul cupros necesar fabricării vopse
lelor antivegetative pentru nave. 
Cadre didactice de la facultățile de 
inginerie chimică și de mecanică din • 
București. în colaborare cu specia
liști din Institutul de cercetări pen
tru chimie și industrie alimentară și 
Institutul de studii și proiectări 
construcții agricole și industrie ali
mentară realizează, pentru industria 
zahărului, o tehnologie și proiectele 
de execuție necesare unei instalații 
automatizate de difuzie continuă, cu 
capacități de peste 2 000 tone sfeclă 
în 24 de ore, renunțîndu-se la impor

tul. unei licențe, ceea ce pe ansam
blul industriei alimfentare echivalea
ză cu efecte substanțiale. Vom căuta 
ca fiecare colectiv, fiecare catedră, 
fiecare unitate de cercetare să rapor
teze în acest an hotăritor al cincina
lului realizări la nivelul exigențelor 
revoluției tehnico-științifice.

Pentru înfăptuirea sarcinilor din 
acest an, corespunzător exigențelor 
superioare, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie va întări legă
turile cu rețeaua de cercetare și in
ginerie tehnologică, cu institutele 
centrale de cercetare și academiile 
de științe, cu ministerele și celelalte 
organe centrale. Vom acorda o aten
ție deosebită dezvoltării legăturilor 
de lucru permanente pe care le-am 
stabilit cu comitetele județene de 
partid, cu unitățile de producție din 
județe. în consfătuirile de lucru și cu 
prilejul expozițiilor din institutele 
centrale de cercetare și academiile de 
științe,- organizate in pregătirea Ple
narei Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie din martie a.c., 
se vor dezbate și stabili căile de rea
lizare în cit mai bune condiții a 
planului pe 1977 de către toate uni
tățile economice din țară, prin creș
terea substanțială a eficientei activi
tății de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică din toate ramurile 
economiei naționale. O sarcină de 
bază a plenarei o va constitui reac
tualizarea planului de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic cu 
începere din anul 1977, prin inclu
derea noilor obiective rezultate din 
acțiunea de reducere a consumuri
lor, din indicațiile primite cu prile
jul vizitelor de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unități indus
triale și expozițiile economice din 
Capitală. Sîntem conștienți că mai 
avem multe de făcut pentru a asi
gura îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de progres tehnic, pentru ridi
carea continuă a efioienței econo
mice a muncii noastre. Considerăm 
că principalul indicator al acestei 
eficiente il constituie, în cele din 
urmă, contribuția pe care știința și 
tehnologia românească o aduc la creș
terea venitului nostru național. Sîn
tem hotăriți să facem totul pentru 
a ne situa la înălțimea exigențelor, 
încrederii și sprijinului ce ni se 
acordă.

Convorbire realizata de 
Elena MANTU
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI” în județele țarii

Pe scenă-valori autentice, creații
care să emoționeze, să educe, să mobilizeze

în județul Vaslui. Festivalul „Cîn
tarea României" este apreciat de 
muncitori, de țărani, de intelectuali, 
elevi, de toți cetățenii ca un minu
nat prilej de îmbunătățire a calită
ții muncii, de perfecționare a rela
țiilor sociale, de elevare spirituală. 
Pe baza unui bogat program întocmit 
și urmărit cu grijă permanentă pen
tru calitatea fiecărei manifestări. în 
unitățile industriale și de construcții 
din orașele Vaslui. Huși, din muni
cipiul Birlad se desfășoară acțiuni și 
manifestări care vin nemijlocit în 
sprijinul îmbunătățirii activității în 
producție, se decernează — pe
riodic — „Trofeul hărniciei", se de
semnează brigada sau echipa frun
tașă. La sate sint organizate acțiuni 
ca- „Săptămina fertilizării solului", 
„Ziua zootehnistului". „Ziua mecani
zatorului" și altele. Răspunzind che
mării Consiliului comunal Todirești 
al Frontului Unității Socialiste, cetă
țenii din satele județului nostru sint 
plenar angajați în efectuarea lucră
rilor de imbunătățiri funciare.

Educația prin muncă și pentru 
muncă este întregită de acțiuni care 
au drept scop dezvoltarea gindirit 
politice a oamenilor, afirmarea și 
dezvoltarea sentimentului patriotis
mului. a respectului datorat glorioa
selor tradiții de luptă ale poporu
lui nostru pentru dreptate socială și 
libertate națională. De aceea. în pro
gramele de activitate ale instituții
lor de cultură, ale organizațiilor de 
partid, de masă și obștești un loc 
de frunte îl ocupă acțiunile prin care 
ne propunem să readucem in con
știința oamenilor muncii actele de vi
tejie ale românilor in războiul pen
tru independentă, precum și impor
tanța răscoalei țărănești din 1907. La 
căminele culturale, casele de cultu
ră. în cluburi și in școli se prezin
tă expuneri despre „Libertatea și u- 
nitatea națională — idealuri și nă
zuințe seculare ale poporului ro
mân", „Contribuția maselor populare 
vasluiene la cucerirea independenței 
de stat a României". „De la flăcă
rile lui 1907 la împlinirile contem
porane". au loc intîlniri cu activiști 
de partid și de stat, ofițeri, cu oa
meni virstnici care iși amintesc de 
evenimentele pe care le-au trăit a- 
cum șapte decenii, in timpul răscoa
lelor. Alături' de acestea, un rol în
semnat au evotările . istorice, specta
colele patriotice pentru 
vitătile de primire a 
organizația pionierilor, 
înminare a carnetelor 
neri de coroane și jerbe de flori la 
casele memoriale „Dimitrie • Cante- 
mir". „Emil Racoviță". la mausoleul 
„Peneș Curcanul", la statuia lui Ște
fan cel Mare de la Podul înalt.

în acest cadru este firesc să ape
lăm la forme de mișcare artistică și 
culturală capabile să atragă, să e- 
moționeze, să se adreseze direct su
fletului oamenilor. De aceea, un ac
cent deosebit il punem pe promo
varea cintecului de masă, patriotic, 
formațiile corale fiind angajate în 
concursul „Trepte de lumină". La 
rindul lor, formațiile coregrafice sint 
antrenate în concursul județean „Va
tră strămoșească". iar recitatorii 
participă la concursul de interpreta
re a poeziei patriotice intitulat „Pe 
drumul de costișă ce, duce la Vas
lui...". Observăm că aceste denumiri 
nu sint simple împerecheri de cu
vinte : ele au pentru noi o adincă 
semnificație, sint metafore, simboluri 
sau locuri scumpe tuturor oamenilor 
de aici, din patria noastră. Este o 
datorie patriotică de a veghea me
reu ca sub asemenea simboluri ale 
luptei poporului nostru să nu lăsăm 
să-și facă loc superficialitatea, lu
crul de mintuială ori simplismul. Ca

și in muncă, in activitatea culturală 
artistică avem tot timpul în față va
loarea. semnificația evenimentelor in 
cinstea cărora cintăm. creăm, inter
pretăm. Numai așa dovedim că am 
înțeles cum se cuvine rațiunile adine 
patriotice ale festivalului.

în faza de masă sint antrenate cir
ca 900 de formații artistice de cele 
mai diferite genuri, cu peste 40 000 
de artiști amatori. Desigur, noi știm 
că trebuie să îmbinăm participarea 
unui număr cit mai mare de oameni

gerea cuprinzătoare a spiritului de 
continuitate, de permanență — iată 
ceea ce ne străduim să caracterizeze 
tot ceea ce se întreprinde sub egida 
acestui mare festival național.

în cadrul festivalului, și în jude
țul nostru sint revitalizate și înfiin
țate cercuri literare, de artă plasti
că. artă populară, cinecluburi. O re- 
vitalizare care- se cere să fie expusă 
in efectele, în roadele ei. De aceea, 
la complexul, muzeistic și expozițio- 
nal din Vaslui a fost deschisă o ex-

din județ. Studioul artistului amator 
organizează dezbateri, spectacole, în- 
tilniri cu specialiști. Trebuie să spu
nem că oamenii muncii din județul 
nostru sint receptivi la contactul cu

In județul vaslui

După prima etapă nu cade cortina: 
TOATE'FORMAȚIILE CONTINUĂ 

fără Întrerupere activitatea

opera de artă, cu făuritorii ei. întil- 
nirile din Vaslui. Fălciu. Birlad. Vii- 
șoara. Huși și din alte localități cu 
oameni de cultură și artă, la care 
și-au adus contribuția membri ai A- 
sociației scriitorilor din București, 
cenaclul Asociației scriitorilor din 
Iași. precum și Uniunea artiștilor 
plastici și Asociația oamenilor din 
instituțiile de teatru și muzicale; au 
dovedit din plin această 
te, dorința de a-i avea 
mijlocul lor.

în sfirșit. menționăm
către Comitetul

receptivita- 
oricînd in

In saloanele expoziției „Pionierii bucureșteni in expedițiile «Cutezătorii» și «Asaltul Carpaților»'', ediția 1976, deschisă 
în Capitală

tineret, festi- 
școlarilor in 
adunările de 

U.T.C., depu-

cu calitatea fiecărei 
tru ca. intr-adevăr, 
lor să fie îndeplinit, 
să. prezentăm valori 
care să emoționeze, să educe și să 
mobilizeze oamenii la o muncă me
reu mai bună. De aceea sint necesare 
o vie confruntare, un contact perma
nent cu publicul, cu opinia maselor 
de oameni ai muncii, cu spectato
rii. mulți dintre ei autori ai actului 
cultural. în acest spirit, formațiile 
susțin numeroase spectacole pentru 
fruntașii in producție, remarcindu-se 
brigăzile artistice de la întreprinderea 
de rulmenți din Birlad, Fabrica de 
confecții din Vaslui, ale Casei de cul
tură din Negrești, ale căminelor cul
turale din comunele Laza. Puiești. 
Fălciu și altele, formațiile de dans 
cu temă de la Fabrica de confecții 
din Birlad, de la întreprinderea de 
ventilatoare și instalații de ventilație 
din Vaslui.

în cadrul Festivalului „Cintarea 
României" au apărut in ultimul timp 
noi formații artistice de amatori — 
corale, de teatru scurț. de dans te
matic. Ne preocupăm cu toată atenția 
ca ele să se dezvolte, să desfășoare o 
activitate pusă sub girul calității, a- 
țit in privința repertoriului, a con
ținutului de idei, cit și a interpretă
rii. Nu înființăm formații noi de dra
gul de a le înființa, cț cu oameni 
care au nevoie de ele. spre a-și va
lorifica potențialul creator in orica
re din formele acestei activități.

Pe de altă parte, este evident că 
nu toate formațiile vor fi promovate 
in faza următoare, dar acesta nu este 
nicidecum un motiv ca cele care nu 
au trecut pragul selecției sâ-șl înce
teze activitatea. Punerea in valoare și 
dezvoltarea potențialului creator al 
oamenilor nu se opresc după ultima 
cădere a cortinei. De altfel, viziunea 
multilaterală in care partidul a 
conceput această vastă școală de e- 
ducație prin muncă și creație aver- 
tizează eu claritate asupra eventuale
lor îngustări ori limitări ce pot a- 
părea din pricina 
nepriceperii. Toate 
toate talentele ce 
necesar să nu fie 
rădice. înfloriri de-o zi, ci să-și con
tinue dezvoltarea într-o activitate 
neintreruptă. Nu goana după ma
nifestări de paradă, ci o cit mai lar
gă participare dominată de înțele-

manifestări pen- 
telul educativ al 
Pe scenă trebuie 
autentică, creații

neglijenței sau a 
formațiile viabile, 
ies la iveală este 
doar apariții spo-

poziție cu lucrări de pictură, grafi
că și sculptură realizate de membrii 
cenaclurilor artiștilor amatori din ju
deț. supuși astfel — după selecții 
prealabile — opiniei publicului: a oa
menilor muncii. A fost necesar să 
înființăm Studioul județean' al ar
tistului amator la Teatrul de stat 
„Victor Ion Popa" : este de neînlo
cuit această vastă conlucrare, in ca
drul căreia sprijinirea și îndrumarea 
concretă de către artiștii profesio
niști a artiștilot amatori capătă, la 
rindul ei. un caracter de masă. în 
Vaslui, precum și în alte localități

organizarea 
de către Comitetul județean al 
U.T.C. și Consiliul județean al Or
ganizației pionierilor a numeroase ac
țiuni trecute sub genericul „Neam de 
eroi", precum și concursul de edu
cație patriotică „Orașul Vaslui — is
torie și contemporaneitate", la care 
alăturăm participarea județului nos
tru la concursul „Drum de glorii", 
precum și organizarea ediției a IlI-a 
a „Salonului cărții". Vaslui. 1977.

în prezent, pregătindu-ne intens 
• pentru fazele următoare ale festiva

lului, ne preocupă menținerea unui 
ritm înalt al întregii activități cul
tural-educative. artistice, politico-, 
ideologice, conștienți că întrecerea 
pentru cei mai buni este o între
cere continuă, permanentă. Căci 
Festivalul „Cîntarea României" este 
în fond un vast șantier național de 
construcție spirituală a omului nou.

Aurel ȚOLESCU
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R.

Săptămînile teatrelor bucureștene
Săptămînile teatrelor bucureștene, 

acțiune care lă această a cincea 
ediție iși propune să ilustreze an
gajarea deplină a colectivelor insti
tuțiilor de spectacole dramatice la 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei", au început marți cu «Săptămina 
Teatrului „Ion Creangă"». în prima 
zi. după ce în holul teatrului a fost 
organizată o expoziție oglindind re
zultatele expedițiilor pionierești „Cu
tezătorii" și „Asaltul Carpaților", 
elevi din Școlile Capitalei au asis
tat la o repetiție cu piesa „13 plus 
1 — o istorie cu Harap Alb" de Ion 
Gîrmacea, după Ion Creangă. în 
cursul după-amiezii, publicul tînăr 
a urmărit intîmplările din piesa

„Sfîrlă năzdrăvanul" de G. M. Zam- 
firescu, piesă însoțită de o discuție 
cu realizatorii spectacolului. Seara, în 
cadrul „Studioului tinerei generații", 
care și-a inaugurat astfel activitatea 
permanentă, actori și elevi poeți au 
recitat din propriile lor creații.

în celelalte zile ale săptămînii vor 
avea loc spectacole mixte, realizate 
in colaborare cu artiști amatori din 
sectorul 5 al Capitalei, de la uzina 
„Republica" și Clubul T 4. în afara 
spectacolelor, la sediu, cu lucrări din 
dramaturgia românească și univer
sală. vor fi prezentate piese și la 
cluburile unor intreprinderi bucu
reștene.

