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PP0EFT4R/ DIN TO4TF ȚĂRILE, UNIȚf-VĂ! ! Solemnitatea depunerii jurămîntului
în fața președintelui Republicii,

W. ’
O

$ JJ tovarășul Nicolae Ceaușescu

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Corespunzător prevederilor legii, 
joi dimineața a avut loc solemni
tatea depunerii jurămîntului 
credință și devotament față 
Republica Socialistă România,

de 
de 
.in

fața tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de 
către membrii guvernului recent 
numiți prin decret prezidențial.

Au depus, totodată, jurămîntul 
alte cadre din conducerea unor 
ministere și instituții centrale, de 
asemenea recent numite în aceste 
funcții prin decret prezidențial.
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Vineri 11 februarie 1977 6 PAGINI 30 BANI Muncă rodnică, realizări bune în întrecere
GALAȚI

în succesiunea analizelor sistematice consacrate

problemelor promovării largi a progresului tehnic

10000 tone cocs 
peste plan

Pentru Combinatul siderurgic deTa 
Gălați. perioada care a trecut de la 
începutul anului a fost rodnică in 
realizări. Astfel, la succesele înregis
trate în prima lună din 1977 s-au a- 
dăugat acum cele din decada I a lu
nii februarie z 1 500 tone cocs me
talurgic, 1 600 tone fontă. 1 300 tone 
sleburi turnate, 250 tone tablă groa ■ 
să ș.a. — cantități' obținute supli
mentar în cele 10 zile ce au trecut 
din luna în curs. Aceasta a făcut ca? 
de la începutul anului și pină in 
prezent. In combinat să se realizeze 
in plus importante cantități. de .pro-r 
duse. In fruntea întrecerii socialiste 
se află colectivul uzinei cocsochimice 
— cu aproape 10 000 tone cocs me
talurgic peste plan. (Dan ITăeșu).

Succese 
ale constructorilor 

de mașini
Constructorii 

și-in acest an 
producție. Astfel, 
centralizate . la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, ca urmare 
a aplicării unor importante progra
me de. măsuri care vizează ridicarea 
eficienței economice și tehnice in 
toate sectoarele ramurii, ei au rea
lizat, de la începutul anului 1977, o 
producție fizică suplimentară ce de
pășește valoarea de 260 milioane lei. 
Acest succes are la bază, în bună 
parte, depășirea cu 1.1 la sută a 
prevederilor de plan privitoare 
creșterea productivității muncii.

Cele mai importante realizări 
fost raportate, la încheierea acestei 
perioade, de unitățile Centralei in
dustriale de utilaj tehnologic chimic,

minier și Centralei in- 
autovehicule și tractoa- 
livrat beneficiarilor, ir»

petrolier și
dustriale de
re, care au 
plus, cantități însemnate de produse 
de mare complexitate constructivă. 

(Agerpres)
de mașini continuă 
seria succeselor in 

potrivit datelor
BUCUREȘTI

la

au

Un nou tip de autobuz
R.D.T.-lll este denumirea codifi

cată a noului tip de autobuz ieșit zi
lele acestea de pe linia de montaj la 
întreprinderea „Autobuzul**  din Ca
pitală. Noul autovehicul este desti
nat turismului. El este echipat cu 
un motor de mare capacitate și 
poate transporta 50 de pasageri, pre
cum și un important volum de. 
bagaje. Construcția autoportantă. e- 
Ițistică și suspensia pneumatică pe 
pernă de aer asigură amortizarea a- 
proape totală a șocurilor in timpul 
deplasării și condiții deosebite de 
confort pentru călători. (Agerpres)

Importante recomandări ale 
secretarului general al 
partidului privind reducerea 
substanțială a consumurilor 

J

materiale, modernizarea și 
înnoirea tehnologiilor de 
fabricație a ambalajelor, 
creșterea eficientei in acest 

domeniu al economiei
Ceaușescu, secretar general rt 
Român, președintele Republicii 
continuat, in cadrul unei vizite do

Tovarășul Nicolae 
Partidului Comunist 
Socialiste România, a 
lucru efectuate in cursul dimineții de joi, 10 februarie, 
șirul analizelor consacrate modalităților practice de tra
ducere in viață a hotârirllor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.’'privind spoiirea eficienței activității economice. De 
data aceasta, secretarul general al partidului a examinat 
rezultatele obținute in micșorarea consumurilor la pro
ducția de ambala|e, acțiune economică de o deosebită 
importanță in condițiile dezvoltării rapide a industriei șl 
agriculturii noastre, a desfacerilor de bunuri de consum 
către populație.

Au participat tovarășii Lina Ciobanu, Ion Dlncă, Janos 
Fazekas, Paul Niculescu, Gheorgne Oprea, losif Uglar, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, precum șl Mihai Marinescu și 
Angelo Mlculescu, viceprim-minlștrl ai guvernului.

La această nouă intilnire a secretarului general al parti
dului cu cadrele de conducere și specialiștii din organele 
centrale de sinteză au fost prezenți, de asemenea, miniș
trii Neculai Agachl, Maxim Berghianu, Mihail Florescu, 
Gheorghe Petrescu, Petre Blajovici, alțl factori de răspun
dere din domeniile care au făcut obiectul analizei.

■ fl

Vești de pe ogoare

SOCIALA Șl REVOLUȚIONARA"

♦ Prin lucrările de hidroamelio
rații care se execută in zonele inun
dabile. mlăștinoase sau erodate din 
județele Bacău. Neamț și Vrancea 
sje vor reda producției, în acest an, 
la un potențial ridicat, peste 3 600 
hectare terenuri, o mare parte fiind 
.repartizată insâmințărilo»- din primă
vară. Alte lucrări, la care participă 
mii de cetățeni din așezările situate 
în bazinele hidrografice Berheci — 
Zeletin, Valea Seacă. Putna. Șiret, 
Rimnicelu, Birlad și in Lunca Mol
dovei. se execută pe o suprafață de 
circa 4 200 ha. unde terenurile arabi
le sint adesea invadate de ape. In 
acest scop, se sapă canale, șanțuri, 
puțuri de absorbție, se construiesc 
stăvilare. diguri, rezervoare pentru 
reținere, mici lacuri de acumulare 
pentru irigații, piscicultura și agre
ment.

Cadrul dialogului de lucru pur
tat în această zi de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a constituit, 
din nou. Complexul expozițional 
din Piața Scinteii, Intr-unui din 
pavilioanele sale sint prezentate 
cuprinzător, sistematizate pe prin
cipalele domenii, realizările obți
nute pînă în prezent în acțiunea de

reducere a consumului de materia
le pentru ambalajele folosite în e- 
conomia națională, precum și pro
punerile elaborate de colectivele de 
muncă din diferitele ramuri indus
triale, in scopul înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a unora dintre 
sarcinile prioritare stabilit? de Ple-

fiara din 2—3 noiembrie 1976 a C.C. 
de 
ul-

al P.C.R. și la consfătuirile 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 
tima parte a anului trecut.

Aria tematică a dialogului 
extins, ca de altfel la fiecare din
tre .întâlnirile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le are în mod sis
tematic cu cadrele de conducere din

economie și cu specialiștii, asupra 
unui cerc mult mai cuprinzător ele 
probleme, cu implicații largi în în
treaga industrie. în sporirea efi
cienței activității întreprinderilor 

. și centralelor și. în ultimă instan
ță. în creșterea venitului național

• în ultimele zile. în Prahova, 
Dîmbovița și Buzău, unde condițiile 
climaterice au fost favorabile, lucră
rile de pregătire a campaniei de 
primăvară au continuat în ritm sus
ținut. Ca urmare, miile de țărani co
operatori și mecanizatori prezenți in 
cîmp au încorporat in sol mai bine 
de 80 la sută din cantitatea de îngră
șăminte prevăzută pentru terenurile 
rezervate culturilor de sfeclă, floa- 
rea-soarelui. legume și porumb. Con
comitent, a fost pregătit intregul 
pare de mașini agricole. (Agerpres),

(Continuare in pag. a IlI-a)

Sint examinate noi tipuri de ambalai#
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Expoziția de artă plastică „Țără
nimea — puternică forță socială șl 
revoluționară*',  deschisă, joi. in sala 
Dalles. de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Uniunea ar
tiștilor plastici, cu prilejul împlini
rii a 70 de ani de la răscoalele ță
rănești din 1907, constituie o 
incursiune prin intermediul pictu
rii. sculpturii și graficii in istoria 
frămîntătă pe care de-a lungul a 
sute de ani au scris-o cu sîngele 
și fapta lor oamenii muncii din sa
tele noastre in1 cronica neamului 
românesc. Expoziția readuce în 
memoria vizitatorului un eveniment 
de o importanță politică si socială 
deosebită, care a zguduit din teme
lii sistemul social al unei Românii 
înapoiate — răscoala din 1907. a 
cărei văpaie s-a intins cu repezi
ciune peste țară și care reprezintă 
punctul de culme al unor nemul
țumiri adunate de-a lungul multor 
secole in sufletele obidiților și.ex- 
ploataților ce munceau din greu 
pămin.tul. al altor mari răscoale ță
rănești. Cel care parcurge sălile 
Dalles este impresionat puternic d«

lucrările care Înfățișează represa
liile singeroase ale răscoalei țără
nești. batjocurile, umilințele șl exe
cuțiile la care erau supuși cei ce, 
în 1877, luptaseră eroic pentru li
bertatea și neatârnarea țării. Sint 
rememorate apoi momente prezen- 
tind făurirea alianței de nezdrunci
nat a țărănimii cu muncitorii, 
alianță care a permis victoria for
țelor populare și a netezit drumul 
spre construcția societății noi. so
cialiste.

Secțiunea retrospectivă, deschisă 
prin imaginea țăranului dac dăl
tuită pe columna traiană. reunește 
aproape 100 de lucrări realizate 
pină in anul 1945. devenite clasice, 
ce constituie fondul de aur al mu
zeelor noastre — documente emo
ționante ale vieții pline de 
greutăți și lipsuri, de crincenă asu
prire. dusă de țărani în anii ex
ploatării capitaliste. în secțiunea 
următoare sint prezentate peste 180 
de lucrări selecționate dintre 
cele mai valoroase' creații ale ar
tiștilor noȘtriVcontemporanî. (Ager
pres).-

Lumea satului iși
merită

...Ieri s-a deschis in. 
Capitală expoziția de 
artă plastică „Țărăni
mea — puternică for
ță socială și revoluțio
nară*'.