Prin „Moartea lui Vlad 
Țepeș" de Dan Tărchilă, 
stagiunea- în curs înregis
trează încă o premieră ab
solută cu o lucrare drama
tică prigirială inspirată din 
istoria patriei, sporind ast
fel contribuția autorilor 
noștri de azi la îmbogăți
rea fondqlui din care tim
pul va selecta desigur va
lorile temeinice ale drama
turgiei naționale.

Echilibrînd. după părerea 
noastră, cu buqe rezultate, 
știrile din documentele o- 
ficiale (puține) cu acelea 
din „reportajele" epocii 
(multe, dar destule dintre 
ele tributare senzaționalu
lui) și străduindu-se să 
respingă, argumentat, ace
le date străine de rigoarea 
adevărului obiectiv, Dan 
Tărchilă dovedește din nou, 
ca dramaturg, ceea ce am 
putea numi „simțul isto
riei". De data aceasta, chiar 
cu mai notabile rezultate 
decit in alte piese ale sale 
cu caracter istoric : „Ma
rele fluviu iși adună ape
le" (o evocare bogată in 
culoare, dar lipsită de re
lief) și „Io. Mircea Voie
vod" (o piesă scrisă fru
mos, dar mai puțin in sen
sul teatral al cuvintului). 
De data aceasta, eroul, fără 
să fie sărăcit de acele date 
individuale, „omenești", 
care i-au consacrat un a- 
nume chip în conștiința 
posterității, .este explicat, 
ca figură istorică, prin ca
racteristicile epocii în care 
a trăit, prin asprimea și 
caracterul aprig al vieții 
din acel sîngeros veac al 
XV-lea, în condițiile căruia 
domnitorul, mare persona
litate, și-a asumat răspun
derea de a conduce desti
nul poporului său. In vea
cul lui — și în conjunctu
rile politico-economice. ge
ografice, religioase date — 
deși cu trăsături ce amin
tesc măreția unui Mircea 
cel Bătrin, înțelepciunea 
diplomatică și vitejia unui 
Ștefan cel Mare, deținerea 
perspectivei ample asupr,a 
neamului, caracteristică lui

Mihai Viteazul, simțul ad
ministrativ specific unui 
Constantin Brincoveanu, 
Vlad Țepeș nu putea gîndi 
și acționa altfel decit il o- 
bliga contemporaneitatea și 
îi cerea starea țării. Com
portamentul său este, mai 
presus de orice 'înclinații, 
expresia unei necesități im
perioase in virtutea căreia 
a fi „bun" ar fi însemnat 
a tolera răul, corupția și 
violența. Așa-numita „cru-

in spiritul acestei viziuni, 
Vlad Țepeș capătă o aură 
tragică autentică și multe 
din situațiile înfățișate sau 
evocate in piesă (pedepsi
rea uneltitorilor 
„supunerea" 
față de nu mal 
ligentul. dar 
Matei Corvin, 
cu reprezentanți ai cleru
lui. cultivarea frăției ostă
șești și pedepsirea crudă a 
faptelor unor boieri trădă-

sultanului, 
inteligentă 

puțin inte- 
caprieiosul 
înfruntarea

CRONICA TEATRALĂ

„Moartea
lui Vlad Țepeș"

de Dan TĂRCHILĂ
T »

zime" a personajului era a 
epocii, insă cu radicala dis
tincție că a pus-o în servi
ciul stîrpirii răului ce-i 
amenința din afară și 
dinăuntru patria.

Aceasta este, ni se pare, 
ideea de bază a piesei lui 
Dan Tărchilă și ceea ce po
tențează această idee este 
strădania (și, în bună par
te, reușita) autorului (ie a 
prezenta destinul eroului 
său contopit cu destinul 
tării. Toate, faptele și de
mersurile eroului izvorăsc 
din necesitatea de a apăra, 
în orice condiții și cu ori
ce preț, existența țării sale, 
ființa neamului la cîrma 
căruia se străduiește să fie 
nu din orgoliu de „cavaler 
al ordinului Dragonului", 
ci din simțul datoriei față 
de testamentul unor iluștri 
înaintași, ca Mircea' cel 
Bătrîn (care i-a fost unchi).

Portretizat dramaturgie.

.tori) depășesc anecdoticul, 
transmițind spectatorului 
fiorul emoției autentice.

Regia lui Mihai Radosla- 
vescu (artist a cărui matu
rizare ne-o semnalează, 
aici, și refuzul momentelor 
regizorale „frumoase" . în 
sine) a conceput reprezen
tația pornind de la ideile 
de bază ale textului. El a 
dat acestora greutatea cu
venită. evitind tentația in- 
groșării unor momente pi
torești. Ilustrativă în acest 
sens este buna șlefuire ca
racterologică și artistică a 
eroului titular, interpretat 
de Ion Roxin cu inteligență 
și cu temperament, bun 
deopotrivă, prin sinceritate 
și aplomb, in dialogul alert 
sau in tirada amplă, in 
ciuda unui glas ale cărui 
asperități pot fi eliminate, 
credem, prin exercițiu. Por
nind de la tonul și ținuta 
eroului principal, ceilalți

interpreți au venit, cu har 
și dăruire profesională, in 
intimpinarea viziunii regi
zorale, conferind spectaco
lului unitate stilistică. S-au 
detașat, 
tă unei 
roase : 
(Matias 
Focșa 
(Berivoij.
(Voica). De mare finețe și 
expresivitate : compoziția 
lui Dem Niculescu (Prela
tul). Dar. in general, in- 

.treaga echipă de interpreți, 
ca și realizatorii atmosferei 
vizual-auditive
Vittorio Holtier, 
Georgeta Carra, 
Livio Bellegante) 
aplauzele generoase 
care publicul a salutat a- 
cest succes al scenei piteș - 
tene.

Este un succes care obli
gă, credem, la șlefuirea, p 
parcurs, a unora dintre 
momentele mai puțin reu
șite ale spectacolului.- De 
pildă, scenele Vlad Țepeș 
— Prințesa (cu discordanțe 
intre finețea jocului de 
scenă și inexpresivitate i 
rostirii) sau scena Vlad 
Țepeș — Ștefan cel Mare, 
simplist rezolvată de regie. 
Apoi trebuie spus că ceea 
ce reprezintă ficțiune dra- 
maturgică nu este îndea
juns de original. De pildă, 
prezența unui personaj- 
simbol, o bătrină semnifi- 
cînd deopotrivă Tara ' și 
Conștiința eroului, am mai 
întilnit-o in citeva din pie
sele ultimelor stagiuni... La 
fel, unele împrumuturi, in
voluntare, din Shakespeare.

Fiind vorba de premiere 
absolute, credem că de pri 
mejdia unor manierism.? 
sau împrumuturi, desigur 
neintenționate, trebuie să 
fie răspunzătoare într-o 
măsură și teatrele înseși, 
care au datoria de a cola
bora mai direct cu autorii. 
De altfel, o dezbatere mai 
largă pe această temă ar fi, 
poate, binevenită.

e drept, și datori- 
partituri mai gene- 
Eugcn Ungureanu 

Corvin). Ileana 
(Baba), Ion Focșa 

Carmen Koxih

(decoruri : 
costume : 
muzica : 

a meritat 
cu

(Agerpres)
Petre DRAGU

LA PITEȘTI

Simpozionul „200 de 
lui Dinicu

Din inițiativa Academiei de știin
țe social-politice, Ministerului Edu
cației și Invățămintului, Comitetului 
județean de cultură și educație so
cialistă Argeș, la Pitești a avut loc 
un simpozion cu prilejul împlinirii a 
200 de ani de la nașterea lui Dinicu 
Golescu. mare cărturar patriot. Cu- 
vintul introductiv a fost rostit de to
varășul Ionel Dicu. secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R., care 
a evocat figura luminoasă a cărtura-

PERMANENTĂ A DEZVOLTĂRII ISTORICE
ani de la nașterea 
Golescu"

(Urmare din pag. I)

la Golești, pe 
în continuare, 
științifice des-

rului român, născut 
meleaguri argeșene. 
au făcut comunicări 
pre ampla activitate și opera lui Di
nicu Golescu. ca promotor al ilumi
nismului românesc : prof. univ. dr. 
docent Mihail Berza,' directorul Insti
tutului de studii sud-est europene, 
profesori doctori Alexandru Duțu. 
Iordache Anastasie. Mihail Diacones- 
cu, Octavian Ionescu și muzeograful 
Vasile Novac. (Gheorghe Cirstea).

r

Dragoș VRÂNCEANU

oraș

asupra

semne 
virste

cuprin- 
pulsație

prin tuburi am 
apa de izvor / 
pe dealul / în- 
cu bucăți de 

(„Construc-

NOTE DE LECTURĂ]

unui teritoriu 
incursiunile 

de asemenea 
întregesc și 

o aură de mo-

„Privește spre
Pentru un poet al 

universurilor rurale 
plăsmuite din viziuni 
folclorice arhaice, tra
tate insă în formele li
rismului modern — 
cum este septuagena
rul Dragoș Vrânceanu, 
fixat intr-o formulă 
lirică pe care odată 
descoperită încă de la 
debutul său de acum 
aproape cinci decenii 
nu a mai părăsit-o — 
volumul „Privește spre 
oraș", apărut la editu
ra Albatros, dezvăluie 
surprinzătoare 
ale unei alte
poetice. Fără a modi
fica hotăritor chipul 
cunoscut al artei poe
tului. deosebită ne a- 
pare capacitatea aces
tuia de a explora cu 
succes artistic noi zone 
ale realului, de a vi
bra cu o sensibilitate 
nedezmințită in alte 
zone lirice, puțin sau 
deloc intilnite pină a- 
cum.

în acest sens trebuie 
citite versurile din_..O- 
rașu-ntreg..." 
șu-ntreg e o 
ră umedă și caldă / 
Aici sint eu 
n-ați știut?"). 
„Rustica Nova" 
scară de oțel urcă Făt- 
Frumos / in virful clăi
lor uscate / de otavă / 
Furca lui e antenă 
suavă"), ori la „Scocul 
morii" („Nămetul stră
veziu în vîrf adus, > 
Pe-atit de viforos pe 
cit supus. / invirte-a- 
cum turbinele de soa
re"). care introduc în 
lirica poetului imagi
nea citadină, pulsația 
marilor cuceriri ale 
mintii umane stirnite 
de progresul modern. 
Adăugind si alte ima
gini de aceeași natu
ră : „Am prins 
copacilor Z intre 
me și văzduhul 
prins / de firele

(„Ora- 
atmost'e-

la mine, 
din 

(„Pe-o

rîul 
sir-

1-am 
elec-

trice, / 
împins 
in sus. 
crustat 
ciment" 
tie") sau „Curge cerul 
căruia i-am dat cep / 
prin munte și luncă la 
vale / ca un vis albas
tru / imbătind copa
cii" („Rîul") 
dem acea 
proaspătă din aspirația 
poetului de a converti 
vechile sale plăsmuiri 
rustice la dimensiuni
le noi., moderne, im
puse poeziei de impac
tul cu civilizația in
dustrială. în sensul a- 
celorași aspirații, une
le versuri ca acestea : 
„Cu botul prins, cu 
platoșa. în nituri. / 
înainta tractorul defri- 
șînd pămîntul / de 
mituri", din „Diminea
ță simplă" par a pre
vesti semnele unei 
arte poetice de „dizol
vare" intr-o nouă sin
teză a unei sensibilități 
agreste crescută la o- 
raș, de incrustare în 
permanențele unei spi
ritualități arhaice a 
realităților timpului 
modern.

Interesant ne apare, 
in aceeași ordine de 
idei, modul in care 
scriitorul a știut să-și 
apropie noua imagine 
a realului urban și in
dustrial. Prezenta sa 
obișnuită in lirica poe
tului, departe de a 
rupe echilibrul unei 
poezii tradiționale de 
esență rurală, se În
scrie în ordinea idea
lă a acesteia.- dindu-i 
o nouă forță si dina
mism. noi posibilități 
de a recrea mituri, 
cum sint cele din a- 
ceeași „Dimineață sim
plă" : „Sub ierburile 
zorilor. I udele / plin- 
geau meschine pa
parudele / I îngrămă-

dite ca niște goange / 
la toate răscrucile, / 
se . prăbușeau de, pe 
picioroange / năluci
le. / / Pe urmele lor 
spăla ogorul cel mare / 
o uriașă pompă / de 
soare". Fără a se pu
tea vorbi de recupe
rarea 
pierdut, 
poetice 
natură 
conferă 
dernitate preocupărilor 
de totdeauna ale poe
tului. precumpănitoare 
și in acest volum. Me
rită totuși subliniată 
nota aparte a liricii e- 
rotice și de meditație. 
Poate tocmai aici tre
buie căutate semnele 
unei noi virste poeti
ce, influențată hotări- 
tor de curgerea timpu
lui. O cugetare resim
țită lăuntric 
trecerii timpului tran
scrie cu gesturi tremu
rate izbucnirile virste- 
lor juvenile. Sonetele 
lui Dragoș Vrânceanu 
de această natură cap
tează sentimente fil
trate cerebral, de un 
fin intelectual hrănit 
cu lecturi clasice : „O 
bură stropea gheața 
pe poteci — / știam de 
la-nceput că n-o să 
pleci / Tăcuți ne 
cundeam ca doi 
gări. / I Treceam de 
tufele de coarnă rari. / 
spre 
printre spini

luptă a lui Ion Vodă sau războiul de 
eliberare de sub conducerea lui Mihai 
Viteazul. „Să semănăm flori pe 
mormintul acestui domn român care 
prezintă un interes istoric universal" 
— scria, referitor la Mihai ^Viteazul, 
istoricul 
1804. El 
restului 
Domnia 
mult, ar fi îmbunătățit în mod ire
vocabil soarta țărilor situate în re
giunea Dunării de Jos".

Un izvor de tărie in lupta pentru 
independență l-au constituit legăturile 
tot mai strînse — economice, politi
ce, culturale și militare — ce 
s-au dezvoltat, în pofida fărîmițării 
statale, între țările române pe temeiul 
trainic al unității lor etnice și 
lingvistice. în mod firesc, lupta pen
tru independență s-a îmbinat tot mai 
strins cu lupta pentru unitate na
țională. iar progresele vieții mate
riale în epoca modernă, dezvoltarea 
relațiilor noi, capitaliste, constituirea 
națiunii române și transformarea 
conștiinței de neam în conștiință na
țională au conferit idealurilor inde
pendenței și unității caracterul unor 
imperative legice, stringente ale dez
voltării sociale.

Este semnificativ în acest sens că 
ideile independenței și unității tu
turor românilor au fost înscrise pe 
frontispiciul tuturor mișcărilor so
ciale din veacul trecut, fie ele din 
Moldova, Țara Românească sau 
Transilvania, dobindind o uriașă 
forță de înriurire, punînd stăpînire 
pe toate cugetele» Intercondiționa- 
rea lor a fost exprimată cu mare 
plasticitate de Nicclae Bălcescu. care, 
după revoluția din 1848, considera că 
revoluția viitoare va trebui să fie o 
revoluție „pentru unitate națională" 
și „pentru independența națională", 
acestea constituind cerințe esențiale 
pentru ca „națiunea să reintre in po
sesia deplină a drepturilor sale na
turale".

Unirea 
nești în 
național 
nouă etapă în lupta pentru emancipa
re națională. „Este evident — scria 
cu îngrijorare un ministru de ex
terne al imperiului habsburgic, ex- 
primînd temerile cercurilor politice pe 
care le reprezenta — că Unirea 
nu face decit să deschidă drumul

german Christian Engel in 
a ajutat puternic apărarea 
Europei de robia turcă, 

lui, dacă ar fi durat mai

Moldovei și Țării Româ- 
1859, punînd bazele statului 
unitar român, a deschis o

as-
fu-

întuneric, unde 
/ din 

ochi deodată ne țiș- 
lumini" („întil-neau 

nire“).
Natură poetică ega. 

lă cu sine însuși, prin 
noile dimensiuni ce le 
acordă lirismului cap- 
tind izvoare din alte 
universuri, poetul nu 
face decit să-și con
firme vocația origi
nară.
Emil VASILESCU

• BOTOȘANI. în sala Teatrului 
,,Mihai Eminescu" din Botoșani a 
avut loc o festivitate pionierească 
prilejuită de reîntoarcerea in mu
nicipiu a albumului-ștafetă „Căpi
tan Romano". O delegație a pio
nierilor din Iași — ultimul schimb 
al ștafetei — a predat albumul co
legilor lor botoșăncni. inițiatorii 
acestei acțiuni dedicate sărbătoririi 
centenarului independentei de stat 
a Româniej, Albumul care poartă 
numele unui erou botoșănean al 
războiului din 1877, a fost predat 
la 2 mai 1976 pionierilor dip Su
ceava, după care a poposit jn toa
te județele și in municipiul Bucu
rești. Filele sale poartă mărturii 
ale numeroaselor acțiuni prin care 
pionierii de pe întreg cuprinsul ță
rii pmagiază evenimentul de la 
1877. • ALBA. La noua Casă a sin
dicatelor din Alba lulia, în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", au evoluat 17 formații 
artistice ale sindicatelor din loca
litate : brigăzi artistice, formații de 
dansuri si muzică populară, gru-

puri vocale. în comuna Roșia Mon
tană. la clubul muncitoresc al mi
nerilor, a avut loc o evocare a răs
coalei țăranilor din 1907. Faza ju
dețeană a intrecerii formațiilor ar
tistice ale elevilor din licee, desfă
șurată la Alba lulia, s-a bucurat 
de o largă participare : peste 50 de 
formații — cor. dans tematic, or
chestre de muzică populară și u- 
șoară. dansuri populare etc. — din 
cele 23 de 
• BACĂU. 
girești și 
lui a avut 
peratistă a Festivalului 
„Cintarea României", în 
reia peste 1 500 de artiști amatori 
reprezentind 10 comune din județ 
s-au întrecut in cîntec și joc. „Eroi 
au fost, eroi sint încă" este tema 
expoziției de artă monumentală 
deschisă la Casa de cultură din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. O altă expoziție, intitulată 
„Pagini din lupta poporului nostru 
pentru libertate și independență 
națională", a fost organizată de mu-

zeul județean de istorie in sala că
minului cultural din comuna Hele- 
giu. • GORJ. „Contribuții gorjene 
la războiul de independență" — 
este genericul expoziției itinerante 
deschise, pentru inceput. la sala 
„Dacia" din Tirgu Jiu. Sint expuse 
portrete de eroi, brevete, decorații,

licee din 
La Ardeoani, 
Izvorul 

loc faza

județ. 
Mă- 

Berheciu- 
intercoo- 
national 

cadrul că-

tablouri omagiale, diverse alte do
cumente privind participarea locui
torilor acestui colț de țară la ma
rele^ (tcț al cuceririi independenței 
de stat a României. Pe platforma 
industrială de la Rovinari a avut 
Ioc o consfătuire cu tema „Munca 
politică de masă — instrument ac
tiv de susținere a întrecerii socia
liste"'. • 
partidului 
nericul
tistice organizate la 
cercul

VRANCEA. 
cintare" 

manifestării

literar din

„Patriei, 
a fost ge- 

cilltural-ar- 
Gugești de 

localitate in

spre o completă independență a 
Daco-Komâniei“.

In mai puțin de două decenii, prac
tica istorică avea să releve suc
cesiunea legică, firească, de la Uni
rea din 1859 la independența din 
1877, cucerită prin grele jertfe pe 
cîmpul de luptă, prin eforturile și 
sacrificiile întregului popor. Era îm
plinirea unui măreț vis secular, încu
nunare^ luptei pentru care s-au 
jertfit de-a lungul secolelor nenumă- 
rați fii ai poporului. Roadele acestei 
mărețe cuceriri s-au vădit in accele
rarea progresului țării pe toate pla
nurile — economic, politic, social, 
cultural — in afirmarea tot mai vi
guroasă a României între statele 
libere ale lumii.

în perioada următoare însă, inde
pendența țării a suferit grave știr
biri, ca urmare a politicii claselor 
dominante, a pătrunderii tot mai ac
centuate a monopolurilor străine in 
economia țării, a politicii de domina
ție a puterilor imperialiste. în aceste 
condiții, lupta pentru apărarea inde
pendenței țării a continuat, afirmin- 
•du-se astfel, o dată mai mult, carac
terul ei de permanență a istoriei na
ționale. Glorioasele tradiții ale înain
tașilor au fost insă ridicate pe o 
treaptă superioară datorită faptului 
că stegarul luptei pentru indepen
dență a devenit, în noile condiții is
torice, clasa muncitoare, clasa cea 
mai înaintată a societății, și partidul 
ei revoluționar, care a înscris de la' 
început apărarea independenței, su
veranității și integrității teritoriale a 
patriei ca un obiectiv fundamental al 
politicii sale și o premisă esențială a 
eliberării sociale a celor ce muncesc.

în numele acestui țel a organizat 
Partidul Comunist Român, în anii 
grei ai ilegalității, marile bătălii so
ciale din perioada 1929—1933 împo
triva politicii de infeudare a econo
miei țării măritor monopoluri străiiy, 
a desfășurat vastul efort de coalizare 
a tuturor forțelor democratice, patrio
tice pentru stăvilirea ascensiunii li 
putere a fascismului, iar mai tirziu, 
în anii războiului, pentru organi
zarea mișcării de rezistență împo
triva dictaturii fasciste și a ocupan- 
țitor hitleriști. Și este un merit ne
pieritor al partidului că sub con
ducerea lui s-a înfăptuit glorioasa in
surecție națională armată antifascist.! 
și antiimperialistă din august 194'1, 
care a dus la eliberarea României d . 
sub jugul fascist, a« inaugurat o nouă 
epocă in istoria patriei.

Trăim astăzi vremurile luminoase 
în care, datorită victoriei depline a 
socialismului, prerogativele indepen
denței și suveranității patriei și-au 
găsit materializare integrală. Politic i 
internă și internațională a Partidul)" 
Comunist Român consolidează r țt 
încetat independența țării, care, a 
rindul ei, creează cadrul optim pen
tru progresul accelerat pe toate pla
nurile, pentru continua înflorire a , 
României socialiste.

In consecvența cu care continui, 
glorioasele tradiții ale luptei pentru 
independență a înaintașilor, încunu- 
nindu-le prin reala libertate și suve
ranitate de care se'bucură astăzi po
porul nostru, rezidă unul din te
meiurile dragostei și încrederii ne
mărginite cu care întreaga națiune 
înconjoară partidul comuniștilor.

Ada GREGORIAN

t
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală
16,30
17,00
17,05

17,20

17,50
18,00

Curs de limba germană
Telex
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
Luminile rampei. Pagini, din opere 
românești
Tragerea Pronoexpres
Baschet feminin : Rapid Bucu
rești — C.S. Toulon in „Cupa Li
liana Ronehetti"
1001 de seri19,20

19,30 Telejurnal

colaborare cu cenaclul „Milcovia" 
din Focșani. Artiștii plastici ama
tori din comuna Tătăranu au des
chis o expoziție cu lucrări inspi
rate din evenimentele de la 1877 
și 1907. La Panciu s-a încheiat 
„Săptămina filmului etico-juridic" 
— organizată de întreprinderea ci
nematografică județeană, a DOLJ. 
„Cuplete, scenete, miniaturi"- — 
este titlul unei publicații orienta
tive, editată de consiliile județean 
și municipal ale sindicatelor pen
tru brigăzile artistice de agitație 
înscrise in Festivalul național 
„Cîntarea României". Sub egida 
Comitetului orășenesc de partid 
Filiași a fost editată o foaie volan
tă intitulată „Filiașiul nou", care 
cuprinde articole, reportaje, note și 
fotografii din activitatea economi- 
co-socială a orașului. în cadrul e- 
tapei de masă a festivalului, an
samblul „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova a susținut o serie de spec
tacole în localitățile Plenița, Du
năreni, Bistreț, Plosca, Traian și 
altele. • HUNEDOARA. „Serile

20,00 Comuna Pecica — trecut, prezent 
și perspective
Reflector
Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori" : Vivien Leigh și Laurence 
Olivier. '„Lady Hamilton" — pro
ducție a studiourilor engleze 
„Cintarea României". Festivalul 
creației și hărniciei

22,50 Telejurnal 
23,00 " ’ ’ '

20.10
20,30

22,10

închiderea programului
PROGRAMUL II
Eroi îndrăgiți de copii : Heidi 
Bijuterii muzicale
Telex
Agenda culturală bucureșteană 
Flacăra științei. Evocare a perso
nalității lui Constantin I. Istratl — 
unul din fondatorii școlii româ
nești de chimie

22,15 închiderea programului

20,00
20,25
21.10
21,15
21,45

culturale ale ziarului „Drumul so
cialismului", organizate de redacția 
ziarului local impreună cu comi
tetul județean pentru cultură și 
educație socialistă, manifestări cul
tural-educative înscrise în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", au debutat la căminul 
cultural din lila. Programul a cu
prins o trecere în revistă a prin
cipalelor evenimente interne și in
ternaționale, evocări ale răscoalei 
din 1907 și războiului pentru inde
pendență, răspunsuri la întrebările 
pe diverse teme puse de partici
pant!, proiecții de filme documen- 
tar-științifice. urmate de secvențe 
folclorice, versuri patriotice, mon
taje literar-muzicale interpretate 
de formații artistice de amatori din 
comună. Cu prilejul manifestării a 
apărut o ediție specială a gazetei 
de perete comunale — realizată de 
redactorii ziarului județean im
preună cu colectivul gazetei din 
comună.

Corespondenții „Scînteli’

T



SCINTEIA — miercuri 9 februarie 1977 PAGINA 5

Sosirea în Capitală a tovarășului
Aii

Marti după-amiază a sosit la Bucu
rești tovarășul Aii Yata, secretar ge
neral al Partidului Progresului și So
cialismului din Maroc, care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. face o vizită in 
tara noastră.

Yata
La aeroportul Otopeni. oaspetele a 

fost salutat de tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. $i Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Convorbiri economice româno-algeriene
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 februarie. In țară : Vreme în 
general umedă. îndeosebi în jumătatea 
de nord a țării. Cerul va fi schimbă
tor,. mai mult noros în Banat. Crișana, 
Maramureș. Transilvania și Moldova, 
unde vor cădea precipitații locale, mâi

ales sub fprmă de ninsoare. In rest, 
precipitații izolâte. Vînt slab, pînă la 
potrivit, cu viteză pînă la 30 km pe 
oră din sectorul vestic și nord-vestic. 
Dimineața și seara se va produce cea
ță. mai ales în sudul și estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 șl plus 2 grade, iar cele 
maxime între minus 2 și ‘plus 6 grabe. 
In București : Cerul va fi schimbător. 
Vînt în general slab. Dimineața și. sea
ra se va produce ceață. Temperatura — 
ușor variabilă.

Tovarășul. Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco-, 
nomice internaționale. a primit, 
marți seara, delegația economică al
geriană, condusă de Kamel Abdullah 
Khodja, secretar de stat pentru pla
nificare. aflată în vizită in țara noas
tră.

în timpul convorbirii au fost abor
date aspecte privind extinderea re
lațiilor economice româno-algeriene, 
promovarea unor noi. modalități de 
colaborare bilaterală.

★ . _
Delegația algeriană a fost primită, 

de asemenea, de tovarășul Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu

vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării.

Cu acest prilej, oaspeții au luat 
cunoștință de modul de planificare a 
economiei noastre, precum și de 
principalele prevederi ale planului 
cincinal 1976—1980.

La întrevederi a luat parte Moha
med Larabi Demaghlatrous. ambasa
dorul Algeriei acreditat în România.

★
în cubsul’ziiei. delegația algeriană 

a vizitat. Centrul de informatică'și 
cibernetică al C.S.P. și Institutul 
central pentru pregătirea cadrelor de 
conducere din economie și adminis
trația de stat din cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

(Agerpres)

SPORȚ © SPORT © SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT ® SPORT © SPORT © SPORT

Sportivi români în întreceri internaționale
• Azi și miine, in competițiile europene intercluhuri, la 
baschet • Simbptă și duminică, la campionatele continentale 

de tir cu aer comprimat
în aceste zile, o serie de sportivi 

români au participat sau vor parti
cipa la importante competiții inter
naționale. Astăzi, spre exemplu, echi
pa feminină de baschet Rapid Bucu
rești dispută partida cu formația 
franceză C. S. Toulon în cadrul gru
pei C a sferturilor de finală din com
petiția europeană „Cupa Liliana 
Ronchetti". Meciul are loc în sala 
Floreasca din Capitală, cu începere 
de la ora 17,45. Baschetbalistele de 
la I.E.F.S. sînt. de asemenea, anga
jate intr-o competiție de mare an
vergură : miine. ele vor susține, tot 
în sala Floreasca. meciul cu Sparta 
Praga in cadrul „Cupei campionilor 
europeni".