...Cu aproape patru 
decenii in urmă. Liviu 
Kebreanu făcea o a- 
firmație care, fără a 
diminua cu nimic ro
lul, profilul sau trăsă
turile clasei munci
toare, 
reamintită : 
nostru 
stat și 
turală 
titatea 
se află în sufletul ță
ranului. Dar mai atîr- 
nă, in aceeași măsură, 
de felul cum va fi u- 
tilizat și transformat 
acest aur' în valori e- 
terne“ („Laudă țăra
nului român'*).  Sufle
tul țăranului este sim
plu. afirma in 1909 
Duiliu Zamfirescu în 
Poporanismul in lite
ratură, care poate fi 
considerat un act de 
naștere al modernis
mului românesc (cu 
puțin timp in urmă, ta
lentatul scriitor iși 
propusese să facă din 
Moș Mihu, chip lumi
nos de țăran, eroul 
unui roman). învins 
sub cupola Academiei 
datorită replicii pres
tigioase a lui Titu Ma- 
iorescu, autorul Vieții 
la tară a triumfat însă 
postum prin discipolii 
atit de numeroși, indi
ferent dacă aceștia

clasei
merită să fie 

„Destinul 
ca neam, ca 
ca putere cul- 
atîrnă de can- 
de aur curat ca

capodoperele
și-au recunoscut sau 
nu dascălul. Este, in 
același timp, cunoscu
tă intervenția lui 
G. Călinescu care spu
nea că țăranul iși pune 
aceleași probleme ca 
și Kant, deschizînd 
dintr-o dată alte ori
zonturi literaturii des
pre umanitatea rurală. 
Ceea ce spunea, in 
1933, in cîteva mărtu
risiri literare și Octa
vian Goga, cel care a- 
firma că la sate poți 
găsi marea tipologie 
literară : „Există la' 
țară și Hamlet 
tuffe : există 
lui Moliere. 
Othello ; toate 
complicate și 
marile pasiuni 
tesc jos. în adincime".

Asupra prejudecății 
după care „naturile 
simple**  ar fi incom
patibile cu simțirea a- 
dincă și cu ideile înal
te atrăsese atenția încă 
în 1868 Titu Maiorescu 
in studiul despre poe
zia populară : „Lumea 
se poate aprofunda tot 
așa de bine pe calea 
inimei ca și pe calea 
reflecției, și din aceea 
că poporul iși , expri
mă numai simțirile 
sale nu rezultă că i-ar 
lipsi meditațiunea și 
delicatețea in expri
marea ei. Indrăsnim 
chiar să credem eă 
mulți poeți de salon 
ar fi incintați cînd ar 
putea descoperi in fan
tezia d-lor idei cu o

„■disprețului 
manifestat

și Tar- 
avarul 
există 

figurile 
toate 

cloco-

umbră numai din fru
musețea celor popu
lare". (subl. nș. — n.a.). 
E lesne de ințeles, de 
aceea, riposta hotărîtă 
pe care marele critic 
a dat-o 
ciocoiesc**
în unele lucrări față 
de țărani. Foarte sem
nificativă este o re
flecție din studiul „în 
contra direcției de azi 
în cultura română" : 
„Singura clasă reală 
la noi este țăranul ro
mân și realitatea lui 
este suferința sub cane 
suspină de fantasma
goriile claselor superi
oare. Căci din sudoa
rea lui zilnică se scot 
mijloacele material» 
pentru susținerea edi
ficiului fictiv, ce-1 nu
mim cultură română... 
și din recunoștință cel 
puțin nu-i producem 
nici o singură lucrare 
care să-i înalțe inima". 
Desigur, în 1868. data 
apariției studiului, nu 
începuseră să scrie 
Creangă. Coșbuc, Oc
tavian Goga ș.ă„ în o- 
pera cărora este zu
grăvit țăranul român 
și al căror exemplu nu 
vom înceta să-l soco
tim mereu actual, o 
datorie a scriitorului 
român de a se apropia

Pompiliu 
MARCEA

(Continuare 
in pag. a IV-a) J
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O curiozitate dendrologicd ni 

se semnalează pe raza satului 
Runc, în județul Bacău, Este 
vorba de un fag din a cărui tul
pină se desprind două ramuri 
aparținînd unor varietăți dife
rite : una de „fagus orientalis", 
iar cealaltă „fagus tauria". 
Specialiștii de la muzeul jude
țean de științele naturii apre
ciază că amindouă varietățile 
constituie rarități pentru flora 
Moldovei. Datorită importanței 
lui științifice, curiosul arbore a 
fost declarat monument al 
naturii.

I Vioara de la

I
I
I
I
I
I
I
I

„Cerbul 
Carpatin"

Restaurantul „Cerbul Carpa
tin" din Brașov. Un consumator 
observa o vioară uitată pe o 
masă. Se adresează celor din 
jur, intrebindu-i dacă nu cumva 
este a vreunuia dintre ei. De
odată, văzind că nimeni din cei 
întrebați nu zice nimic, un client 
se ridică in picioare :

— Ea mea. Dați-o încoace.
Clientul care și-a revendicat 

vioara, ca fiind a lui. se nu
mește Gheorghe Caian din Zăr- 
nești, La numai o jumătate de 
oră după intimplarea de la „Cer
bul Carpatin", Caian oferea 
vioara spre vinzare unui chili
pirgiu, in schimbul sumei de 250 
lei. Dar nici nu s-a încheiat bine 
tirgul intre cei doi, că a și apă- 

al

I
I

rut adevăratul proprietar 
viorii. însoțit de un milițian.

Pădurarul
detectiv

I
I
I
I
I
I au

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în vreme ce-și făcea rondul 
în cantonul de care răspunde, 
pădurarul Andrei Gal de la 
Ocolul silvic Tîrgu Ocna a dat 
de urme proaspete de singe. 
Semn că se vînase. Fără știrea 
lui. Urmele de pe zăpada ima
culată l-au condus pină in mar
ginea satului Cireșoaia. Aici 
s-a împotmolit. Dar pădurarul... 
detectiv a inceput să bată uli
țele satului. La un moment dat, 
nările i s-au dilatat de un miros 
de afumâtură. Venea din podul 
casei lui P. Harapu, care vinase 
o namilă de mistreț. Firește, 
fără autorizație. Dar Harapu nu 
era singurul braconier. 11 urma 
indeaproape D. Ciangău. După 
ce li s-au ridicat permisele și 
armele de vinătoare, cei doi 
fost trimiși in fața justiției.

Absență 
„motivată"

In drum spre Vișeul de 
unde lucra, 
din Moigrad. județul Sălaj, a 
trecut mai întii pe la restauran
tul din Jibou. După ce și-a fă
cut „curaj" cu citeva sticle cu 
bere, s-a gîndit că pină vine 
trenul iși poate găsi aici o pline 
mai bună de mincat, decît cea 
de pe șantierul din Vișeu. A 
forțat ușa unui magazin de pli
ne și a inceput să cotrobăie 
prin sertare. Intimplarea a făcut 
ca in sertare Ambroziu să nu 
găsească nici un bănuț. In 
schimb, a fost el găsit de cîțiva 
cetățeni, care l-au predat orga
nelor de miliție și a fost jude
cat după procedura de urgentă. 
Cu această ocazie, ii anunțăm 
pe colegii de la Vișeul de Sus 
că va lipsi — motivat ! — șapte 
luni de acum înainte. Tot mai 
bună era plinea pe șantier...

Măcar

Sus,
Ambroziu Ciurba 

județul Sălaj,

I un cuvint

I
un 
să 

mai 
Mi- 
Ba-

I
I
I
I
I
I

„Atît, măcar un cuvint, 
semn de viață să ne dea, 
știm și noi de el, că tare ne 
amârim zilele — ne scriu 
hail și Suzana Ciobanu din 
cău. De vreo doi ani și jumă
tate. fiul nostru, Ciobanu Oheor- 
ghe. care mai avea puțin și 
termina Școala profesională, 
unde învăța o meserie foarte 
frumoasă, a dat bir cu fugiții și 
nu mai știm nimic despre el. 
Pe bună dreptate, am fost obli
gați să-i plătim școlarizarea", 
în continuare, ni se spune că 
mama, pe care a lăsat-o bolna
vă. și-a sporit suferința și e tot 
mai îngrijorată din cauza tăce
rii lui. Iată de ce părinții ii 
roagă pe cititorii rubricii noas
tre care îl cunosc sau știu unde 
se află, să-i îndrume pașii 
calea cea bună.

Costică
P€

I
i

lui 
Cra-

I
I zi ce nu poate, 

post a-ntiia in- 
căldurică ? Apăi

I
I (mai

I
I
I

„Poatetot“
A?a i se dusese vestea 

Constantin Dumitrache din 
iova : Omul care „Poatetot".

— Ce poate, mă. ce poate ? — 
a întrebat intr-o zi un Toma 
necredinciosul.

— Mai bine 
Uite : vrei un 
tr-un birou la 
Costică îți mai dă și o gradație 
pe deasupra. Vrei permis de 
conducere auto ? 11 ai. Buletin 
de oraș ? Idem. Casă in centru? 
Idem. Nu degeaba i se zice 
Costică „Poatetot“.

Pentru ceea ce putea 
bine zis promitea) să facă și să 
dreagă. Costică aven tarife fixe 
—■ de la 500 la 3 00(1 de. lei. Cre
duli s-au găsit. 
Costică devenise 
bilă. Dar Costică 
putut face nimic în fata instan
ței. care i-a schimbat pentru 
patru ani... ocupația.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

!
I
I
I

Ocupația lui 
foarte renta- 
„Poaletot" n-a

I
I
I
I

I
I
I
i
I
I
I
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I
I
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I
I
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CRITICA SI AUTOCRITICA- 
componente Inseparabile ale spiritului 

comunist, revoluționar
La 70 de ani de la înființare. în

treprinderea textilă din Lugoj se a- 
firmă ca o unitate economică in 
plină vigoare. Unitatea B a acestei 
întreprinderi — reunind în două sec
ții de filatură și țesătorie 40 la sută 
din totalul angajaților și peste 500 de 
membri de partid români, germani, 
maghiari și de alte naționalități — 
iși aduce zi de zi partea sa de con
tribuție. la Îndeplinirea și depășirea 
sistematică a planului și a angaja
mentelor. rezultatele obținute fiind, 
așa cum s-a subliniat la recenta con
ferință pentru dare de seamă și ale
geri a comitetului de partid, legate 
de creșterea forței politico-organiza- 
torice a organizației de partid.

La conferință, deși s-a discutat 
despre activitatea unui colectiv frun
taș, succesele au fost privite nu în 
mod festivist, nu în spirit de auto- 
mulțumire, ci ca puncte de pornire 
spre noi realizări. Iată motivul care 
ne-a determinat ca din multitudinea 
de aspecte ce s-au conturat prin in
tervențiile participanților, să ae o- 
prim în însemnările de față asupra 
modului in care organizația de partid 
acționează pentru promovarea criti
cii și autocriticii.

■— Spiritul revoluționar ne cere 
nouă, comuniștilor, să raportăm ceea 
ce am realizat nu doar la nivelul de 
la care am pornit, ci la posibili
tățile maxime — arăta, in cuvintul 
său, tovarășul Ion Moga. conducăto
rul tehnic al unității. Aceasta pre
supune abandonarea spiritului ru
tinier, in care mai cantonăm uneori, 
efortul de a folosi permanent prin
cipiul criticii și autocriticii, de a e- 
xamina cu exigență problemele cu 
adevărat esențiale.

într-o asemenea lumină au fost 
cintări.te și eforturile pentru o cali
tate înaltă a produselor — nu in 
toate împrejurările soldate cu rezul
tate mulțumitoare, și cele privind 
reducerea costurilor de producție, a 
consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, energie și combus
tibil, și utilizarea intensivă a mași
nilor și agregatelor. În această di
recție — s-a apreciat — nici condu
cătorii locurilor de muncă, nici or
ganizațiile de bază și nici chiar co
mitetul de partid nu acționează încă 
cu destulă fermitate, darea de sea
mă, precum și vorbitori ca loan Tre- 
bea și Traian Iancovici dirijînd in 
mod firesc ținta criticii și in sus, 
spre unele cadre de conducere teh
nică și economică. Ca o concluzie fi
rească, prin hotărîrea adoptată de 
conferință a fost stabilită inițierea 
sistematică a unor dezbateri in adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază, organizațiilor U.T.C. și grupe
lor sindicale privind ridicarea ni
velului de pregătire profesiona
lă a cadrelor, reducerea cheltu
ielilor de producție, realizarea in
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Pentru a răspunde cerințelor 
și exigențelor cumpărătorilor de 
la sate, cooperația de consum se 
preocupă permanent de buna a- 
provizionare a magazinelor sale. 
Marile unități de tip „Super- 
coop" și „Supermagazin" dispun 
de suprafețe întinse de vinzare, 
care permit folosirea formelor 
moderne de etalare și servire a 
mărfurilor — expunerea deschi
să. accesul liber la raft, auto
servirea. Ele desfac un sorti
ment variat de imprimeuri, con
fecții din diferite țesături mo
derne, tricotaje și încălțăminte 
pentru adulți și copii. Confec
țiile se pot cumpăra și cu plata 
in rate.

în întimpinarea „Decadei măr
țișorului", magazinele cooperati
velor de consum s-au pregătit 
din timp cu o gamă diversă de 
articole ce pot constitui cadouri

I
I
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Au fost elaborate proiectele tip
pentru construirea băilor populare rurale

I
I
I
I
i
!

în conformitate cu prevederile Pro
gramului privind dezvoltarea și di
versificarea serviciilor publice in pe
rioada 1976—1980, in acest cincinal 
urmează să se construiască la sate 
mai multe sute de băi populare, Pen
tru a veni iii sprijinul consiliilor 
populare locale. Institutul de proiec
tare pentru construcții tipizate a 
elaborat 4 proiecte tip de băi. Amă
nunte pe această temă am solicitat 
conducătorului colectivului de elabo- 
Vare a proiectelor, arh. Aristide 
Streja :

— Cele 4 variante de băi populare 
au fost concepute in spiritul legii 
sistematizării și a indicațiilor condu
cerii superioare de partid, privind 
folosirea rațională a terenului, valo
rificarea resurselor locale de mate
riale de construcții și crearea unei 
arhitecturi adecvate. Astfel, in toate 
cele 4 variante, clădirile băilor sint 
prevăzute cu parter și etaj, avind în 
completarea spațiilor de îmbăiere o 
serie de unități anexe de servire pu
blică : frizerie—coafură, ateliere de 
diverse reparații. Capacitatea de ser
vire a băilor este de 100—200 per
soane pe schimb, in funcție de numă
rul căzilor și al dușurilor instalate. 
Alimentarea cu energie calorică se

Un nou magazin de
Pe platforma Com

binatului de prelucra
re a lemnului din 
Arad s-a deschis un 
nou magazin de pre
zentare și desfacere a 
mobilei care se produ
ce în combinat. Noul 
magazin. amplasat 
într-o clădire cu două 

niveluri, este aprovizio
nat zilnic cu o gamă 
variată de mobilier, 
cumpărătorii avind po
sibilitatea de a cu
noaște noile creații ale 
binecunoscuților meș
teri tîmplari arădeni. 
Deschiderea magazi
nului oferă, totodată,

dicatorilor de calitate, creșterea 
coeficientului de utilizare a fon
dului de timp, formulindu-se totodată 
sarcini și cerințe sporite față de 
cei care dețin funcții de conducere, 
tocmai în virtutea răspunderii mai 
mari ce le este incredințată. în a- 
ceeași ordine de preocupări, ing. 
Friedrich Mayer și alți participanii 
la discuții au exprimat îndreptățite 
cerințe față de toți conducătorii 
locurilor de muncă pentru găsirea 
și statornicirea unor forme concrete 
de colaborare cu muncitorii pe tărî- 
mul promovării largi a noului în

5 ÎNTREBĂRI, de largă valabilitate, pe marginea conferinței 
pentru dare de seamă și alegeri a comitetului de partid de la 

întreprinderea textilă Lugoj, unitatea B

° Darea de seamă creează un climat de 
intransigență față de lipsuri?

® Critica este directă, concretă și nominală ? 
® Vizează problemele esențiale?
• Se îndreaptă în egală măsură spre toți 

membrii colectivului, indiferent de funcții ?
• Analiza exigentă, critică se materializează 

în măsuri practice ?

producție. îndeplinirea sarcinilor tra
sate de conferință comitetului de 
partid privind imbunătâțirea ca
drului pentru schimburi sistema
tice de opinii, organizarea unor 
„mese rotunde" cu diverși specia
liști, îmbinarea activității prac
tice cu cea teoretică prin ridicarea 
nivelului cunoștințelor tehnico-pro- 
fesionale, Încurajarea într-o măsură 
mai mare decît pină acum a mișcării 
de inovații și raționalizări și aplica
rea mai operativă în practică a ce
lor mai ingenioase și valoroase idei 
va contribui, fără îndoială, așa cum 
cere conducerea partidului, la intro
ducerea pe un front larg, de masă, 
a progresului tehnic și științific.

Desigur, toate acestea reflectă cli
matul general sănătos al vieții de 
partid din organizație, în cadrul că
ruia se spune deschis pe nume nea
junsurilor, sint căutate cauzele care 
le-au produs și căile înlăturării lor. 
Totuși, ascultind darea de seamă și 
pe vorbitori, nu ne putem împiedica 
să punem întrebarea: este oare acest 
climat — repetăm, aproape că nu a 
fost vorbitor- care să nu facă vreo 
observație privind un aspect sau al
tul al muncii economice ori de par-

— fnățțișoare fjjjăcute si. iif-a- 
celași timp, utifc. Deosebif^fle 
solicitate sini.r®>anele cu -pre- 
duse cbsmetlpfi Si de parfume
rie, precum și cele cu articole 
de podoabă. Raioanele de ga
lanterie și marochinărie prezin
tă o gamă diversă de eșarfer 
baticuri, ciorapi, cămăși, lenje
rie, umbrele, mănuși, poșete, sa
coșe etc. La raioanele cu 
mărfuri cultural-sportive se pot 
procura numeroase articole de 
sport, ceasuri deșteptătoare și de 
mină, instrumente muzicale.

Magazinele universale și spe
cializate oferă, de asemenea, o 
gamă diversă de articole elec
trotehnice (televizoare, aparate 
de radio, picupuri). obiecte de 
uz casnic și gospodăresc.

Bine aprovizionate sint și ma
gazinele de mobilă ale coope
rației de consum. Ele prezintă.

pbate face fie din centrala termică 
proprie a băii (cu combustibil solid), 
fie prin racordarea instalațiilor la 
rețeaua locală de termoi’icare sau la 
rețeaua de termoficare a unei intre- 
prinderi din apropiere. Cele 4 pro
iecte pot fi adaptate de institutele de 
proiectări locale la condițiile specifi
ce din diferite zone.

De la reprezentanții aceluiași insti
tut am mai aflat că cele patru pro
iecte au fost incluse in lista proiec
telor tip elaborate de I.P.C.T. pentru 
clădiri de locuit și social-culturale 
(pag. 27, poziția 147), valabile de la 
1 ianuarie a.c. Pină în prezent, 14 
județe (Teleorman, Gorj. Suceava, 
Covasna, Harghita. Hunedoara, Iași, 
Brașov, Maramureș, Botoșani, Dolj, 
Constanta, Mureș. Dimbovita) au și 
solicitat la I.P.C.T. copii după a- 
ceste proiecte. Cum băile populare 
sînt prevăzute a fi construite in 
toate județele tării, și celelalte insti
tute de proiectări județene vor tre
bui să preia de urgentă proiectele 
tip. adresindu-se Ia Institutul de pro
iectare pentru construcții tipizate din 
București, str. Tudor Arghezi 21, sec
tor 1 (tel. 11 78 50).

Mihai IONESCU

prezentare a mobilei
prilejul specialiștilor 
din combinat să poar
te un dialog perma
nent cu principalii be
neficiari ai mobilei, să 
cunoască mai bine 
gusturile și preferin
țele cumpărătorilor. 
(Constantin Simion).

tid — cu adevărat un climat al ex
primării critice nestingherite ? Pen
tru că. in decursul celor citeva ore 
de discuții nu a fost rostit nici un 
nume. Darea de seamă nu a nomina
lizat pe nimeni, nici în bine, nici în 
rău, iar cei care s-au pronunțat cu 
privire la munca organizației, la 
propria lor activitate și la răspun
derile ce le revin, au păstrat a- 
ceeași...... delicată" discreție.