Răminind în domeniul baschetului, 
este de consemnat și faptul că bas- 
chetbaliștii de la Steaua — cu trei 
victorii la activ în sferturile de finală 
ale „Cupei cupelor" — vor întîlni

azi. in meci-retur, formația italiană 
Forst Birra Cantu, pe terenul aces
teia. După cum se știe, în partida de 
la București. Steaua a învins cu 
88—85.

La sfirșitul acestei săptămîni, par
ticipare românească și la campiona
tele europene ide tir cu aer compri
mat (pe poligonul Les Escaldes din 

’Andorra). în probele rezervate se
niorilor. sportivele și sportivii din 
țara noastră se anunță printre Jan- 
didații la locurile fruntașe. în special 
la proba feminină de pușcă 10 m. al 
cărei titlu continental la individual 
il deține compatrioata noastră. Eva 
Olah, iar pe echipe — România. în 
afara campioanei europene, din lotul 
nostru reprezentativ mai fac parte 
Mariana Fcodot și Dumitra Matei (la 
pușcă 10 m). Anișoara Matei, Ana 
Ciobanu, Maria Haba (la pistol 10 m) 
și Ilie Codreanu.

Zece minute pe zi pentru ■ vigoare și sănătateo k?

In județul Prahova cresc rîndurile celor ce practica gimnastica 
la locul de muncă

întreceri sportive de masă
DOLJ. în apropiere de Novaci, pe 

pîrtiile de la Cerbu — masivul Pa- 
ringului. s-au desfășurat faza jude
țeană Dolj a competiției sportive de 
masă dotată cu trofeul „Săniuța de 
argint" și intrecerile de schi din ca
drul ediției de iarnă a „Cupei tine
retului" de la sate. Au luat parte 
peste 100 de elevi și tineri, ciștigă- 
tori ai întrecerilor pe comune, orașe 
și centre.

Competiția „Săniuța de argint" a 
fost ciștigată de Elena Smaranda și 
Viorel Bicică, ambii elevi ai Liceului 
electrotehnic nr. 1 din Crațova.

Concursul de schi-slalom, 
tinat elevilor, a revenit Marinei 
lățeanu de la liceul „Nicolae
cescu" și lui Gheorghe Negrescu de 
la Grupul școlar UCECOM Craiova. 
Competiția rezervată tinerilor de Ia 
sate a fost ciștigată la schi-slalom 
de Aneta Iliescu, din Simnicu de Sus, 
și Ion Dumitrei din Șopot. iar la 
schi-fond a revenit lui Marta Fojică, 
din Goicea Mare, și lui Gelu Ștefă- 
nescta.’dtn’ Bechet.

pe primul 
din Petro- 
Chereche-

avut loc

des-
Cor-
Băl-

au deținut din nou întiietatea. Pe 
pirtiile din preajma stațiunii Borșa, 
simbătă și duminică s-a desfășurat 
faza județeană a concursului „Să
niuța de argint" rezervat elevilor în
tre 14 și 19 ani. La fete, 
loc s-a clasat Nina Bilcek 
va, iar la băieți Gheorghe 
șiu din Chiuzbaia.

în stațiunea Izvoare a
faza județeană a campionatului repu
blican al juniorilor la schi-fond. Iată 
primii clasați. Ia juniori mari : Emil 
Petric (Baia Sprie) ; juniori mici : 
Alexandru Pop (C.S.M. Baia Mare) ; 
junioare mari : Maria Center (C.S.M. 
Baia Mare) : junioare mici : Viola 
Hajdu (C.S.M. Baia Mare). La ștafe
tă, în aceeași ordine de
echipele ciștigătoare sint ; 
ieți : C.S.M. (Mate. 
C.S.M. (Jurjie. Cicioc. Bilț), 
tete Baia Sprie (Trif. Cioltea. 
ban), respectiv
Silaghi, Hajdu). Vineri și simbătă, 
după cum ne-au anunțat organizato
rii', Maramureșul'va găzdui pe pirtia 
de la Mogoșa etapa finală a cam
pionatului republican de schi alpin, 
la care sint așteptați să participe cei 
mai buni schiori din țară. (Gh. Susa).

categorii, 
la bă- 

Pop), 
iar la 

Bre- 
C.S.M. (Mureșan,

Dirle,

MARAMUREȘ. Dintre activitățile 
sportive de masă organizate in aer 
liber la sfirșit de săptămină în ju
dețul Maramureș, schiul și săniuța

Ora 11,30. Citeva bătăi din palme 
și o comandă scurtă : „Gata, fetelor ! 
Lăsați lucrul, începem gimnastica !“ 
Cele peste 170 de muncitoare din a- 
telierul de repansare al întreprin
derii „Dorobanțul" din Ploiești ies 
grăbite de la mesele de lucru. înco- ' 
lonindu-se două cite două pe inter
vale. Una dă fuga și deschide larg 
citeva ferestre. „Deci, toate sinteți 
gata ? începeți exercițiile..." — se 
aude din nou glasul instructoarei 
Mioara Rădulescu (și ea lucrătoare 
în atelier, iar in timpul liber bună 
handbalistă).

Așa începe în fiecare zi, o dată di
mineața și o dată seara (în schim
bul II) gimnastica la locul de pro
ducție la unitatea textilistă aminti
tă. Stăm de vorbă cu maistra Emilia 
Apostolescu, șefa secției, care ne 
mărturisește : „Chiar ele, muncitoa
rele, au insistat anul trecut să intro
ducem în program zece minute de 
relaxare organizată".

— Tocmai acest lucru ținem să vă 
întrebăm. Are inrîuriri pozitive gim^ 
nastica la locul de muncă 1

— Cum de nu ! La repansat stai 
ore întregi aproape nemișcată. Zece 
minute de gimnastică înviorează 
mult lucrătoarea, care are apoi 
mai mare in muncă.

Cam cu asemenea cuvinte 
vorbit și Stelian Dumitrescu, 
comisiei sport și turism de la . 
siliul județean al sindicatelor. El 
ne-a vorbit despre experiența de la 
o altă unitate textilă, cea de postav 
„Azuga", unde peste 300 de munci
toare practică zilnic exercițiile de 
gimnastică in producție. „Dintr-un 
referat al Consiliului orășenesc al 
sindicatelor din Azuga — ne-a spus 
el — reiese că anul trecut. în secții
le unde se practică gimnastica 10—15 
minute, s-a observat o reducere a 
concediilor medicale cu 35 la sută, 
precum și o scădere simțitoare a ab
sențelor nemotivate ; s-a constatat, 
de asemenea, un spor de 4»?oductivi- 
tate a muncii in cele opt ore de lu
cru".

Este meritoriu faptul că asemenea 
date și fapte edificatoare au prile
juit schimburi de experiență la Cim- 
pina și Ploiești.

spor
ne-a 
șeful 
con-

(Urmare din pag. I)
de semănat 200 ha cu griu 
(în județ, la acea dată, se
mănatul se făcea pe ulti
mele suprafețe). Eu sint 
născut și crescut aici. Și 
știu că in condițiile locale 
de climă și sol, griul trebuie 
semănat acum. Iată de ce 
nu ne grăbim. Ar însemna 
să nu respectăm regulile 
pe care noi înșine le-am 
stabilit. Și nu de ieri de 
azi, ci după o experiență 
îndelungată. Ar fi bine să 
mai notați un lucru : la 
noi nu se „sare" peste nici 
un element de tehnologie, 
de dragul de a face o lu
crare mai repede.

— Fără o disciplină teh
nologică fermă nu poți avea 
pretenții la producții re
cord. Am reținut această 
idâe. Totuși, care sint ele
mentele hotărîtoare ?

— Hotărîtoare, spuneți ? 
Dacă nu vrei să ai bătaie 
de cap, e suficient să tra
duci automat, mecanic in 
viață indicațiile organelor 
de specialitate. Ți se oferă, 
ca pe tavă, toate datele : 
cînd să semeni, la ce adin- 
cime, cu ce soiuri, cite în
grășăminte să dai. Respec- 
tind 
sigur 
Dacă 
mult.
șablon. Nu fiindcă sfaturi
le date nu ar fi bune, ci 
fiindcă ele trebuie adapta
te condițiilor specifice din- 
tr-o unitate sau alta, din- 
tr-o fermă sau alta. Asta 
înseamnă să faci muncă 
de cercetare. Să corectezi 
cu răbdare fiecare element 
de tehnologie. Adică, spe
cialiștii să-și facă datoria 
de specialiști.

Ca să vedem dacă are 
sau nu dreptate președin
tele. am discutat despre e- 
voluția nivelului recoltelor 
pe o perioadă mai lungă 
de timp. Și, pentru ca 
lucrurile să fie mai clare,

aceste sfaturi, mergi 
la o producție bună, 
vrei să obții insă mai 
trebuie să ieși din

Și rezultatul ? — întrebăm pe 
Ion Alexandru, președintele 

sindicatelor

este bine de amintit că 
C.A.P.
tuată 
ttllui.
nat, te gîndești la terenuri 
mănoase. Numai că în 
urmă cu 10—12 ani se con
sidera o producție bună 
cind se realizau doar circa 
2 000 kg griu la hectar. De 
ce atît de puțin, cind te
renurile sint încadrate in 
zona întîi de fertilitate ? 
Pentru că numai 15 la sută 
din pămîntul cooperativei

Diniaș este si- 
în Cimpia Bana- 
Iar cînd spui Ba-

cum să se execute lucrările 
de bază ale . solului, deter
minarea celor mai potrivi
te soiuri. întrucit reporta
jul nostru l-am început 
chiar cu o problemă lega
tă de sămință, să ne oprim 
mai mult asupra soiurilor.

— Da, alegerea soiurilor 
ne-a dat și ne dă încă bă
taie de cap — spunea pre
ședintele. Sînt multe soiuri, 
de griu și, anual, apar al
tele noi. Pe care să le cul
tivi ? De mult timp cola-

De la un „rond...

. este format din cernoziom, 
în rest, numai lăcoviști • și 
terenuri sărăturate, cu apă 
freatică la suprafață. Cul- 
tivind griul după indicații 
generale, era limpede, nu 
se pueau obține recolte 
prea mari. De aceea. se 
cerea ca tehnologia griului 
să fie adaptată condițiilor 
locale, la specificul fiecărui 
tip de sol.

Conducerea
a luat legătura cu 
țiunea de 
cole din 
Institutul 
Timișoara.
me, 
vei 
într-un vast laborator 
cercetare. Pentru 
trebuia stabilit un 
științific de fertilizare. Pen
tru aceasta s-au luat>. mii 
de probe de sol pentru a fi 
analizate. Specialiștii 
perativei au cercetat 
și alte probleme : 
sint cele mai indicate 
te premergătoare,

cooperativei
Sta- 

cercetări agri- 
Lovrin și . cu 
agronomic din 
în scurtă vre- 

terenurile cooperati- 
au fost transformate 

de 
început, 

plan

coo- 
apoi 
care 

i plan- 
modul

borăm cu Stațiunea de cer
cetări din Lovrin și cu 
Facultatea de agricultură 
din Timișoara, pentru a 
stabili o structură optimă 
a soiurilor. Din cele mai 
promițătoare soiuri care 
se încearcă la stațiune, 
10—12 le cultivăm pe lo
turile noastre. pentru a 
vedea cum se comportă. 
Concluzia este că cele mai 
bune rezultate se obțin la 
soiurile timpurii și mijlocii, 
pe care, de altfel. le-am 
extins în producție.

— Dar soiul pe care... 
l-ați incercat pe stratul de 
flori ? îl mai cultivați ? 
Președintele mă privește 
cu ochi iscoditori. Oare ce 
știu ?

— L-am înmulțit, 
un soi de perspectivă, 
mult gluten. Peste 
trei ani il vom avea 
cultură. Mai intîi
să producem sămință. 
pentru asta e nevoie 
răbdare. Am început 
200 de boabe și, după trei

Este 
Are 
doi- 

in
trebuie 

Și 
de 
cu

ani, aveam 50 de kilo
grame.

Da, nu-i nici o exage
rare. 50 de kilograme in 
trei ani 1 Și asta, ca după 
alți 3—4 ani să poți obține 
7 000—8 000 kg de griu la 
hectar. Este cea mai bună 
dovadă că și in agricultură 
rezultatele valoroase au Ia 
bază pasiunea, dăruirea de 
sine, dragostea pentru a- 
ceastă muncă, răbdarea. 
Asta înseamnă nu numai 
receptivitate față de nou. 
dar și o muncă proprie de 
creație desfășurată nemij
locit in sfera marii pro
ducții. acolo unde specia
listul este dator să-și do
vedească iscusința și cunoș
tințele. Pentru a face față 
sarcinilor ce-i revin', 
ședințele cooperativei 
vață. La cei 44 
săi este student 
al Facultății de 
din Timișoara.
conduce un proces de pro
ducție fără să înțelegi
despre ce este v.drba" — 
argumentează el. Și 
dreptate !

„Nu peste mult timp 
Diniaș se va vorbi de 
vagon de griu la hectar' 
este de părere președintele 
cooperativei. Pe ce se ba
zează optimismul lui?,.'Fie
care an pune in evidență 
o experiență nbuă. din 
care trebuie să știi să tragi 
învățăminte — a ținut să 
precizeze președintele. Im- 
binînd rezultatele științei 
cu munca proprie de 
cercetare, tehnologia griu
lui 
de 
te. Secretul este ca din
tr-un rezultat bun să nu 
te alegi cu automulțumi- 
rea. Să-ți dorești mereu 
mai mult!"

Iar „rondul de griu" al 
președintelui de la Diniaș 
dovedește că aici se caută 
mijloacele pentru a se ob
ține producții, mereu mai 
mari.

tov. 
Consiliului județean al 
Prahova.

— Rezultatele acestei 
propagare a gimnasticii 
producție sînt promițătoare, 
năoară, la. inceputul anului trecut, 
doar 7 000 de angajați din 12 unități 
industriale practicau în mod organi
zat gimnastica. Aciim numărul uni
tăților și oamenilor este dublu. Si
gur că nu ne poate mulțumi nici 
acest rezultat, dar, cum spuneam, el 
reprezintă un îndemn să perseverăm 
pentru ca această mișcare odihnitoare 
să intre în obișnuința de zi cu zi a 
zecilor de mii de angajați praho
veni.

— Si. practic, cum se perseverează 
pe acest drum, ce acțiuni se 
prind ?