Nu putem să nu apreciem oa un 
element pozitiv al conferinței — evi
dențiind, totodată, folosirea unei 
practici care trebuie să se bucure da 

o largă generalizare — și faptul că, 
pe loc, ing. Cornel Cristureanu. di
rectorul tehnic al întreprinderii, a 
dat un șir de răspunsuri la proble
mele ridicate. Dar de aici și pină la 
instaurarea unui spirit critic real și 
constructiv mai este incă un pas 
serios.

Cu răspundere partinică și în le
gătură nemijlocită cu îndeplinirea 
obiectivelor economice majore au 
fost abordate in conferință și pro
blemele stilului și metodelor muncii 
de partid. Vorbitori ca Marin Țoca 
și alții au evidențiat rolul impor
tant — atit pentru transmiterea me
todelor eficiente de acțiune, cit și 
pentru promovarea criticii și auto
criticii sănătoase — pe care-1 au 
schimburile de experiență organiza
te de comitetul de partid între une
le organizații de bază din filatură și 
țesătorie, deplasarea centrului de 
greutate al muncii de partid în ate
liere, printre oameni, urmărirea ri
guroasă, intr-un spirit de muncă și 
conducere colectivă, a modului cum 
comuniștii realizează sarcinile în
credințate și a perseverenței cu care 
sint duse la îndeplinire planurile a- 
doptate de adunările generale de

în cadrul expozițiilor cu vin
zare organizate în unitățile res
pective, diverse garnituri și pie
se de mobilier frumoase, moder
ne și de bună calitate.

0 „mică" dar regretabilă omisiune..
încă din martie anul 

trecut Costică Voicu 
din Brăila, împreună 
cu alte 395 de familii, 
s-a mutat in casă 
nouă. Blocul, situat in 
cartierul Viziru, a pri
mit și o denumire : 
E 4. într-o scrisoare 
trimisă redacției, el 
relatează că i s-a în
credințat sarcina de 
membru al comitetului 
de bloc, responsabil de 
scară, dar că n-a prea 
avut parte de o viață 
ușoară, căci reclama- 
tiile din partea loca
tarilor se țineau lanț. 
Blocul, deși nou. a fost 
dat in folosință cu 
mari defecțiuni, din 
care cauză noii loca
tari nu se puteau 
bucura de confortul 
cuvenit, pentru care 
statul nostru a făcut 
serioase investiții.

Autorul sesizării mai 
semnala un fapt, de
loc măgulitor pentru 
organele locale : a 
sesizat toate aceste 
neajunsuri șantierului 
construcții montaj, 
I.C.M.J.-Brăila, consi
liilor popular munici
pal și județean, dar 
„nu s-a rezolvat ni
mic. pină în prezent 
făcindu-se doar promi
siuni".

Consiliul popular al 
municipiului Brăila, 
căruia redacția i-a a- 

dresat respectiva sesi
zare spre soluționare, 
ne-a răspuns că si
tuația a fost verifica
tă la fața locului, sta- 
bilindu-se următoare
le măsuri : s-a intoc- 
mit un plan de re.me- 
diere a infiltrațiilor 
din apartamente și 
subsol. cu termen 
30.1.1977 ; spălătoriile 
și bucătăriile de la 
scările 1. 2. 3, 4 și 5 
vor fi date in folosin
ță pină la 31.1.a.c. ; au 
fost văruite și preda
te casele scărilor, con
form proiectului : an
tenele comune de ra
dio și televiziune se 
montează, avind ter
men de execuție la 
lS.II.a.c. ; toate as- 
censoarele au fost puse 
in funcțiune ; lucrări
le de tencuire a fa
țadei blocului au fost 
terminate în proporție 
de 70 la sută, timpul 
devenind nefavorabil. 
Vor fi reluate după 15 
martie a.c., urmînd să 
fie terminate la sfîrși- 
tul lunii mai.

în incheierea răs
punsului se subliniază 
că scrisoarea a fost a- 
nalizată de tov. Lun- 
gu D. Anton, prim-vi- 
cepreședinte al comi
tetului executiv al 
consiliului popular 
municipal. Nici un cu-

partid, propunerile însușite de orga
nizații. „Cu toate acestea — spunea 
tovarășa Cornelia Indru, reluind, de 
altfel, unul din aspectele criticate de 
darea de seamă — mai sint încă 
destule hotărîri bune, interesante, 
deosebit de utile, care nu sint urmă
rite cu stăruința cuvenită, ceea ce 
imprimă o notă de formalism unor 
laturi ale muncii politico-organizato- 
rice și educative. Or, seriozitatea 
spiritului critic și autocritic poate fi 
apreciată numai în funcție de ceea 
ce se întreprinde pentru îndrepta
rea lipsurilor și greșelilor". Dar, în
trebăm noi. Ce întreprinde comitetul 
de partid pentru a conferi formelor 
de manifestare ale spiritului critic 
caracterul concret fără de care a- 
ceastă armă încercată a partidului 
nu poate să acționeze ca o forță rea
lă, ca un factor efeeliv de progres ? 
Desigur că nu este prea tirziu ca. 
revăzind intr-o asemenea lumină 
hotărîrea adoptată de conferință, co
muniștii din unitate să includă și 
unele prevederi precise vizind întă
rirea criticii și autocriticii.

Ar mai fi de spus că nu a fost 
exprimată ca atare in cadrul dezba
terilor nici ideea că dezvoltarea cu
rajoasă, deschisă, demnă de adevă- 
rați revoluționari, a criticii și autocri
ticii presupune o perseverentă acti
vitate educativă din partea organe
lor și organizațiilor de partid, știin- 
du-se că cu cit este mai ridicat ni
velul conștiinței, mai dezvoltat sim
țul responsabilității sociale, cu cit 
este mai bine cunoscută politica 
partidului, cu atit cresc capacitatea 
de sesizare a neajunsurilor și com
bativitatea față de ele. Totuși, unii 
vorbitori — Veronica Stalek. Elena 
Vodă, Livia Floroiu și Constantin 
Năstase — au accentuat că este ne
cesar să se acționeze mai sistematic, 
prin metode diferențiate, pentru în
făptuirea Programului de educație 
comunistă, pentru însușirea princi
piilor înscrise in Codul eticii și echi
tății socialiste. Au fost, de aceea, 
oportune sublinierile făcute de tova
rășul Gheorghe Stanciu, secretar al 
Comitetului municipal Lugoj al 
P.C.R., care a arătat că creșterea ro
lului conducător al organizațiilor de 
partid presupune eforturi stăruitoare 
pentru însușirea unei înalte compe
tente și unui mai accentuat spirit de 
exigență în îndrumarea întregii ac
tivități, o preocupare neîntreruptă a 
tuturor comuniștilor de a-și ridica 
nivelul ideologic, de a participa activ 
la formarea omului nou, înaintat, in
transigent. cu pretenții ridicate față 
de sine. însuși, ca și față de ceilalți, 
în modelarea unui asemenea om, fo
losirea criticii și autocriticii trebuie 
să se afirme ca un element funda
mental., ca un instrument de nepre
țuită valoare.

Maria BABOIAN

în fotografie : Complexul co
mercial și de alimentație pu
blică al cooperativei de consum 
Iernut. județul Mureș.

vințel insă despre cine 
se face vinovat că un 
bloc cu atitea aparta
mente a fost construit 
cu asemenea defec
țiuni, ce măsuri s-au 
luat impotriva lor. 
precum și faptul că 
timp de aproape un 
an sesizările locatari

Explicație clară, 
măsuri gospodărești

O scrisoare purtind 
semnătura mai multor 
cetățeni ai Birladu- 
lui. din cadrul a- 
sociației de locatari 
nr. 2, aducea la cu
noștința redacției că 
locuitorii din zonă nu 
au asigurată, in can
titate suficientă, apă 
potabilă, lipsește zile 
întregi apa caldă, iar 
în apartamente tem
peratura este sub nor
mele prevăzute.

în răspunsul său. 
Comitetul municipal 
Bîriad al P.C.R. rela
tează următoarele : în 
municipiu alimentarea 
cu apă constituie in 
prezent o problemă, in 
sensul că debitul exis
tent este sub nivelul 
cerințelor de consum. 
Datorită acestui fapt, 
organele locale au sta
bilit un program ri
guros de distribuire a 
apei în toate cartiere
le municipiului. Dar. 
se precizează in răs

Modernul hotel „Alutus" din Rm. Vîlcea

în activitatea 
controlului obștesc 
-soluții operative, 
eficiență sporită

Opinii la primăria municipiului Ploiești :
® Sprijin efectiv, concret pentru activitatea primăriei 
• Competența — o calitate de bază a echipelor 
® Este necesară o mai bună cunoaștere a legilor
Primele ore ale dimineții. Prima

rul municipiului Ploiești. Ion Pa- 
raschiv, și vicepreședintele comite
tului executiv. Iulian Popa, discută 
citeva din ultimele propuneri ale e- 
chipelor de control obștesc referi
toare la îmbunătățirea activității 
unor importante domenii ale servi
ciilor publice.

— Observațiile pe care le avem 
în față ca. de altfel, multe altele pe 
care le primim in mod curenf de la 
echipe — ne spune primarul — pro
bează rolul social important pe cara 
îl are controlul obștesc, sprijinul e- 
fectiv calificat, pe cafe acesta îl dă 
îmbunătățirii activității in sectoare 
sociale de cel mai larg interes ce
tățenesc. Iată, de pildă, ce discutăm 
acum : echipele ne-au semnalat că 
nu se asigură o bună aprovizionare 
a cantinelor cu alimente, in ve
derea diversificării meniurilor, și că 
sprijinul pe care ar trebui să-l a- 
corde întreprinderea comercială de 
alimentație publică, adică întreprin
derea care coordonează activitatea 
cantinelor-restaurant din : localitate, 
nu este pe măsura cerințelor. Pe ba
za acestor observații am cerut1 in
specțiilor de specialitate — comerci
ală. sanitară și de calitate — să orga
nizeze o serie de acțiuni comune. în 
urma acestor acțiuni s-a elaborat un 
program de măsuri pe municipiu, cu 
responsabilități și termene precisei 
in vederea imbunătățirii activității 
din întreg sectorul respectiv.

— Și rezultatele pozitive — după 
cite am constatat și noi pe teren — 
nu s-au lăsat așteptate.

— Intr-adevăr. La cantina-rcstali- 
rant de pe platforma petrochimică 
Brazi s-au realizat noi spații produc
tive, s-au adus utilaje frigorifice, 
mobilier nou. Același lucru s-a pe
trecut și la grupul școlar-profesio- 
nal ..1 Mai", la cel energetic și la 
întreprinderea „Dorobanțul", unde 
cantinele și-au creat gospodării a- 
nexe proprii pentru ingrâțarea ani
malelor și producerea de legume. 
Dar rezultatul cel mai important 
este, desigur, imbunătâțirea meniu
rilor de la cantine. Muncitorii de la 
întreprinderea ..1 Mai", petrochimiș- 
tii. textiliștii, cu toții au aprecieri po
zitive privind calitatea meniurilor. 
Șigur că nu s-a făcut totul. Mai sînt 
destule lucruri de îndreptat. O dove
desc chiar și noile proDuneri primite 
in aceste zile de la echipele cetățe
nești.

lor n-au fost luate in 
seamă — ceea ce. se 
Înțelege, constituie o 
altă gravă incălcare1 a 
legilor. In definitiv, de 
data aceasta cum de 
s-au putut lua măsuri
le de care am fost in
formați ?

desfășoară în această 
perioadă sub condu
cerea Comitetului e-

puns. aprovizionarea 
cu apă a intregului 
municipiu va fi îmbu
nătățită prin redarea 
in funcțiune a siste
mului de alimentare 
cu apă a platformei 
industriale din lacul 
de acumulare „Ripa 
albastră" și „Cuibul 
vulturilor". Referin- 
du-se la aspectul con
cret sesizat, în răspuns 
se subliniază că pom
pa de apă care ali
mentează blocurile res
pective a fost repara
tă, și in prezent func
ționează normal. De 
asemenea, a fost revi
zuită instalația de în
călzire centrală și toa
te blocurile din zonă 
au in prezent căldură 
suficientă.

Buna gospodărire și 
funcționare a asocia
țiilor de locatari, con
chide răspunsul, va 
constitui subiect de a- 
naliză în cadrul adu
nărilor generale ce sa

— Cum apreciați competența con*  
trolului obștesc ?

— La ora actuală, in aproape toate 
sectoarele, avem echipe bune, forma
te din oameni activi, cu spirit gos
podăresc. Un exemplu din sectorul 
prestațiilor de servicii: privirii aten
te și competente a inginerului Ștefan 
Vasiliu de la I.R.E.P. nu-i scapă ni
mic. El ne-a semnalat reparații de 
slabă calitate și greșeli în calcul la 
notele de plată la centrele de reparat 
televizoare. Chiar și meseriașii res
pectivi ii recunosc cunoștințele in 
materie. Aceleași aprecieri pozitive 
despre competență sint valabile 
și pentru membrii echipelor con
duse de medicul George Diacor 
nescu. care controlează mai multe 
policlinici. De asemenea, am primit 
la primărie un aprofundat referat al 
inginerului Eugen Albu, de la spita
lul județean Ploiești, despre justa se
sizare a echipei obștești privind slaba 
funcționare a utilajului tehnic medi
cal. El arată, in continuare, măsurile 
luate pentru îndreptarea lucrurilor. 
Putem spune, că in momentul de față 
majoritatea controlorilor obștești sint 
oameni competenți. bine pregătiți 
profesional. De obicei, echipele au în 
componența lor numeroși specialiști, 
economiști, medici, ingineri, tehnici
eni, profesori etc.

— Ce mai trebuie întreprins pen
tru ca activitatea echipelor de, con
trol obștesc să devină tot mai efi
cientă ? ' ,

— în primul rînd, este nefesăr că 
toți controlorii obștești să cunoască 
legile, să-și însușească prevederile din 
actele normative care alcătuiesc ca
drul juridic al activității controlate. 
De aceea, ne-am propus să organizăm 
in cadrul acțiunii „Tribuna educației 
juridice", o serie de expuneri, seri de 
intrebări și răspunsuri etc. Tot pen
tru a se învăța practic cum se aplică 
legea, cum trebuie ea interpretată, 
multe din controale se fac împreună 
cu inspectorii de specialitate. Aceștia 
dau explicațiile necesare pe teren, la 
fața locului. în plus, prin întărirea 
legăturii între reprezentanții contro
lului obștesc și primărie, munca de 
control devine tot mai eficientă, «e 
asigură aplicarea operativă a măsu
rilor necesare.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"

xecutiv al Consiliu
lui popular munitipal 
Birlad.

Concis, la obiect: antidoturi 
energice unor acte abuzive

• U.J.C.C.-Neamț : în legătură cu sesizarea 
privind abaterile și abuzurile unor lucrători ai 
cooperației de consum din comuna Războieni, 
vă facem cunoscut că. in urma verificărilor 
efectuate, aspectele semnalate s-au confirmat. în 
consecință, Gh. Dimon, Caliopia Dimon, Rodica 
Dimon (toate rude între ele) și Alexandru Cer- 
nat au fost sancționați disciplinar. Totodată, in 
cazul cînd cei nominalizați mai sus vor să- 
virși. in continuare, abateri de la regulile ge
nerale de comerț, au fost atenționați in scrii 
că se vor lua măsuri de desfacere a contrac
tului de muncă.

• întreprinderea transporturi auto Sibiu : Ca
zul lui Ioan Burje (care s-a făcut vinovat da 
bruscarea și amenințarea călătorilor — n.n.) a 
fost prelucrat cu toti șoferii. Cel vinovat a fost 
sancționat. De asemenea, i s-a atras atenția că 
la prima abatere de acest gen (dacă mai are 
nevoie de o nouă abatere... — n.n.) va fi mutat 
la transport marfă sau va fi sancționat, mer- 
gindu-se pină la desfacerea contractului de mun
că. Conducerea I.T.A. mulțumește celor care au 
făcut sesizarea, aceasta constituind un mijloc 
eficient in munca noastră de educare a perso
nalului de bord.

• Comitetul județean Olt al P.C.R. : Pentru 
abaterile comise, relatate in sesizare. Lucian 
Antonescu a fost scos din funcția de președinte 
al C.A.P. Scărișoara.

• Procuratura județeană Vîlcea : finind sea
ma de gravitatea faptelor sale. împotriva lui 
Aurel Păpădie, agent fiscal la consiliul popu
lar al comunei Perișani — săvîrșirea infracțiu
nilor de delapidare, fals intelectual in Înscri
suri oficiale — s-a luat măsura arestării pre
ventive. Urmează a se definitiva cercetările șl 
a fi sesizată instanța de judecată.

Neculai ROȘCA
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și ridicarea nivelului de trai al 
populației.

Noua întîlnire a secretarului 
general al partidului cu cadrele de 
conducere din ministerele aprovi
zionării tehnico-materiale, chimiei, 
industriilor alimentară și ușoară, 
construcțiilor de mașini, metalur
giei, minelor, petrolului și geolo
giei, materialelor de construcții, din 
industria locală, cooperația mește
șugărească și de consum a eviden
țiat faptul îmbucurător că inventi
vitatea și puterea de creație a oa
menilor muncii din aceste ramuri 
de activitate și-au găsit un fertil 
cîmp de aplicare și in domeniul 
producției de ambalaje și al noilor 
sisteme de ambalare și transport 
ale mărfurilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reținut cu interes [aptul că, prin 
măsurile aplicate pină în prezent, 
numai în- acest an se va obține o 
diminuare cu aproape 18 la sută a 
costului ambalajelor, urmînd ca la 
sftrșitul acestui cincinal acțiunea 
să se soldeze cu o economie de 
peste opt miliarele și jumătate Iei.

Este un început bun, a apreciat 
secretarul general al partidului, 
recomandind, totodată, factorilor 
de decizie din ministere și organele 
centrale de sinteză să ia măsuri 
pentru intensificarea și adincirea 
acestei acțiuni, ale cărei efecte 
binefăcătoare se vor regăsi. în fi
nal, în micșorarea costurilor fa
bricației și sporirea rentabilității 
producției pe ansamblul economiei 
naționale.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția asupra 
faptului că mai există incă destule 
rezerve de micșorare a consumu
lui de materiale pentru ambalaje, 
rezerve care se cer puse pe deplin 
în valoare. Se mai constată, în des
tule situații, menținerea unor am
balaje supradimensionate, ceea ce 
duce la consumuri mari și la spo
rirea greutății mărfurilor transpor
tate, chiar in cazul acelora care nu 
îndeplinesc, prin însăși natura pro
duselor. decît funcția de protejare 
a acestora, nu și pe aceea de pre
zentare estetică. în unele domenii 
continuă să se folosească prea, mult 
metal și lemn, chiar și atunci cînd 
greutatea produselor nu justifică 
producerea unor ambalaje foarte 
rezistente. în această privință este 
necesar să se studieze și să se asi
gure, peste tot unde condițiile de 
manipulare în deplină securitate a 
mărfurilor permit acest lucru. în
locuirea metalului și lemnului cu 
mase plastice.

în acest fel — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu una din ideile 
de bază ale întîlnirii — se obțin 
economii și în producția propriu- 
zisă de ambalaje, și în operațiunile 

de manipulare și depozitare, și — 
mai cu seamă — în domeniul trans
porturilor.

în aceeași ordine de preocupări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat și o seamă de alte avantaje 
ale reducerii consumului de mate
riale în producția de ambalaje, în
deosebi a celor de metal și lemn, 
materiale care pot. fi astfel utili-. 
za te în alte domenii.

Este motivul pentru care 
secretarul general al partidului a 
cerut să se calculeze precis, pe di
ferite tipuri de materiale, efecte
le economice ale folosirii lor, să 
se analizeze modul cum acestea se 
răsfrîng asupra costurilor. S-a re
levat că extinderea utilizării mase
lor plastice la confecționarea de 
ambalaje prezintă și alte avan
taje. Pe de o parte, aceste materiale 
sînt ieftine, ușoare, facilitează ast
fel manipulările de mărfuri. Pe de 
altă parte, ele sînt suficient de re

zistente pentru a putea fi refolosite 
mult timp ca ambalaje. Totodată, 
după ieșirea din uz, aceste amba
laje pot fi revalorificate în indus
tria chimică.

Remarcînd faptul că în industria 
bunurilor de consum a existat, in
tr-o vreme, tendința de a privi 
ambalajul nu ca un mijloc de pre
zentare, ci ca un scop al activită
ții economice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că el nu tre
buie in nici un caz să ducă la 
scumpirea produselor. Ambalajele 
trebuie să fie, desigur, tot mai fru
moase, elegante, dar in același 
timp cit mai ieftine, și prin ur
mare eficiente, fără a greva asu
pra prețului de vînzare. De alt
fel, a remarcat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să avem în per
manență în atenție cum se redu
ce ponderea valorii ambalajelor la 
mia de lei producție marfă.