— Recent, am avut o nouă 
nire cu președinții asociațiilor 
tive muncitorești, ai comitetelor sin
dicale uzinale, cu medici, cu cadre 
de conducere din unități, unde s-au 
abordat iar probleme legate de gim
nastică. Cu acest prilej, s-au discu
tat o serie de chestiuni concrete, de 
sprijin, de organizare, de pregătire 
a instructorilor și altele. Participan- 
ții au criticat, pe bună dreptate, a- 
cele cadre sindicale, sportive și me
dicale de la intreprinderea „1 Mai", 
de la INTEX Păulești, sau de la în
treprinderea de utilaj chimic Ploiești, 
care stau cu brațele incrucișate, aș- 
teptind ca totul să se organizeze de 
la sine. Pentru activizarea tuturor 
factorilor, s-a elaborat un plan de 
măsuri care cuprinde multiple ac
țiuni de propagandă și de organiza
re. De pildă, chiar în cursul a- 
cestei luni, in municipiul Ploiești va 
avea loc un schimb de experiență cu 
cadrele din unitățile industriale. în 
martie și aprilie. cu sprijinul 
C.J.E.F.Ș., se vor organiza cursuri de 
pregătire a instructorilor de gimnas
tică (doi-trei pentru fiecare loc de' 
muncă). De asemenea, la cluburile 
muncitorești, la casa noastră de cul
tură din Ploiești, vor fi prezentate 
filme documentare, iar spectacolele 
brigăzilor artistice ne vor da și ele 
o mină de ajutor. Consiliul județean 
al sindicatelor Prahova va organiza 
in acest an și un concurs, cu decer
nare de cupe, diplome, premii (pe co
mitete sindicale, asociații sportive și 
instructori), pentru cea mai bună or
ganizare în întreprindere a gimnas
ticii. Cea mai eficientă măsură — a 
conchis interlocutorul — vor rămîne 
tot controlul și îndrumarea noastră, a 
sindicatelor, dar și a medicilor din 
uzină, acolo, in secții, unde se cere 
desfășurată cu perseverență gimnas
tica. pină intră in reflex, in obiș
nuință. Cu o asemenea hotărire spe
răm că la vară in peste 60 de uni
tăți ale Prahovei să găsiți numeroși 
oameni ai muncii care fac gimnasti
că citeva minute pe zi. convinși ei 
înșiși de necesitatea acestei mișcări 
dătătoare de sănătate.

Constantin CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii"

munci de 
la locul de

Bu-

intre-
întil- 
spor-

Cronica zilei
Marți s-au desfășurat Ia Bucu

rești lucrările seminarului cu tema 
„Dezvoltarea economică a României 
și perspectivele pină in anul 1980. 
pe baza actualului plan cincinal", 
manifestare organizată de Camera 
de comerț și indiistrie a României, 
în colaborare cu sistemele de radio
difuziune „Tokyo" și „Mainichi". La 
seminar au participat membri ai 
conducerii a 42 de firme ■■ japoneze, 
precum și reprezentanți, ai Comite
tului de Stat al Planificării, Minis
terului Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
principalelor ministere economice 
și întreprinderi de comerț exterior 
din țara noastră. Lucrările au fost 
conduse de ing. Cicerone Gorunes- 
cu, secretar de stat la Camera de 
comerț și industrie, și de Ichiro 
Takahashi, director executiv al 
firmei „Showa Sangyo Co. Ltd", 
în cadrul dezbaterilor au fost abor
date aspecte ale relațiilor comerciale 
româno-japoneze și posibilitățile de 
lărgire și diversificare a schimburi
lor in domeniul tehnico-științific.

★
în perioada 3—8 februarie, o de

legație comercială suedeză,, compusă 
din reprezentanți a 17 firme din 
grupul „Swed-Expo" a făcut o vi
zită in țara noastră. Membrii dele
gației au fost primiți de Ion Pătan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, au. 
purtat convorbiri cu Hristache Zam- 
beti, vicepreședinte al Camerei de 
comerț și industrie. Oaspeții au vi
zitat, de asemenea, întreprinderi de 
comerț exterior și unități industriale, 
în cadrul convorbirilor au fost re
levate noi posibilități de dezvoltare 
și diversificare a relațiilor econo
mice dintre Suedia și România.

★
Ministrul afâcerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit un mesaj de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Sin
gapore, S. Rajaratnam, pentru urările 
transmise cu ocazia reînnoirii man
datului său în această funcție.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Salba hidrocentralelor de pe Vah
După ce-și adună a- 

pele din" culmile se
mețe ale munților Ta
tra Mare și se strecoa
ră printre văile lor 
adinei. Vahul le duce 
pe o distanță de peste 
400 km pe teritoriul 
Slovaciei pentru a le 
amesteca apoi cu cele 
ale Dunării. Este cel 
mai mare curs de apă 
a'l Cehoslovaciei. A 
fost întotdeauna iubit 
de oamenii acestor 
meleaguri, mai ales 
pentru că a înlesnit 
apariția și extinderea 
pe ambele, lui maluri 
a unor mari așezări, 
precum și a unor im
portable obiective in
dustriale. în timp ce 
văile lui fertile au 
constituit grinare și 
livezi roditoare. Nu de 
puține ori însă Vahul 
a fost și blestemat de 
localnici, pentru că, 
mai ales primăvara, 
■cînd afluenților lui li 
se adăuga năvălirea 
furioasă a torenților 
născuți din topirea ză
pezilor îngrămădite în 
straturi groase pe vîr- 
furile munților, rîul 
cobora spre Dunăre cu 
o forță dezlănțuită și 
se revărsa pe mari în
tinderi. pricinuind gre
le pagube orașelor și 
satelor de pe malurile 
sale.

Secole de-a rîndul 
omul s-a simțit de
zarmat in fata acestor 
năvăliri stihinice ale 
apelor. Abia în anii 
construcției socialiste 
au fost luate măsuri 
energice pentru îm
blânzirea rîului. în zo

na muntoasă au fost 
construite. în cascadă. 
20 de hidrocentrale 
mici, cu o putere in
stalată totală de 300 
megawați, lucrare ca
re. in același timp, 
avea să prevină re
vărsarea apelor. Cea 
de-a 21-a unitate e- 
nergetică — denumită, 
pentru a-i pune în 
evidență importanța, 
„perla hidrocentralelor 
de pe Vah" — a fost

Note de drum

terminată și furnizea
ză acum țării cantități 
însemnate de energie 
electrică.

Pe harta energetică 
a Cehoslovaciei socia
liste, noul izvor de lu
mină a fost însemnat 
sub denumirea de hi
drocentrala Liptovska 
.Mara. Avind o putere 
instalată de 200 MW 
și încheind salba uni
tăților hidroenergetice 
înălțate pe Vah in anii 
din jtrmă, ea urmează 
să joace un rol impor
tant în acoperirea ne
cesităților de energie. 
Energeticienii i-au fi
xat locul în regiunea 
muntoasă. în care ape
le Vahului se strecoa
ră printre ziduri pu
ternice de cremene și 
n-au început încă să 
coboare pentru a se 
amesteca cu cele ale 
Dunării. Calculele au 
stabilit că tocmai în 
acest punct sînt întru

nite condiții dintre 
cele mat bune' pentru 
acumularea apelor de 
munte provenite din 
precipitații și topirea 
zăpezilor, tot aici în- 
cepind zona critică în 
perioadele de inunda
ții.

Constructorii au înăl
țat .în calea apei un 
impunător baraj, lung 
de 1 225 m, lat la bază 
de 200 m, iar la coroa
nă — concepută ca o 
modernă autostradă — 
de 7 m. în spatele a- 
cestei porți din beton 
și fier s-au adunat 360 
milioane metri cubi de 
apă. Din lacul de acu
mulare, lung de 12 
km. sistemul de iri
gație, aflat în con
strucție, va asigura, la 
timp și în cantități ne
cesare, apa pentru 
250 000 hectare teren 
arabil. După ce vor 
părăsi turbinele hidro
centralei, apele Vahu
lui vor putea satisface, 
constant, necesarul de 
consum industrial al 
zecilor de localități ur
bane prin care trece. 
S-au creat, de aseme
nea. condiții suplimen
tare pentru buna apro
vizionare cu apă po
tabilă a orașelor și sa
telor de pe maluri. 
In același timp, pe 
malurile lacului au 
început să prindă con
tur trei centre mo
derne de recreație și 
agrement, menite să 
constituie noi puncte 
de mare atracție tu
ristică.

C. PRISACARU
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„L EXPRESS": Orizonturi noi in medicina modernă

Cobaltul și bolile cardiovasculare

pre- 
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de ani ai 
in anul doi 
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an, cu noi elemen-
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In cîteva rînduri
• îeri. la Ploiești, in meci restanță 

pentru etapa a 17-a a campionatului 
republican masculin de handbal.

' Steaua București — Gloria Arad 
25—14 (10—9).

• Pe stadionul „Tineretului" din 
Craiova, ieri s-a disputat meciul 
amical de fotbal dintre echipa locală 
Universitatea și o formație bulgară 
din orașul Vidin. Partida s-a înche
iat cu scorul de 5—0 (2—0) in fa
voarea fotbaliștilor craioveni.

• La Malaga se desfășoară in aces
te zile „cea de-a 17-a ediție a tradițio
nalului turneu internațional de șah 
„Costa del Sol", la care participă 14 
mari maeștri și maeștri internațio
nali, printre care și șahiștii români 
Florin Gheorghiu. Victor Ciociltea și 
Mircea Pavlov. în prima rundă. Flo
rin Gheorghiu a remizat cu 
Ciociltea. rezultat consemnat și 
partida Mircea Pavlov-Tatai. 
runda a doua. Gheorghiu a remizat 
cu Cari Robatsch (Austria). Ciociltea 
a pierdut la Stefano Tatai 
iar Mircea Pavlov a întrerupt 
cu Manijel Ruiz (Spania).

• în clasamentul Marelui 
al Federației internaționale de tenis 
conduce Roscoe Tanner (S.U.A.) 
cu 283 puncte, urmat de Guil
lermo Vilas (Argentina) — 275 punc
te și John Alexander (Australia) 
— 137 puncte.

Evenimentul s-a produs la sfirși
tul anului 1976, la Miami, in Florida, 
cu prilejul unui congres de cardiolo
gie : pentru prima dată într-un ase
menea for s-a afirmat că vinovatul 
numărul unu al tulburărilor cardio
vasculare nu ar fi colesterolul, de 
multă vreme țintuit la stîlpul in
famiei. Mai precis, din 1955, cind o 
echipă de specialiști condusă de dr. 
Ancei Keys ajunsese la concluzia că 
decesele datorate unor maladii car
diovasculare erau în legătură cu 
cantitatea de colesterol conținută în 
singe și cu consumul de grăsimi.

De atunci, această constătare a fost 
luată drept o explicație principală, 
colesterolul devenind „oaia neagră" 
a cardiologilor — care se străduiau 
să-i reducă proporția in organism — 
și obsesia tuturor cardiacilor. Ceilalți 
„factori de risc" — tabagismul, za
hărul. obezitatea, hipertensiunea, se
dentarismul — au fost asociați cu co
lesterolul. Astfel, ateroscleroza, acest 
flagel al lumii moderne, era prezen
tată ca o consecință a excesului de 
colesterol. ,

„Nu vrem să contestăm influența 
«factorilor de risc» — precizează 
prof. Henri Bricaud. director al La
boratoarelor de cercetări cardiologice 
de la Bordeaux. De altfel, statisticile 
sint grăitoare, ele permițind să fie 
luate importante măsuri de preve
nire. Trebuie insă reconsiderată însăși 
noțiunea de risc. Și atunci cind con
duci mașina pe o șosea cu polei îți 
asumi un risc. Multi oameni fac a- 
cest lucru și totuși nu se accidentea
ză ; in schimb, atunci cind mașina 
are cauciucurile uzate, frinele defec
te — într-un cuvint cind este „bol
navă" -»• riscul devine o serioasă pri
mejdie. Deci nu trebuie luat efectul 
drept cauză" — continuă specialistul 
francez. în lumina acestei concepții, 
ateroscleroza nu. constituie deci o „is
pășire" pentru excesele alimentare sau 
0 tulburare datorată virstei înaintate. 
Leziunile pot să se ivească incă din 
adolescență sau din copilărie. Este o 
adevărată boală generalizată a arte
relor. care se ingroașă și se deterio
rează ; ea este însoțită de tulburări 
de Coagulare a singelui, care favori
zează formarea de cheaguri de singe, 
putihd astupa parțial sau total vasele

sanguine. Consecința : o sărăcire a 
alimentării cu oxigen și substanțe 
nutritive a organelor — de la inimă 
și pină la creier. Asociată cu hiper- 
tenaiunea arterială — a cărei origine 
genetică ii preocupă din ce in ce mai 
mult pe cercetători — ateroscleroza 
poate provoca angina pectorală, in
farctul miocardic sau atacuri cere
brale. A pune la regim un astfel de 
bolnav — consideră în prezent sa- 
vanții — nu poate decit să intirzie 
intr-o oarecare măsură producerea 
accidentului.

Pentru un tratament adecvat tre
buie să știi de unde provine răul. 
Peretele arterial este un țesut com
plex, acoperit în interior de o „tu
nică" plisată, cu vilozități, a căror 
mișcare ajută la circulația sîngelui ; 
sub ea se află un fel de învelitoare 
înglobînd celule musculare, fibre de 
elastină, zaharuri asociate cu mole
cule de proteine și colagen.