în aceeași idee, a confruntării 

rezultatelor obținute în micșorarea 
consumurilor cu efectele lor eco
nomice asupra altor sectoare, s-a 
subliniat că o importantă rezervă 
a ridicării eficienței activității in 
acest domeniu o reprezintă elabo
rarea, aplicarea și generalizarea u- 
nor sisteme moderne de manipu
lare, depozitare și transport.

Apreciind progresele obținute în 
introducerea paletizării, conteine- 
rizării și pachetizării, secretarul 
general al partidului a cerut să 
se accelereze extinderea lor în di
ferite ramuri. S-a subliniat, tot
odată, necesitatea dimensionării ju
dicioase a conteinerelor, de pildă, 
care trebuie confecționate din ma
teriale trainice, dar cit mai ieftine. 
Ele vor trebui tipizate, ca de alt
fel majoritatea ambalajelor, întru
cât aceasta va duce la importante 
avantaje, putînd fi folosite astfel 
la transportul unei game largi de 
produse. Mai mult, ele trebuie ast
fel concepute și realizate ineît să 
poată circula cît mai mult, pină 
la uzură. Chiar și in această 
ultimă situație, vor trebui luate 
măsuri pentru repararea și refolo- 
sirea lor, sau, in ultimă instanță, 
pentru revalorificarea materialului 
din care au fost confecționate.

. Relevind cu insistență ideea că 
rezultatele acestei acțiuni de redu
cere sistematică a cheltuielilor ma
teriale in domeniul producției 
de ambalaje trebuie îmbunătăți
te în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut, pornind de la 
un calcul făcut de specialiști, să se 
ajungă, de pildă, ca materialul 
lemnos economisit să asigure ma
teria primă pentru producția anua
lă a unei întregi fabrici de celuloză 
de capacitate medie. în general, a re
levat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cantitățile de metal, masă lemnoa
să, mase plastice, produse textile 
și celelalte materiale care se eco
nomisesc prin aplicarea măsurilor 
de reducere a consumurilor vor 
trebui să-și găsească, in ramurile 
industriale respective, o valorifi
care superioară. Din aceste mate
riale vor trebui să se obțină pro
duse cu o valoare cel puțin dublă 
față de aceea care s-ar fi realizat 
prin folosirea lor pentru producția 
de ambalaje.

Apreciind, de asemenea, progre
sele constatate în ceea ce privește 
colectarea ambalajelor de la 
populație și refolosirea lor, conco
mitent cu diminuarea corespunză
toare a producției de profil, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a tra
sat ca sarcină să se intensifice preo
cupările în această direcție, atît la 
orașe, cît și la sate, astfel îneît să 
se asigure recuperarea lor integra
lă. Se impune să se organizeze 
foarte serios, pe bază de plan, ac

tivitatea de recuperare a tuturor 
genurilor de ambalaje în scopul re
introducerii lor în circuitul eco
nomic sau al valorificării lor in
dustriale sub diferite forme.

O observație de ordin general a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la necesitatea generalizării 
experienței bune cîștigate în anu
mite ramuri industriale în toate 
celelalte sectoare unde realizările 
prezentate pot fi aplicate. Astfel, 
soluțiile judicioase găsite de 
specialiștii din industria ușoară 
vor trebui extinse și în producția 
cooperației meșteșugărești sau a 
industriei locale, desigur cu ex
cepția cazurilor în care în acesta 

sectoare s-au aplicat soluții mal 
eficiente.

Problema îmbunătățirii progra
mului privind reducerea consumu
rilor și modernizarea producției de 
ambalaje, introducerea sistemelor 
moderne, eficiente de manipulare 
și transport este de interes gene
ral, întrucît asigură scăderea chel
tuielilor materiale în economie și 
contribuie astfel la sporirea veni
tului național.

în încheierea vizitei, cadrele da 
conducere și specialiștii din minis
tere și celelalte organe centrale 
care au participat la acest nou dia
log de lucru și-au exprimat satis
facția lor pentru atenția pe cara 

tovarășul Nicolae Ceaușescu <*  
acordă sporirii eficienței și în a- 
ceșt domeniu de activitate, hotă- 
rîrea colectivelor de muncă din 
întreprinderi, din aceste sectoare, 
de' a înfăptui exemplar indicațiile 
date, de a acționa cu fermitate 
pentru îndeplinirea integrală a 
prevederilor cincinalului afirmării 
revoluției tehnico-știirițifice, pen
tru transpunerea în viață a obiec
tivelor stabilite de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, de a-și spori 
contribuția la dezvoltarea econo
miei întregii țări, la ridicarea ne
contenită a nivelului de trai și ci
vilizație al poporului.

(Agerpresj

Sondajul „Scînteii" în cîteva întreprinderi:

CÎND VEȚI LICHIDA RESTANȚELE?
Consumuri de metal substanțial reduse

în primul an al cincinalului, unele intreprinderi au înregistrat restanțe in realizarea planului la anumiți 
indicatori. Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.C.It. a indicat să se acționeze eu toată fermitatea pentru lichi
darea răminerilor in urmă manifestate in unele sectoare in cursul anului trecut, pentru ca unitățile economice 
care au restanțe, la un indicator sau altul, să le recupereze in cel mai scurt timp. Pentru a vedea cum se acțio
nează. concret, în întreprinderile restanțiere in vederea lichidării răminerilor în urmă. ..Scînteia" a făcut un 
sondaj, solicitind cadrelor de conducere din citeva unități răspuns la următoarele întrebări :

1. Care sînt cauzele intirzierilor ?
2. Ce măsuri practice, imediate ați luat?

3. La ce dată vor fi recuperate?
„Pină la sfîrșituljunii

martie vom fi la zi“

Răspunde inginerul IONEL 
GAVRIȘ, directorul întreprin
derii de utilaje și piese de 
schimb Alba Iulia :

Iîn anul trecut, deși întreprin
derea noastră a realizat planul 
la producția-marfă. totuși nu 

ți-a onorai integral unele contracte ; 
deci a înregistrat restanțe Ia livra
rea de utilaje și subansamble către 
diverse unități din țară. Restanțele 
cuprind 93 de poziții de utilaje și 
subansamble. în marea lor majori
tate destinate industriei cimentului 
și materialelor de construcții. Este 
vorba de transportoare cu bandă, dis
pozitive și aparate de toreretare. ti
pare metalice, mașină de armare
longitudinală, mașină de armare
transversală ș.a. Cauzele restanțelor' 
nu se referă atît la deficiente in
terne, cit la colaborarea cu benefi
ciarii înșiși. Principala cauză a ne- 
onorării obligațiilor rezidă in marea 
intirziere cu care unii beneficiari — 
respectiv. întreprinderile' de materi
ale de construcții din Buzău. Bucov 
și Doaga — au trimis documentațiile 
tehnologice de execuție (abia in fe
bruarie 1976).

2 Am întocmit grafice de recupe
rare a restanțelor pentru fie
care beneficiar și produs in 

parte și am stabilit sarcini exprese, 
cu termene și responsabilități pre
cise. Pină in prezent, o parte din 
restanțele anului trecut au fost recu
perate, fiind expediate beneficiari
lor 30 poziții de utilaje și suban
samble. Fabricarea utilajelor pentru 
I.M.C. Buzău — capacitate nouă, pre
văzută să intre în funcțiune la 31 
martie a.c. — este urmărită pe baza 
unui grafic special, pe mașini și 
zile, reper cu reper. în unele sec
toare de uzinare și montai s-a intro
dus lucrul in flux continuu, prin re
distribuirea personalului pe trei 
schimburi, pină la recuperarea res
tanțelor. Cit privește lichidarea ră- 
minerii in urmă la rolele pentru 
benzile transportoare (29 de poziții 

restante) am organizat o colaborare 
cu unități ale industriei locale din 
Aiud și Tâșnad. în domeniul apro
vizionării au fost luate măsuri de 
intensificare a livrării ele către fur
nizori a unor subansamble și piese, 
îndeosebi motoare electrice, reduc- 
toare. rulmenți și cabluri. Au fost 
trimiși delegați speciali la furnizori, 
care urmăresc ca produsele respec
tive să fie expediate de urgență ; in 
unități din Timișoara. Gura Humoru
lui, Jilava și Pitești, delegații urmă
resc asigurarea cauciucului pentru 
benzile transportoare.

3 Pină Ia 31 martie a.c. restan
țele vor fi recuperate, cu exy 
cepția unor tipare metalice cu 

diametrul de 1 500 mm. care ridică 
unele probleme tehnice de execuție, 
fiind nevoiți să dotăm mașinlle- 
unelte cu dispozitive speciale de 
prelucrare. Beneficiarul a fost de 
acord ca livrarea acestui produs să 
se facă in luna aprilie. Pentru majo
ritatea utilajelor restante, termenele 
de livrare sint eșalonate între 15 și 
28 februarie și 15 martie. Precizez 
că toate utilajele se află în curs de 
execuție și nu avem probleme deo
sebite în fabricarea lor. Pentru o 
bună parte din utilaje termenele de 
livrare vor fi devansate.

„Cheia redresării £ 

creșterea 

productivității**
Răspunde inginerul ION 

POTRA, directorul tehnic al 
întreprinderii constructoare 
de mașini Bocșa :

1 Prevederile planului la unuJ
din sortimentele principale — 
construcțiile metalice industri

ale — nu au fost îndeplinite integral 
în 1976. Volumul restanțelor se ridică 
la 2 636 tone construcții metalice in
dustriale. Rămînerile în urmă se da
torează. în mare măsură, neasigu- 
rării la timp a bazei tehnico-materi
ale și primirii cu foarte mare intir
ziere a documentației de execuție.