Cum ajunge acest perete să-și piar
dă suplețea și rezistența și să per
mită „infiltrarea" deșeurilor trans
portate în permanență de singe ? 
Pentru a răspunde la această între
bare, specialiștii de la laboratoarele 
din Bordeaux — hematologi, fizicieni, 
farmaciști, biochimiști — au menți
nut în viață fragmente de țesut ar
terial uman, atît sănătos, cit și afec
tat de ateroscleroză. Celulele muscu
lare s-au dovedit a fi „suspectul" nu
mărul unu : dacă se produc dereglări 
in funcționarea lor, peretele arterial 
nu se mai poate opune „agresiunilor", 
lăsîndu-se puțin cite puțin străbătut 
de grăsimile din singe. Prin varierea 
dozajului de ingrediente care alimen
tează culturile de fragmente de țesut 
arterial,. specialiștii au reușit să cre
eze, pe cale artificială, onor țesuturi 
inițial sănătoase, leziuni specifi
ce aterosclerozei. Ei au ajuns astfel 
la concluzia că modificările interve
nite in funcționarea peretelui arte
rial se datorează unei dereglări chi
mice la nivelul enzimelor care co
mandă procesul de formare a mole
culelor. A fost izolat cel puțin unul 
din elementele care produc această 
dereglare. El este provocat de caren
ța anumitor oligoelemente metalice 
(elemente aflate în cantități foarte

mici in organism). S-a demonstrat câ 
simpla lipsă accidentală sau funcțio
nală a cobaltului din organism dă 
naștere unor molecule de colagen 
prost sudate între ele — ceea ce pro
voacă vulnerabilitatea peretelui arte
rei. De altfel, se observase incă mai 
de mult că. indiferent de natura ali
mentației sau de conținutul ridicat 
de colesterol, ateroscleroza e mai pu
țin frecventă in regiunile viticole sau 
cu apă potabilă foarte calcaroasă. Or, 
atit vinul, cit și apele calcaroase sint 
foarte bogate în oligoelemente. Desi
gur. ateroscleroza nu poate fi atri
buită exclusiv upei singure cauze. 
Peretele arterial nu este amenințat 
numai de dereglări interne. El poa
te fi atacat și de alte elemente ve
hiculate de singe, ca bacterii, viru
suri, anumite medicamente sau sub
stanțe hormonale, care, deteriorind 
tunica internă a vaselor le expune 
asaltului celulelor sanguine -și a plas
mei transportoare de colesterol. în 
cantități prea mari, elastaza, o enzi- 
mă produsă de pancreas, contribuie 
și ea la dezorganizarea peretelui ar
terial lezat la nivelul tunicii sale in
terne — distrugind elastina, care asi
gură suplețea vaselor. într-un cuvint, 
este vorba de un complex de factori 
care produc ateroscleroza ; ca și sto
macul — al cărui perete interior il 
ferește in mod normal de acțiunea 
sucului gastric, generator de ulcere. 
— și sistemul de protejare a arterei 
poate slăbi ca urmare a acțiunii a- 
cestor factori, devenind vulnerabil.

în acest ansamblu de factori, ab
sența oligoelomentelor joacă un rol 
esențial. Această constatare ar per- 

' mite ca, printr-un tratament adec
vat, respectiv prin administrarea ele
mentelor lipsă, să se oprească proce
sul de deteriorare a- calităților func
ționale ale peretelui arterial, deci să 
se prevină din timp sau chiar să se 
vindece ateroscleroza. dacă aceasta 
nu a avansat prea mult. în istoria 
maladiilor cardiovasculare a fost des
chis astfel un nou capitol. Desigur, 
însă, dată fiind complexitatea lor, a- 
ceste maladii nu pot fi învinse decît 
printr-un amplu efort colectiv, prin- 
tr-o adevărată mobilizare a tuturor 
mijloacelor de care dispune știința 
mondială — conchide revista.

Victor 
in 
în

(Italialr 
partida

premiu

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

excepțională din 8 februarie 1977
FAZA I :

. Extragerea I.; 29 9. 5 25 23 7!9 3 56
75 86 69 55,

Extragerea a Il-a : 83 46 14 8 22 41
67 66 36 40 4 8 7.

FAZA a Il-ai :
Extragerea a IlI-a : 84 76 73 44

45 10. t
Extragerea a IV-a : 50 39 70 56

79 68.
Extragerea a V-a : 22 26 6 62 41 30.

Noi complexe
Rețeaua unităților de desfa

cere și de prestări de servicii 
aparținind cooperației de con
sum din județul Timiș se dez
voltă permanent. în comunele 
Chevereșul Mare și Cenei au 
fost date in folosință mari ma
gazine universale sătești, tn 
orașul-stațiune Buziaș, la par
terul noilor blocuri înălțate în 
ultimele'luni, au fost amenaja
te magazine de mobilă, incălță-

comerciale
minte, artizanat, o librărie, 
precum și o secție cu preparate 
alimentare tip Gospodina. Tot 
aici se află in construcție un 
nou complex comercial și de 
cazare cu 200 de locuri. De alt
fel, in 1977, vor fi puse in func
țiune complexe comerciale mo
derne la Deta, Cfecova. Mar- 
gina, iar la Șag va fi amenajat 
un rpotel. (Cezar Ioana).

• BURUIENI... FER
TILIZATOARE. Marea rezis-- 
tență a buruienilor, capacitatea 
lor de adaptare și de înmulțire 
rapidă chiar in condiții clima
tice și pedologice dintre cele 
mai vitrege au fost studiate de 
specialiștii Institutului indian 
de cercetări științifice în dome
niul finețurilor și pășunilor. Ei 
au ajuns la concluzia că semin
țele buruienilor conțin substan
țe deosebite, care le conferă a- 
ceastă rezistență demnă de in
vidiat. Un extract obținut din 
aceste semințe a fost introdus 
în sol, pe mici parcele. Rezul
tatul : procesul de creștere a 
culturilor, mai ales a cereale
lor, a sporit considerabil. Aces
te rezultate au fost apoi confir
mate în practica agricolă. A- 
dăugînd cantități nu prea mari 
de extracte din semințele de

buruieni apei folosite pentru 
irigația ogoarelor, s-au obținut 
creșteri considerabile la recol
tele de porumb, arahide și alte 
culturi.

• SUDURĂ CU APĂ. 
Un aparat de sudură cu gaz, 
elaborat de Institutul pentru 
tehnologia sudurii din Kiev, fo
losește pentru ardere... apă o- 
bișnuită. Cu ajutorul aparatului, 
metalele pot fi topite, tăiate, 
sudate sau lipite. La construi
rea sa, cercetătorii au avut in 
vedere principiul electrolizei — 
descompunerea apei în oxigen 
și hidrogen. Intr-o carcasă de 
mici dimensiuni sînt instalate o 
celulă pentru electroliză, func- 
ționînd ca generator de gaze, 
precum și dispozitive care asi
gură reglarea automată a apa
ratului.

• DIN CAUZA AL
GELOR. O bază navală bri
tanică. situată în sudul țării, 
este amenințată cu paralizarea 
activității din cauza unor alge 
ce pot ajunge pînă la 15 metri 
lungime. Aceste alge și-au făcut 
apariția nu demult și dezvolta
rea lor ar putea închide intra
rea în rada portului. Ele. rezis
tă la produsele chimice folosite 
in asemenea cazuri șî adminis
trația bazei a afirmat că deo
camdată nu poate face altceva 
decît să smulgă algele în timpul 
refluxului.

• „FRÎNĂ" LA TIMP. 
A devenit abia acum cunoscut 
faptul că, în 1972, la centrul de 
depozitare a reziduurilor nu
cleare din Hanford (S.U.A., sta
tul Washington) s-a ajuns foar-

Jtț Jtw JEU X K* X Xr Xy JAt l
te aproape de o accidentală 
reacție atomică în lanț. Intr-un 
bazin se strînseseră 90 kg de 
plutoniu, masă de material nu
clear care. în condiții critice, 
poate fi suficientă pentru o ex
plozie. Specialiștii au eliminat 
pericolul pompînd în bazin 
pulbere de cadmiu, care a ac
ționat ca o „frînă" în calea 
reacției.

• CE N-AU GHICIT 
„PROFESIONIȘTII NO
ROCULUI". „Specialist în 
citirea gindurilor. hipnotizator 
la distanță, expert în desfacerea 
blestemelor. Adresați-vă cu în
credere". Asemenea reclame pot

fi adesea întilnite în ziarele 
din Grecia. Nu se știu exact 
foloasele aduse celor ce se în
cred in sfaturile amintite ; in 
schimb, potrivit ziarului „To 
Vima". s-a constatat că exploa
tarea credulității oamenilor de 
către cei circa 15 000 de prezi
cători și astrologi s-a soldat cu 
spectaculoase ciștiguri pentru 
aceștia. Că afacerea e înflori
toare o atestă și proliferarea 
unor „școli de magie" ce acordă 
diplome și titluri pseudoștiinți- 
fice, în schimbul unor sume de 
zeci de mii de drahme. Situa
ția ca atare a impus autorită
ților trecerea la acțiune, „pro
fesioniștii norocului" făcînd, la 
ora actuală, obiectul unor am
ple investigații oficiale. Ceea

ce — curios — aceștia nu pre- 
văzuseră...

• VESTITORUL PRI
MĂVERII. Primăvara pare 
să se anunțe în acest an mult 
mai devreme, dacă prima barză 
care a poposit într-o localitate 
din Franța centrală, la întoar
cerea din Africa, nu a fost pu
țin cam grăbită. După ce barza 
s-a odihnit cîteva ore pe coșul 
unei clădiri, și-a reluat zborul 
spre nord.

• ORAȘ AL ȘTIIN
ȚEI. La poalele muntelui 
Tsukuda, la 60 km de Tokio, se 
află in construcție un oraș al 
științei care va adăposti 4 uni
versități și 42 de institute de 
cercetări. Aci își vor desfășura 
activitatea circa 120 000 de sa-

vanți, cercetători și studenți, 
împreună cu familiile lor, pre
cum și personalul necesar pen
tru a asigura buna funcționare 
a acestui ansamblu. Complexul 
universitar va intra în funcți
une in 1979.

• SURPRIZA DIN 
PIANINĂ. Un cetățean din 
orașul mexican Nuevo-Laredo 
(statul Tamaulipas) a cumpărat 
acum cîteva luni, contra unei 
sume echivalente cu 50 de do
lari americani, o pianină veche, 
pe care a depozitat-o un timp 
intr-o magazie, în intenția de a „. 
o dărui fiicei sale, cu prilejul 
zilei de naștere' a acesteia. Zi
lele trecute, a hotărit să cu
rețe instrumentul și să-i dea o 
înfățișare cit mai potrivită unui 
cadou. Cind a ridicat capacul

pianinei, spre surprinderea lui, 
a găsit o vioară care poartă in
scripția : „Antonio Stradiva
rius, confecționat in 1716". Exa
minată »de experți, vioara a 
fost apreciată la cel puțin 
100 000 de dolari !

• BRÎNZA - ALI
MENT IDEAL. Potrivit o- 
piniei specialiștilor, brînza tre
buie să ocupe un loc important 
într-o alimentație rațională. 
Acest produs conține proteine, 
calciu și vitaminele A. B și 
D. atit de necesare organismu
lui uman. Pentru persoanele 
mai in vîrstă, brînza este un 
aliment ideal, intruciț este ușor 
de mestecat și digerat, furni- 
zind o cantitate apreciabilă de 
proteine.
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OPȚIUNI CU PROFUND CARACTER ÎNNOITOR ALE POPOARELOR AFRICANE ATENA

R. D. SOMALIA Vizita delegației Marii Adunări Naționale„Lupta poporului mozambican a dobîndit un conținut autentic revoluționar" 
Cuvîntarea președintelui Samora Machel la încheierea 

Congresului FRELIMO
MAPUTO 8 (Agerpres). — Prin a- 

legerea organelor conducătoare ale 
partidului, luni seara s-au încheiat, 
la Maputo, lucrările celui de-al trei
lea Congres al Frontului de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO). Samora 
Moises Machel a fost ales în una
nimitate președinte al Comitetului 
Central al FRELIMO. 333 de delegați 
din. zece provincii ale țării au de
semnat pe cei 67 de membri ai Co
mitetului Central, care, în prima sa 
ședință plenară, a ales un Comitet 
Politic Permanent, alcătuit din zece 
membri. Acesta a confirmat pe cei 
cinci membri ai Secretariatului C.C. 
al FRELIMO.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la cel de-al III-lea Con
gres al FRELIMO de tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

în cuvîntul de închidere a lucrări
lor congresului, președintele Samora 
Machel a evocat calea grea și plină 
de sacrificii parcursă de mișcarea de 
eliberare națională de la întemeierea 
FRELIMO. în iunie 1962, și pînă la 
obținerea independentei naționale. în

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATE

Condamnare fermă a atacului interventionist 
comis împotriva Beninului

Președintele Republicii Populare Benin, Mathieu Kerekou, a decla
rat, intr-un interviu acordat presei, că guvernul deține probe neîn
doielnice că încercarea de lovitură de stat ce a avut Ioc la Cotonou, 
in luna ianuarie, a fost pusă la cale de mercenari imperialiști. Această 
agresiune, a subliniat el, se înscrie în cadrul unui plan mai amplu de 
agresiuni, care vizează eliminarea regimurilor progresiste din Africa 
și instalarea unor guverne în solda neocolonialismului.

Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, luni, pentru examinarea 
plingerii Beninului in legătură cu 
atacul armat al unui comando aero
purtat comis la 16 ianuarie împo
triva capitalei acestei țări. în de
clarația făcută în fața membrilor 
consiliului, ambasadorul Beninului, 
Thomas S. Boya, a precizat că 
grupul de mercenari, „recrutați și 
antrenați de serviciile secrete ale 
puterilor imperialiste", a sbsit pe 
aeroportul din Cotonou la bordul 
unui avion militar de transport tip 
DC-7. Mercenarii au ocupat perime
trul aeroportului, după care au pă
truns în capitală, atacînd un număr 
de instituții, inclusiv sediul televi
ziunii și Palatul prezidențial, precum 
șl alte 40 de clădiri, care au'fost de
teriorate. Ambasadorul Beninului a 
arătat că forțele armate naționale 
au reușit să respingă atacul inter- 
venționiștilor, să captureze o mare 
cantitate de arme moderne, de echi
pament, precum și documente „care 
reprezintă indicii în legătură cu ori
ginea atacului". El a prezentat 
membrilor consiliului o listă a arma

Seminar internațional
. în capitala Republicii Guineea cu tema

„Rolul femeilor în lupta împotriva colonialismului și rasismului, 
pentru independență națională, democrație și pace“

în capitala Republicii Guineea se 
desfășoară lucrările seminarului in
ternațional al femeilor cu tema 
„LUPTA ÎMPOTRIVA COLONIA
LISMULUI, NEOCOLONIALISMU
LUI, DISCRIMINĂRII RASIALE $1 
APARTHEIDULUI, PENTRU INDE
PENDENȚA NAȚIONALĂ, DEMO
CRAȚIE ȘI PACE". Organizat din 
inițiativa Federației democrate inter
naționale a femeilor și a Organizației 
femeilor din întreaga Africă, la a- 
cest forum participă delegații din 42 

iunie 1975. „Poporul nostru — a de
clarat el — vrea să fie eliberat de 
foamete, boli și mizerie. Poporul 
nostru nu a vrut să înlocuiască o ex
ploatare cu alta. Astfel, lupta noastră 
a dobindit un conținut autentic revo
luționar și așa au apărut necesitatea 
și voința de a crea partidul. Dar fără 
ideologia științifică nu poate exista 
un partid revoluționar. Pornind de la 
propria sa experiență, FRELIMO a 
ajuns la marxism-leninism. Marxism- 
leninismul. ideologia științifică a pro
letariatului, ne luminează drumul", a 
subliniat vorbitorul. El a precizat că, 
în calitatea sa de partid marxist-le
ninist. FRELIMO va dezvolta și va 
aprofunda în continuare relațiile de 
luptă frățești cu toate forțele, mișcă
rile și partidele antiimperialiște din 
A.frica. precum și cu țările socialiste 
și partidele lor marxist-leniniste — 
aliații săi firești. „în cele cinci zile 
ale congresului nostru, a spus în în
cheiere Samora Machel, am înscris 
o nouă pagină în istoria poporului 
nostru. Construirea democrației popu
lare este sarcina fmediată. Socialis
mul reprezintă misiunea noastră is
torică".

mentului capturat, folosit, de regulă, 
de forțele N.A.T.O, „Republica 
Populară Benin cere trimiterea la 
Cotonou a unei misiuni speciale a 
Consiliului de Securitate, pentru a 
cerceta faptele de o manieră clară 
și obiectivă. După primirea raportu
lui acestei misiuni, Consiliul de 
Securitate va trebui să examineze 
acțiunile ce se cer întreprinse pentru 
repararea pagubelor materiale și 
pentru prevenirea unor noi.acte de 
agresiune comise de mercenarii a- 
flați în solda fostelor puteri colo
niale".

In cuvîntul lor, reprezentanții sta
telor Mauritius, Ruanda, Madagas
car, Algeria și Guineea au condam
nat cu fermitate atacul interventio
nist comis la 16 ianuarie împotriva 
Beninului.

în cadrul dezbaterilor, reprezen
tanții statelor , Mauritius, Benin și 
Libia au prezentat un proiect de re
zoluție. care reafirmă necesitatea 
respectării stricte a independenței 
politice și a integrității teritoriale a 
Republicii Populare Benin, 

de țări ale lumii, printre care și din 
România. Salutînd participanții la a- 
ceastă intîlnire, președintele Repu
blicii Guineea. Ahmed Sekou Toure, 
a evidențiat actualitatea temei puse 
în dezbatere și a subliniat rolul im
portant al femeii în rezolvarea unor 
probleme economice și sociale in ță
rile în curs de dezvoltare. Emanci
parea femeii, a spus vorbitorul, con
stituie o componentă a luptei pentru 
eliberarea socială a tuturor celor ce 
muncesc.

Program de transformări 

social-economice
MOGADISCIO 8 (Agerpres). — 

Principala sarcină a Partidului Socia
list Revoluționar Somalez (P.SJR.S.) 
constă în dobîndirea unei indepen
dențe politice și economice depline, 
în dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei naționale și ridicarea nive
lului de trai al poporului, a decla
rat Mohamed Aii Samantar, prim- 
vicepreședinte al Republicii Demo
cratice Somalia. Luind cuvîntul în 
cadrul unui miting organizat la Mo
gadiscio. el a precizat că P.S.R.S., 
care se conduce după principiile so
cialismului științific, exprimă și a- 
pără interesele tuturor celor ce mun
cesc. Una dintre sarcinile esențiale 
ale partidului, a arătat vorbitorul, 
este întărirea unității și coeziunii po
porului, mobilizarea tuturor efor
turilor pentru transpunerea in via
tă a programului de transformări so
cial-economice și apărarea cuceriri
lor revoluționare.

„Solidaritate deplină 
cu mișcările de eliberare 
din Zimbabwe, Namibia 

și Africa de Sud“ 
Declarațiile 

președintelui Mauritaniei
NOUAKCHOTT 8 (Agerpres). — 

„Atitudinea Mauritaniei față de pro
blemele Africii australe este identică 
cu cea a întregii Africi : solidaritate 
totală cu mișcările de eliberare na
țională din Zimbabwe, Namibia și 
Africa de Sud" — a declarat pre
ședintele mauritan, Moktar Ould 
Daddah. El a adăugat că, dacă eli
berarea părții sudice a continentu
lui african' nu poate fi realizată pe 
calea negocierilor, singura modalitate 
care rămîne este aceea ca Africa să 
recurgă la lupta armată, pentru a 
desăvîrși eliberarea continentului.

<Referindu-se la viitoarea reuniune 
la nivel înalt afro-arabă, președin
tele Moktar Ould Daddah a afirmat 
că, de la obținerea independenței 
sale, Mauritania a acționat pentru 
apropierea dintre Africa și lumea 
arabă.

industria construcțiilor 
de nave sub semnul crizei 

. economice
PARIS — La sediul parizian al 

Organizației pentru cooperare eco
nomică și dezvoltare (O.E.C.D.) au 
început negocierile între Japonia și 
Asociația producătorilor occidentali 
de nave.

Industria navală' a statelor din 
C.E.E., aflată intr-o puternică cri
ză, ca urmare a recesiunii din ultimii 
ani. a înregistrat o masivă diminuare 
a comenzilor pe piețele externe. în 
contextul, unei impuneri tot mai 
spectaculoase a Japoniei, aceasta 
fiind acuzată de partenerii vest-eu- 
ropeni de a fi practicat o politică a 
preturilor scăzute la vînzarea nave
lor în exterior.

în ce privește actuala rundă de 
negocieri, se’ consideră că Japonia ar 
consimți să facă uneje concesii par
tenerilor vest-europeni. De altfel, 
în cadrul reuniunii de ieri, partea 
niponă a prezentat o serie de pro
puneri pentru a se evita o concen
trare excesivă a comenzilor de nave 
pe șantierele din Japonia. '

ATENA 8 (Agerpres). — Marți a 
sosit la Atena, la invitația Parla
mentului Republicii Elene, delegația 
Marii Adunări Naționale, condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

La sosirea pe aeroport, delegația

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevederile secretarului general al O.N.U. O Convocarea 

sesiunii Consiliului Național Palestinean
în cadrul vizitei oficiale La Bei

rut, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, s-a întîlnit cu pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis. Au 
fost trecute în revistă aspecte ale e- 
voluției situației din Liban, în con
textul general al problemei Orientu
lui Mijlociu.

După vizita în Liban, secretarul 
general al O.N.U. s-a deplasaț, marți 
după-amiază, în capitala Iordaniei, 
cea de-a cincea etapă a turneului 
său în Orientul Mijlociu.

înainte de a părăsi Beirutul, 
Kurt Waldheim a făcut o declarație 
presei, în care a relevat că guver
nul libanez și-a exprimat dorința 
,,dc a vedea concretizîndu-se o so
luție rapidă a crizei, sub toate as
pectele sale, în Orientul Apropiat". 
Guvernul libanez — a arătat Wald
heim — consideră evident faptul că

agențiile de presă transmit:
Sub titlul „România la cel 

de-al șaselea cincinal (1976—1980) 
— sub auspiciile științei și teh
nicii". revista „Informations du 
Commerce Exterieur" din Belgia 
a publicat un amplu articol con
sacrat eforturilor poporului ro
mân pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Politica promovată de președin
tele Nicolae Ceaușescu, de 
România — țară angajatăîn- 
tr-un program îndrăzneț și am
bițios de industrializare — va 
permite națiunii române să se 
apropie și mai mult de statele 
cc dispun de o industrie dez
voltată. subliniază autorul arti
colului, cunoscutul ziarist bel
gian Louis Lambillon.

Convorbiri romrâo-bmzi- 
liSH8. Ministrul industriei construc
țiilor de mașini, loan Avram, care 
face o vizită în Brazilia, a avut con
vorbiri cu ministrul brazilian al mi
nelor și energiei. Shigeaki Ueki, cu 
ministrul industriei și comerțului. Se- 
vero Gomes, și cu ministrul transpor
turilor. Dyrceu Nogueira. Au fost 
examinate stadiul îndeplinirii acor
durilor încheiate cu nrileiul vizitei in 
Brazilia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și posibilitățile de extin
dere a cooperării economice și a 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

0 consfătuire a cadrelor 
econom’ce de periid din în_ 
treprinderile de comerț exterior și 
industriale care lucrează pentru ex
port a avut loc la Varșovia. Piotr 
Jaroszewicz. președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, a relevat 
sarcinile principale ale comerțului 
exterior polonez în acest cincinal. în 
care se dezvoltă' dinamic schimbu
rile cu țările socialiste, se dublează 
valoarea exporturilor în țările capi
taliste. se diminijiează treptat datorii
le externe. 

română a fost întîmpinată de pre
ședintele parlamentului, C. Papa- 
constantinou, de deputați, funcționari 
superiori din Ministerul de Externe, 
alte persoane oficiale. A fost, de a- 
semenea, prezent ambasadorul Româ
niei la Atena. Ion Brad.

viitorul acestei țări „este legat de o 
astfel de soluție".

în ce privește convorbirile avute 
cu președintele Elias Sarkis și cu 
primul ministru, Selim Al Hoss, se
cretarul general al O.N.U. a men
ționat că acestea au avut ca temă 
..ajutorul umanitar pe care ii poate 
oferi O.N.U. Libanului".

Lucrările celei de-a 13-a sesiuni a 
Consiliului Național Palestinean vor 
începe la 12 martie la Sediul Ligii 
Arabe din Cairo, informează agenția 
palestineană de știri — W.A.F.A. 
Data începerii lucrărilor a fost ami- 
nată față de cea stabilită ’inițial, de
oarece în cadrul Ligii Arabe au loc 
o. serie de consultări privind întîl- 
nirea la nivel înalt arabo-africană, la 
care ia parte și președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
menționează agenția citată.

PnmîîO. Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, l-a primit pe ministrul de 
externe al Poloniei, Emil Wojtaszek. 
A avut loc o convorbire privind coo
perarea dintre P.C. din Cehoslovacia 
și P.M.U.P., dintre cele două țări și 
popoare, evidențiindu-se existența 
unor posibilități de extindere a aces
tor relații pe multiple planuri, rela
tează agenția C.T.K.

Președintele Ingolei, A- 
gostinho Neto, a plecat într-o vizită 
oficială în Republica Federală Nige
ria, la invitația șefului statului ni
gerian, Olusegun Obasanjo.

Manifest electoral. La
Delhi a fost dat publicității manifes
tul partidului Congresul Național 
Indian, de guvernămînt. în vederea 
alegerilor parlamentare din luna 
martie. Documentul se pronunță 
pentru consolidarea unității tării, 
dezvoltarea industriei în sectoarele 
sale prioritare și aplicarea legilor de 
reformă agrară, ridicarea nivelului 
de viață al poporului, lupta împo

In U.R.S.S. - 15 orașe „milionare"
Ultimele statistici a- 

testă că, in prezent. 15 
orașe din Uniunea So
vietică au o populație 
de peste un milion de 
locuitori. Acestea sint : 
Moscova. Leningrad, 
Gorki, Kiev, Baku. Kui- 
bișev, Minsk, Novosi
birsk, Odesa. Omsk, 
Sverdlovsk, Taskent, 
Tbilisi. Harkov si Celia- 
binsk.

Pină la Marea Revolu
ție Socialistă din Octom
brie, numai două orașe

depășeau un milion de 
locuitori : Moscova si 
Leningrad. In anii pu
terii sovietice, au intrat 
in rindul orașelor „mi
lionare" un sir de- capi
tale de republici uniona
le. cum sint Kiev. Baku, 
Taskent. Minsk. Tbilisi, 
precum și o suită de lo
calități cu însemnată 
torță economică, intre 
care Gorki, cunoscut în
deosebi pentru producția 
de automobile. Harkov 
— pentru cea de tractoa
re, Novosibirsk — unul

Convenția Națională a Partidului 
Socialist din Japonia

TOKIO 8 (Agerpres). — Printr-un 
apel la unirea tuturor forțelor de
mocratice în lupta împotriva capita
lului monopolist, s-a deschis, marți, 
la Tokio, cea de-a 40-a Convenție 
Națională a Partidului Socialist din 
Japonia. în cuvintul de deschidere, 
președintele partidului, Tomomi Na
rita, a evocat situația politică și eco
nomică actuală a țării și a chemat 
la acțiuni comune ale forțelor de o- 
poziție în vederea adoptării unui 
curs nou în politica economică. Mo-

SPANIA

Intîlnire a reprezentanților Comisiilor 
muncitorești și ai guvernului

MADRID — O delegație a Comi
siilor muncitorești (sindicatele 'inter
zise de guvern), condusă de Marceli
no Camacho, a fost primită luni sea
ra, la Madrid, de ministrul spaniol al 
relațiilor sindicale, Enrique Garcia de 
la Mata. După cum precizează un co
municat al Comisiilor muncitorești, 
„întrevederea, care a durat cinci ore, 
s-a desfășurat într-un. climat de rea
lism, fiind considerată ca pozitivă de 
Comisiile muncitorești".

în cadrul întîlnirii, menționează a- 
genția France Presse, au fost exami
nate o serie de probleme referitoare 
la activitatea Comisiilor muncitorești.
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triva discriminării și exploatării moș
tenite din perioada colonială, cana
lizarea energiei constructive a tinere
tului și femeilor în vederea realizării 
programelor în beneficiul națiunii, 
în domeniul politicii externe, se pre
conizează continuare^ politicii de ne
aliniere, pentru crearea unei noi 
ordini economice, extinderea și la 
alte regiuni ale lumii a destinderii, 
transpunerea în viață a rezoluției 
O.N.U. cu privire la declararea Ocea
nului Indian drept zonă a păcii.

Listă electorală comună.
Partidul Congresul Național Indian, 
de guvernămînt. a aprobat luni seara 
o listă comună de candidați cu Par
tidul Comunist din India pentru cele 
42 de locuri din partea statului Ben
galul de Vest, informează agenția 
Associated Press.

Mișcarea grevistă care a 
cuprins, pînă în prezent, cel puțin 80 
de întreprinderi din principalele rar 
muri industriale ale Olandei amenin
ță să devină, după cum apreciază zia
rele din Haga, cea mai amplă acțiune 
revendicativă cunoscută de Olanda în 
perioada postbelică.

din cele mai tinere cen
tre științifice si indus
triale siberiene. Cele 
mai ..proaspete miliona
re" sint orașele Omsk 
și Celiabinsk.

Acum iși anunță apro
piata intrare in această 
categorie incă opt centre 
urbane, care au înregis
trat la finele anului tre
cut peste 900 000 locui
tori, și anume : Dne
propetrovsk, Donețk, 
Kazan, Perm. Erevan, 
Ufa. Volgograd si Rostov 
pe Don. 

tofumi Makieda, președintele Consi
liului General al Sindicatelor din 
Japonia (SOHYO), invitat la con
venție, s-a pronunțat pentru adopta
rea unor acțiuni comune ale tuturor 
forțelor democratice împotriva capi
talului monopolist.