2 Colectivul de muncă din între
prinderea noastră, răspunzind 
sarcinilor stabilite recent de 

Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a trecut (ti toată hotărirea la 
recuperarea grabnică și integrală a 
restanțelor. Au fost luate măsuri 
pentru perfecționarea organizării 
producției și a fluxurilor de fabrica
ție. care să contribuie la ■ sporirea 
productivității muncii și. implicit, a 
producției în fiecare lună. în acest 
sens, avem stabilite peste 100 de mă
suri care asigură o creștere a pro
ductivității muncii cu peste 16 la 
sută față de nivelul anului trecut. 
Iată cîteva dintre măsurile ce se 
aplică în secția și sectoarele unde șe 
realizează construcțiile metalice in
dustriale : a fost dată în funcțiune 
o stație de sabiaj mecanizat al tablei, 
care contribuie la mărirea de citeva 
ori a productivității muncii față de 
procedeul tradițional : secția de debi- 
tare-pregătire a fost dotată cu o 
nouă presă, care asigură mecaniza
rea fabricației pieselor forjate : de
pozitele sectorului de construcții 
metalice au fost înzestrate cu o 
instalație de manevrat produsele cu 
lungimi mari : s-a asigurat mecani
zarea transportului intre secțiile 
debitare-pregățire și cele de fabri
cație și montaj : s-a amenajat o 
linie mecanizată de alimentare a 
instalației do sablat table : se extinde 
și se perfecționează procedeul de 
sudură automată sub strat de flux. 
Din punct de vedere organizatoric, 
din ianuarie a.c. am asigurat sec
toare și echipe de lucru specializate, 
cu efecte pozitive imediate asupra 
ridicării randamentului muncii.

3Aplicînd cu consecvență aceste 
măsuri, sînt convins că avem 
toate condițiile pentru recupe

rarea restantelor pină la sfirșitul 
acestui trimestru. De altfel. în luna 
ianuarie am și recuperat 1 026 tone 
construcții metalice, iar in primele 
zile din februarie s-au mai livrat 
peste 200 tone, ceea ce demonstrează 
că stă în puterea noastră să lichi
dăm neîntârziat întreaga restanță. 
Cerem insă un sprijin imediat din 
partea forului de resort și întreprin
derilor cu care colaborăm la fabrica
ția acestui sortiment, pentru soluțio
narea grabnică a unor probleme •- 

sențiale privind realizarea în bune 
condiții a sarcinilor de plan pe în
tregul an. AStfel. pină la ora actua
lă. avem asigurată documentația pen
tru producția de construcții metalice 
industriale in proporție de numai 66 
la sută.

„Unitățile-surori^ 

sint cu adevărat surori ?
Răspunde inginerul ILIE 

O1ACONESCU, directorul În
treprinderii de vagoane Ca
racal :

întreprinderea de vagoane Ca
racal are o rămînere in urmă 
in realizarea planului pe anul 

trecut de 1 975 vagoane-marfă. Cau
zele ? Diversificarea fabricației — 
trecerea de la un tip la 7 tipuri de 
vagoane — a creat greutăți in asimi
larea noilor produse, deoarece nomi
nalizarea planului s-a făcut cu mare 
intirziere. De asemenea, am avut 
neajunsuri în asigurarea documen
tației pentru noile tipuri de vagoane. 
Au existat, fără îndoială, și cauze 
subiective, datorate slabei organizări 
a producției și a muncii in unele 
sectoare de activitate ale întreprin
derii noastre.

2 Pentru anul 1977. pregătirea 
fabricației s-a făcut mult mai 
bine decit in anul precedent.

Am trecut la reorganizarea forma
țiilor de lucru — întărind condu
cerea competentă a unor sectoare și

Cîteva concluzii
Pornind de la relatările celor trei 

directori, ca și de la răspunsurile 
primite, in cadrul anchetei-sondaj a 
„Scînteii“. din partea unor cadre de 

• Sarcina trasată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
de a se acționa cu hotărire pentru recuperarea răminerilor in urmă 
din anul trecut, este transpusă in practică, in întreprinderile restan- 
țiere. prin măsuri tehnice și organizatorice concrete, cu termene si 
responsabilități precise :

• în luna ianuarie, in activitatea unor întreprinderi ..cu probleme" 
in anul trecut s-a înregistrat un reviriment, restanțele la anumite 
sortimente fiind în bună parte recuperate ;

• Datorită greutăților obiective cu care se confruntă încă unele În
treprinderi restanțiere. este absolut necesar ca ministerele și centralele 
să acționeze imediat pentru soluționarea unor probleme esențiale pri
vind aprovizionarea, cooperarea, asigurarea documentației tehnice și 
de execuție, modernizarea fluxurilor de fabricație ;

• Cu mai multă exigență și eficiență se impune să acționeze orga
nele locale de partid, chemate să soluționeze operativ probleme practice 
legate de colaborarea intre întreprinderi din același județ (cum este 
cazul întreprinderii de vagoane Caracal și întreprinderii de osii și 
boghiuri Balș, ambele din județul Olt) sau de colaborarea cu unități din 
alte județe ;

• Organizațiile de partid din întreprinderile restanțiere trebuie 
să desfășoare o susținută muncă politico-educativă, pentru a sădi în 
conștiința fiecărui comunist, a fiecărui lucrător răspunderea pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor <le plan, pentru buna organizare a mun
cii și folosirea deplină a potențialului tehnic, pentru întărirea disci
plinei de producție la fiecare loc de muncă, in fiecare compartiment 
al unității.

Anchetâ realizata de Ștefan D1N1CA, Nicolae CATANA, 
Emilian ROUĂ, corespondenții „Scînteii"

secții — iâ urmărirea atentă a fluxu
lui de fabricație pentru fiecare tip 
de vagon în parte, concomitent cu a- 
sigurarea operativă cu materiale și 
colaborări. Ne bucurăm, de aseme
nea. de un sprijin mai mare din 
partea Centralei industriale de utilaj 
tehnologic și material rulant Bucu
rești. prin prezența la Caracal a unor 
specialiști cu inaită calificare de la 
unitățile de profil din țară. Am luat, 
totodată, măsuri pentru fabricația 
unui singur tip de vagon pe întreg 
fluxul tehnologic, in vederea mai bu
nei utilizări a timpului de lucru și 
realizării sarcinilor de plan, zi de zi, 
lună de lună. Cu toate eforturile 
noastre însă, nu am putut realiza 
planul pe luna ianuarie cu 18 vagoa
ne. Aceasta se datorește faptului că 
nu am primit la vreme boghiurile de 
la întreprinderea de osii și boghiuri 
Baiș și unele repere de la întreprin
derea de vagoane Arad. De altfel, cu 
această din urmă unitate nu avem 
contractate, nici acum, 15 repere 
pentru piesele forjate, deosebit de 
necesare întreprinderii noastre.

3 în programul de măsuri pe a- 
cest an am prevăzut să recu
perăm din restanțe cel puțin

200 vagoane-marfă. în acest sens, 
s-au luat măsuri pentru folosirea mai 
bună a mașinilor și utilajelor, a 
spațiilor de producție. Putem realiza 
mai mult de 200 vagoane in acest an 
peste plan dacă toate unitățile co
laboratoare ar expedia, conform gra
ficelor întocmite, piesele si suban- 
samblele necesare.

conducere din' alte unități restan
țiere, desprindem cîteva concluzii cu 
caracter mai general :

Ridicarea valorii metalului incor
porat în fiecare produs se situează, 
in acest an, in centrul atenției colec
tivului întreprinderii metalurgice din 
Bacău, care a reușit să fabrice din 
aceeași cantitate de materii prime 
mai multe produse finite. S-a renun
țat astfel la fabricarea unor armături 
industriale din fontă din tipurile cla
sice. înlocuindu-le cu vane tip-flu- 
ture, care au, la aceeași dimensiune, 
o greutate de 4—6 ori mai mică și un 
sistem de funcționaro îmbunătățit.

LA ÎNTREPRINDEREA'

Noi produse pentru
de automobile si de

echipează tu- 
între altele, 

omologate și

Perfecționarea teh
nologiilor de fabrica
ție prin aplicarea unor 
cercetări ale specia
liștilor proprii a per
mis întreprinderii de 
geamuri din Buzău 
lărgirea gamei de pro
duse cu caracteristici 
tehnico-funcționale su
perioare, Îndeosebi a 
celor destinate echi
pării mijloacelor de 
transport. Numărin- 
du-se printre furni
zorii uzinei de autotu
risme Dacia. întreprin
derea s-a preocupat de 
diversificarea repere-

lor care 
rismele. 
au fost 
introduse în fabricația 
curentă parbrizele du
plex cu parasola-r par
țial și total. După cum 
am fost informați, ele 
au calități termoizo- 
lante și de rezistență 
superioare. Totodală, 
se realizează lunete 
(geamul din spate) cu 
încălzire. Dezaburirea 
și dezghețul lunetei se 
asigură printr-o rețea 
de conductori inserați 
intre foile de geam și

■■ ■

■
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Pe această cale, metaiurgiștii dtn 
Bacău reușesc să economisească 
anual 5 000 tone metal, din care pot 
fi fabricate suplimentar 60 000 vana 
și robineți industriali. Circumscrise 
aoelorași preocupări, eforturile mun
citorilor și specialiștilor băcăuani 
s-au concretizat, in aceste zile, in 
asimilarea in producția curentă a 
trei noi tipodimensiuni de vane cu o 
presiune de lucru de 10 atmosfere, 
necesare echipării vaselor de mare fi 
mic tonaj.

DE GEAMURI BUZĂU

industria
vagoane
alimentați de la bate
ria autoturismului.

După cum am fost 
informați, în ultima 
vreme și geamul de 
tip izovit solicitat in 
industria construcțiilor 
de vagoane a fost re
alizat in bune condi
ții. Acum, unitatea 
din Buzău are in lucru 
cantități importante 
de geam izovit pentru 
echiparea vagoanelor 
fabricate la Arad și 
destinate transportului 
pe magistralele zone
lor tropicale. (Mihai 
Bâzu).

■■ ■.
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ȚELUL CARE NEA HRĂNIT CUGETUL 
Șl ÎNTĂRIT BRAȚUL PRIN SECOLE

Nimic nu definește mai pregnant dezvoltarea istorică a 
poporului român decît voința sa viguroasă și statornică de a 
trăj liber, independent, deplin suveran pe pămîntul patriei sale 
strămoșești. Această clocotitoare „patimă a slobozeniei", cum 
o definea expresiv un cronicar, s-a impus ca o trăsătură defi

nitorie a devenirii noastre milenare, idealul independenței na
ționale reprezentînd o constantă semnificativă a gindirii so- 
cial-politice românești.
Mai jos — citeva extrase din perioada pînâ la sfirșitul secolului XVIII —

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la răscoalele țărănești din 1907, ieri, în sala Dalles din Capitală s-a deschis 
expoziția „ȚĂRĂNIMEA — PUTERNICĂ FORȚĂ SOCIALĂ Șl REVOLUȚIONARA"

„Făgăduim că vom sta 
în picioare44

„își puse în gînd (sultanul — n.n.) să 
vie... cu toată puterea sa împotriva noas
tră și să supue țara noastră... Noi din 
partea noastră... făgăduim că vom sta în 
picioare și ne vom lupta pînă la moarte."