în cursul lucrărilor convenției, 
care va aura trei zile, va fi elaborat 
programul de acțiune al Partidului 
Socialist pb anul 1977, în special în 
perspectiva alegerilor din vara a- 
ceasta pentru Camera Consilierilor.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că Alianța apostolică anticomunistă, 
cunoscută pentru acțiunile sale 
teroriste, și-a revendicat respon
sabilitatea unui ‘nou atentat, comis 
recent la Barcelona. Aceste - acțiuni 
teroriste, inițiate de forțele de ex
tremă dreaptă, urmăresc, după cum 
au arătat în repetate rinduri repre
zentanții organizațiilor democratice 
de opoziție, precum și înalte oficia- i 
lități guvernamentale, o escaladare 
a violentei în Spania, pentru a îm
piedica desfășurarea normală a pro
cesului de democratizare a vieții po
litice a țării.

Joncțiune între „Soiuz-24" 
și „Saliut-5“

Marți a fost realizată joncțiunea 
dintre nava cosmică sovietică „So- 
iuz-24!‘, cu echipaj la bord, lansată 
luni, cu stația științifică orbitală „Sa- 
Iiut-5“, care de la 24 august 1976 a 
evoluat în, spațiul circumterestru în 
regim de zbor, automat — relatează 
agenția T.A.S.S.

Acorduri Piața comună — 
Israol. RePrezentanUi Pieței comu
ne au semnat la Bruxelles două noi 
acorduri de cooperare cu Israelul, 
completînd astfel acordul de liber 
schimb comercial încheiat cu această 
tară în anul 1975. în baza noilor a- 
corduri, Israelul va beneficia de un 
ajutor financiar in valoare, de 33 
milioane dolari din partea „Băncii 
europene de investiții" și își va ex
tinde cooperarea economică cu ță
rile C.E.E., îndeosebi în domeniile 
industrial, comercial și agricol.

Plenara Consiliului direc
tor național al Confedera
ției oamenilor muncii din 
Ecuador,care a avut ’oc 'a Qu^°> 
a relevat necesitatea intensificării 
mișcării muncitorești și a creării 
unei centrale sindicale unice în 
această țară. Totodată, participanții 
s-au pronunțat pentru înfăptuirea în 
Ecuador a prefacerilor. social-econo
mice necesare. A fost adoptată ho- 
tărîrea ca în luna august a acestui 
an să aibă loc al XIV-lea Congres 
al Confederației oamenilor muncii 
din Ecuador.

Muncitorii revin la lucru. 
Deși în cea mai mare parte a Sta
telor Unite frigul persistă, numeroa
se întreprinderi au putut să-și reia 
activitatea. Situația s-a ameliorat în 
Indiana, unde majoritatea celor 
30 000 de muncitori concediați în ul
timele 14 zile s-au reîntors la lucru. 
La New Jersey, peste 2 600 de între
prinderi, realimentate cu gaz, au 
permis revenirea la lucru a 31000 
de persoane.

în perspectiva reuniunii de la Belgrad — cerințe primordiale ale realizării securității europene 

ADOPTAREA UNOR MĂSURI EFECTIVE DE DEZANGAJARE MILITARĂ Șl DEZARMARE

„Considerăm că obiectivul central este acum abordarea frontală 
a problemelor dezangajării și dezarmării în Europa. Trebuie să spu
nem deschis popoarelor că nu se poate vorbi de o reală securitate 
pe continent și în lume atîta timp cit va continua cursa înarmărilor, 
va spori arsenalul militar, cît pe teritoriul statelor europene vor fi 
menținute trupe și baze militare străine, inclusiv armament nu
clear, cît va continua divizarea continentului nostru în blocuri mili
tare opuse. Iată de ce trebuie să se treacă în modul cel mai ferm și 
mai urgent la măsuri practice, concrete de dezangajare militară".

NICOLAE CEAUȘESCU

După cum se știe. Conferința ge- 
neral-europeană pentru securitate și 
cooperare, evenirțent istoric în viața 
Europei, a deschis ample perspec
tive pentru dezvoltarea procese-: 
lor pozitive pe continent, pen
tru așezarea relațiilor intereuropene 
pe baze noi, de natură să asigure e- 
liminarea definitivă a folosirii forței 
și amenințării cu forța, să statorni
cească lin climat de înțelegere, în
credere și colaborare între state, în 
respectul deplin al independenței și 
suveranității fiecărei națiuni. în acest 
sens, Actul final al conferinței, sem
nat la Helsinki, care reprezintă un 
tot unitar, a pus în evidență în mod 
clar natura complementară a aspec
telor politice, economice și militare 
ale procesului de edificare a secu
rității europene.

România, militind activ pentru în
făptuirea securității europene, adu- 
cindu-și propria contribuție substan
țială în pregătirea și apoi pe tot 
cuprinsul desfășurării lucrărilor con
ferinței, a subliniat în permanență 
ideea că destinderea politică poale 
dobindi o bază trainică numai dacă 
este completată prin destindere mi
litară.

în concepția partidului nostru, 
securitatea reală ntf se poate rezuma 
la simpla asumare a unor angaja

mente — deși însemnătatea acestora, 
mai ales cind sint însoțite de garan
ții corespunzătoare, nu poate fi suba
preciată. Esențial este însă a asigura 
înseși condițiile obiective, a elimina 
factorii materiali care pot periclita 
securitatea popoarelor. în acest sens, 
de la tribuna reuniunii de la Helsin
ki, tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, releva în mod argumentat că nu 
pot fi concepute consolidarea destin
derii, realizarea unei securități și 
păci pe continentul european fără a- 
doptarea unor măsuri hotărite dc de
zarmare, și în primul rînd de dezar
mare nucleară. în concordanță cu a- 
ceastă poziție de principiu. România 
a preconizat, în cadrul programului 
cuprinzător și realist de dezarmare, 
adoptat de 'Congresul al XI-lea al 
F.C.R., un ansamblu de măsuri con
crete, de natură să stimuleze încre
derea și destinderea în Europa, să 
determine progresiv încetarea cursei 
înarmărilor și a cheltuielilor militare, 
să conveargă spre obiectivul funda
mental al dezarmării generale și nu
cleare.

Așa cum se știe, Actul final sem
nat la Helsinki include, cp o impor
tantă parte componentă, documentul 
privind măsurile de promovare a în
crederii și stabilității în anumite 

aspecte ale securității și dezarmării, 
realizindu-se un consens general a- 
supra unor acțiuni și măsuri concre
te, cum sînt notificarea prealabilă a 
manevrelor și mișcărilor militare de 
anvergură, de trupe, precum și 
schimbul de observatori și delegații 
militare — și constituie, fără îndo
ială, un fapt pozitiv că în aceste 
domenii’, limitate, s-au obținut u- 
nele realizări în răstimpul care 
s-a scurs de la încheierea confe
rinței. Totodată, se cuvine subliniat 
în mod deosebit că. semnînd Actul 
final, cele 35 de state participante la 
conferința general-europeană au sub
scris la principiul — clar formulat în 
document — privind „necesitatea 
luării unor măsurj efective care — 
prin scopul și natura lor — să consti
tuie pași către realizarea, în final, a 
dezarmării generale și totale sub un 
control internațional strict și efectiv 
și care să aibă ca rezultat întărirea 
păcii și securității în întreaga lume".

Or, din păcate. în această direcție 
nu se poate vorbi cît de cît de rea
lizări sau pași înainte. Discuțiile care 
s-au purtat în ultimii ani în cadrul 
Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva n-au dus. în pofida eforturi
lor depuse de România și de alte 
state participante, la rezultatele aș
teptate de popoare ; în cursul lucră

rilor, problemele reale, de fond, ale 
dezarmării au fost lăsate deoparte, 
temele abordate fiind de o însemnă
tate minoră: nici unul dintre puținele 
acorduri încheiate n-au avut' ca efect 
reducerea, fie chiar și într-o măsură 
minimă, a armamentelor și cheltuie
lilor militare.

Nu s-ar putea aprecia că există o 
situație deosebită nici în ce privește 
negocierile care se poartă de mai 
bine de trei ani la Viena privind re
ducerea forțelor armate și armamen
telor în Europa centrală. In concep
ția României aceste' negocieri — 
chiar și în cadrul geografic limitat 
doar la zona menționată — ar putea 
avea o anumită semnificație și uti
litate dacă ar fi orientate spre obți
nerea unor rezultate concrete în di
recția dezarmării, dacă s-ar asigura 
participarea directă și efectivă a tu
turor statelor in vederea adoptării 
unor soluții eficiente, țihîndu-se 

® Din totalul celor 345 DE MILIARDE DE DOLARI iro
siți în lume, în cursul anului 1975, pentru înarmări, bugetele 
militare ale celor 35 de state particinante la Conferința ge
neral-europeană reprezintă circa 80 LA SUTĂ.

© Europa este continentul cel mai înarmat. Aici stațio
nează trupe însumînd peste 8 milioane de oameni, dispu- 
nînd. în prezent, de peste 72 000 DE TANCURI, 23 000 DE 
AVIOANE DE LUPTĂ, 4 500 NAVE DE RĂZBOI și 14 000 
TUNURI.

© 10 000 DE ÎNCĂRCĂTURI NUCLEARE tactice — din 
cele 11 000 existente pe întregul glob — se află pe terito
riul continentului nostru.

® Statele participante la Conferința general-europeană 
dețin 90 LA SUTĂ din stocurile mondiale de armament ra- 
cheto-nuclear.

© Potențialul distructiv al arsenalului nuclear și conven
țional de pe continentul nostru întrece de 2,7 milioane de 
ori bomba de la Hiroșima.

seama de interesele fiecărui stat din 
Europa, de cauza securității întregu
lui continent și a păcii mondiale. 
Este însă regretabil că pînă acum nu 
s-au obținut nici în acest cadru pro
grese pe calea realizării unor înțe
legeri corespunzătoare.

Drept rezultat al acestor evoluții 
în domeniul negocierilor de dezar
mare, cursa înarmărilor nu numai 
că nu s-a oprit, dar a cunoscut o 
continuă intensificare ; noi cantități 
de arme moderne s-au acumulat pe 
continent, unde și așa există cea 
mai mare concentrare de trupe și de 
armament, concomitent cu menține
rea de baze militare și trupe pe te
ritorii străine — ceea ce constituie, 
în mod evident, nu un factor de des
tindere, ci de insecuritate, de ani
mozitate și tensiune pe continentul 
nostru și în lumea întreagă.'

Așadar, prin însăși esența lor, des
tinderea politică și intensificarea 
cursei înarmărilor reprezintă procese 
care, în fapt, se exclud reciproc. Tre
buie avut în vedere nu numai faptul 
că sporirea potențialului militar în
seamnă, implicit, creșterea mijloace
lor de purtare a războiului și deci 
un factor de accentuare a pericole
lor pentru pace ; ci și faptul că in
tensificarea cursei înarmărilor con
duce la neîncredere între state, re
prezintă un teren propice . pentru 
practicile politicii de forță, alimen
tează tensiunea, înrăutățește clima
tul politic pe continent. Or, este 
evident că aceste consecințe nocive 
nu corespund intereselor destinderii, 
ci contravin cerințelor unei reale 
securități, păcii in lume.

A acționa pentru dezangajare și 
dezarmare nu este însă numai o ce
rință a păcii, a îmbunătățirii clima
tului politic ; după cum se știe, 
cheltuielile militare apasă ca o grea 
povară pe umerii tuturor popoare
lor, reprezintă unul: din factorii prin
cipali care au stimulat inflația, șo
majul și celelalte fenomene ale cri
zei economice ce confruntă în pre
zent statele capitaliste occidentale, 
cu consecințe atît de nefaste pentru 
masele muncitoare din aceste țări. 
Tocmai de aceea preocuparea parti
dului nostru pentru realizarea dezar
mării are și un profund conținut 
umanist — nu numai în sensul sim
plu și major al prevenirii unor con
flagrații ce ar amenința viețile a 

. milioane de oameni, ci într-un sens 
imediat în directă relație cu îmbu
nătățirea condițiilor de trai ale ma
selor largi.

După cum se știe, reuniunea re
prezentanților statelor participante la 
conferința general-europeană, care 
urmează să aibă loc în luna iunie 
la Belgrad, are ca misiune esențială 
adoptarea de măsuri concrete pentru 
stimularea transpunerii in viață a 
prevederilor Actului final, pentru 
continuarea și accelerarea procesului 
de înfăptuire a securității europene. 
Partidul și statul nostru consideră că 
un obiectiv central al acestei activi
tăți il constituie realizarea unor înțe

legeri substanțiale in direcția dezan
gajării militare și dezarmării pe con
tinent. Acordîndu-se prioritatea cuve
nită dezarmării nucleare, o deosebită 
importantă ar avea asumarea de că
tre toate statele posesoare de arma
ment nuclear a angajamentului 
solemn de a nu folosi aceste arme ; 
interzicerea amplasării de noi arme 
nucleare și retragerea armamentului 
atomic de pe teritoriul altor state : 
încetarea experimentării, producerii 
și perfecționării armelor nucleare și 
mijloacelor de transportare Ia țintă. 
Firește, orice înțelegeri în acest do
meniu nu trebuie să limiteze utili
zarea energiei nucleare în scopuri 
pașnice, ci. dimpotrivă, să o favo
rizeze. în scopul dezvoltării tuturor 
țărilor. •

Pe linia măsurilor de dezangajare 
militară și dezarmare, un rol im
portant ar avea reducerea și oprirea 
manevrelor militare, a oricăror de
monstrații de forță la granița altor 
țări ; lichidarea bazelor militare pe 
teritoriile altor state, retragerea în 
interiorul frontierelor naționale a tu
turor trupelor străine și a armamen
telor acestora, reducerea treptată a 
armatelor naționale ; crearea de zone 
de pace și colaborare, lipsite de arme 
nucleare — așa cum preconizează 
tara noastră pentru regiunea balca
nică ; interzicerea propagandei de 
război — prin toate acestea creîndu-se 
condiții favorabile pentru lichidarea 
concomitentă a grupărilor militare 
existente in Europa.

încheierea unor acorduri în aces
te probleme depinde de voința po
litică a tuturor statelor. în același 
timp, țara noastră a subliniat în per
manentă că în soluționarea proble
melor securității europene. ale 
dezarmării, un rol determinant au 
popoarele, forțele democratice, opi
nia publică. Acum. în pregătirea reu
niunii de la Belgrad, devine cu atît 
mai necesar ca statele, popoarele 
să-și afirme hotărîrea de a se înain
ta pe calea dezarmării, să acționeze 
în mod constructiv pentru crearea 
unui climat favorabil desfășurării cu 
succes a acestei reuniuni.

Ion FÎNTINARU
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