ȘTEFAN CEL MARE

„Mai bine moarte cu cinste, 
decît viață cu amar și ocară14

„De vor veni asupra voastră vrăjma
șii noștri și veți vedea că sînt cu putere 
mai mare decît voi, iar priiatnicii voștri 
vă vor îndemna să mergeți asupra lor 
făr de vreme sau vă vor sperea că să eșiți 
afară den țara voastră, să pribegiți, pre 
acei priiateni și îndemnători ai voștri să 
nu-i credeți, că nu vă voescu binele. . 
Pentr-aceia să nu faci așa, că mai bună 
iaste moartea cu cinste, decît viața cu 
amar și cu ocară...".

NEAGOE BASARAB

„Bunilor - buni le vom fi, 
dar dușmanilor 

ne vom împotrivi"
„Vom griji a ținea bună vecinătate cu 

toți : dar, dacă va încerca vre-unui lu
cruri ca acelea ce nu se cad, trăiesc încă 
ostașii țării noastre I Voim să ținem ținu
tul părintelui nostru ; bunilor buni li vom 
fi, dar totdeauna dușmanilor noștri ne 
vom împotrivi."

ILIAȘ RAREȘ

gata... în vremea aceasta se poate vedea 
că n-am cruțat nici cheltuieli, nici oste
neală, nici sînge, nici însăși viața mea, ci 
am purtat războiul... cu sabia în mînă, 
fără să am nici fortărețe, nici castele, nici 
orașe, nici cel puțin o casă de piatră 
unde să mă pot retrage".

MIHAI VITEAZUL

„Vom apăra pămîntul 
frămîntat cu sîngele 

strămoșilor"
„Să nu dăm locul, că pămîntul acesta

este frămîntat cu sîngele moșilor și stră
moșilor noștri !"

MIRON COSTIN

„Stăpînirea și limba 
romanilor stă și se ține"

„Iară ceștea rumâni, oricum și cum 
pentr-atîtea călcări, zdrobiri și nespuse 
rele ce i-au trecut și i-au călcat, tot iată 
pînă astăzi, ...încă de nu să află atîta fe
riciți și slobozi de tot, încă și domnie, 
stăpîniri și limba aceia a romanilor, tot 
stă și să ține."

Lumea satului își merită capodoperele
(Urmare din pag. I)

„Să slobozim această țară"
„Apoi să știți cu toții de obște că do

rința mea nu e alta decît să slobozim 
această țară și s-o aducem în stare 
bună, cum a fost odată, pe vremea 
prea-luminaților mei înaintași...".

DESPOT VODĂ

„A trăi liberi 
sau a pieri bărbătește"

„Supunîndu-ne orbește vrăjmașului 
nostru, vom peri desigur și vom peri ca 
mișei ; sculîndu-ne asupră-i, chiar de nu 
vom izbuti, tot încă vom avea mîngîie- 
rea de a peri bărbătește noi, femeile 
noastre, copiii... cu toții... Să "trăim slo
bozi, ori să ne peară pîn' și urma 
noastră I"

ION VODĂ VITEAZUL

POSADA 1330 : Victoria obținută la Posada de 
armata voievodului Basarab a asigurat pentru o 
îndelungată perioadă neatîrnarea Țării Românești

CONSTANTIN CANTACUZINO 
STOLNICUL

„Infipți și nezmulși 
în hotarele lor"

„Aceste a noastre țări... nici stăpîni
rea, nici slobozenia gios și-au lăsat, ce 
după multe sîngeroase și românești răz
boaie... niciodată piciorul din hotarele 
sale afară nu și-au scos, ce înfipți și 
nezmulși au rămas...".

DIMITRIE CANTEMIR

„Libertatea contribuie 
la însuși binele patriei"

„Libertatea și viața trebuie să fie ga
rantate ; născuți într-un stat ce a fost 
independent și care și astăzi nu poate fi 
socotit decît tributar, ei nu trebuie să fie 
tratați ca sclavi și supuși arbitrariului în 
ceea ce au mai scump. Ei trebuie să se 
bucure de toate drepturile inerente omu
lui... Libertatea în această privință tre
buie să fie nelimitată, ea nu poate să 
contribuie decît la însuși binele patriei."

IORDACHE ROSETTI

cu dragoste, cu încredere, cu respect 
față de viața țăranului in cărți care, 
oricit de multe, nu vor fi niciodată 
deajuns. Pare poate surprinzător, dar 
pină la apariția lui Ion și a Răscoa
lei, deși aveam multe sorieri despre 
țărani, n-aveam o mare carte anume 
despre țăranul român. Proza inter
belică. atit de impetuos și de com
plex dezvoltată, cu excepția (e ade
vărat. o excepție genială) a lui Re- 
breanu, s-a ocupat prea puțin de ță
ran, \in orice caz n-a ivit capodope
rele așteptate și meritate. Nici pro
za, rpmanul in special, ca cea mai 
reprezentativă, mai populară și 
mai prestigioasă specie, nu se 
poate considera „saturat de ru- 
ralism", cum afirma, cu cițiva ani 
in urmă, un publicist strecurat în 
critică. „Inflația de țărani" la care se 
făceau referiri malițioase, atit înainte 
cit și după război, este o falsă per
cepție. Ocupîndu-mă, intr-o carte 
despre umanitatea sadoveniană. de 
tipologia rurală la marele scriitor, 
considerat îndeobște, pe bună drep
tate, ca un „prozator al țărănimii", 
făceam constatarea, surprinzătoare 
totuși, că un personaj de referință 
țăran (dacă înțelegem prin țăran plu
garul) se intilnește mai rar. chiar și 
la Sadoveanu. (Baltagul este o carte 
despre lumea oierilor). Dacă s-ar în
tocmi un dicționar de personaje lite
rare de prim-plan s-ar putea observa 
lesne că cea mai puțin reprezentată 
dintre categoriile sociale rămine, to
tuși, „talpa țării". De aceea, nu pot 
fi îndeajuns prețuite exemplele ar
tiștilor care au stăruit in opera lor 
asupra umanității noastre țărănești, 
iar contribuția poeților, prozatorilor 
și publiciștilor care au omagiat in lu
crări pline de patriotism chipul țăra

nului in războiul pentru independen
ță — precum Alecsandri — revolta 
împotriva împilărilor de tot felul — 
precum Coșbuc și mai apoi Arghezi 
in tulburătorul său poem, rămine me
reu pilduitoare. Este o lume inepuiza
bilă. ce-și merită capodoperele, pa 
acelea existente și altele, noi. viitoa
re. Scriitorii de astăzi au scris pa
gini remarcabile despre viața și mun
ca țărănimii. Este binecunoscută o- 
pera lui Zaharia Stancu. sint elocven
te nuvelele lui Eugen Barbu, scrie
rile lui Titus Popovici. Fănuș Neagu, 
Nicolae Velea și mulți alții. Este 
binecunoscut că Marin Preda a im- 
bogățit zestrea marelui roman rural 
realizînd în Ilie Moromete. în pri
mul rind. un erou țăran de o forță 
artistică demnă de o capodoperă. Au
torul Morometilor a adăugat energiei 
și forței personajului lui Rebreanu 
latura de complexitate spirituală și 
de subtilitate rafinată a sufletului ță
rănesc. un umor de o factură superi
oară. Dar romanul românesc nu-și 
poate considera datoria încheiată, el 
„suportă încă pe țăran", cum spunea, 
cu maliție. Vladimir Streinu. și o car
te precum „Niște țărani", deși ieșită 
de sub mantaua Morometilor. poate 
constitui o probă stimulativă în a- 
cest sens. De bună seamă că artiștii 
noștri, scriitori, plasticieni. muzicieni, 
au închinat multe lucrări lumii țăra
nului român, lucrări dintre care doar 
unele ating nivelul operelor superi
oare. profunde. Acestea au intrat în 
patrimoniul artei noastre durabile : 
timpul nostru insă iși cere, la rîn- 
dul său. capodoperele. Partidul cul
tivă și in acest domeniu, ca in toate 
celelalte, spiritul de autodepășire. de 
îmbogățire și înnoire permanentă a 
creației. Exemplul înaintașilor tre
buie continuat și, dacă se poate, de
pășit prin opere reprezentative des
pre viata și munca, despre transfor

mările profunde, revoluționare pe 
care Ie cunoaște lumea satului ro
mânesc.

Scriitorul român de astăzi poate — 
și are datoria — să observe și să re
flecte lumea țărănească fără aprehen
siuni false și fără prejudecata lucru
rilor „deja văzute". Țăranul, spu
nea Sadoveanu, îndeplinește două 
îndatoriri fundamentale, fără de 
care n-am exista : „ne dă piine 
și ne apără de dușmani". Erois
mul istoric al țăranului român 
se convertește astăzi in lupta pen
tru recolte cit mai bogate și pen
tru transformarea din rădăcini a 
existenței materiale și a mentalității. 
Această luptă n-are insă nimic idi
lic. convențional, de suprafață, ci an
gajează adincurile ființei umane, cu
tele cele mai subtile si mai impre
vizibile ale sensibilității și cugetării 
sale. Un teren imens se deschide 
scriitorului contemporan.

Pe de altă parte există. In țărăni
mea română, de azi ca și de totdeau
na. virtuți umane superioare, capa
bile, prin ele insele, să trezească in
teresul și adeziunea creatorilor : o 
energie și o robustețe proverbiale, 
care explică persistenta ei in de
cursul unei istorii de un tragism a- 
desea zguduitor ; o înzestrare intelec
tuală ce se poate ușor ilustra prin nu
mărul mare de personalități — poli
tice, științifice, artistice — pe care 
această categorie 1-â dat patrimoniu
lui național : țăranul este apoi crea
torul și păstrătorul inestimabilului 
nostru folclor și al limbii sfinte a 
strămoșilor, care stă la baza literatu
rii noastre culte : calități morale 
înalte ; apoi generozitatea largă, 
acea „omenie românească" devenită 
adevărată efigie a spiritului nostru.

Este neîndoielnic că țăranul român 
merită, din plin, omagiul capodope
relor artei contemporane.

„N-am cruțat nici cheltuieli, 
nici osteneală, nici sînge"
„Pînă la urmă din cele trei țări, adică 

din Țara Românească, Ardeal și Mol
dova, am scos și am făcut gata de sluj
bă... 200 de mii de oameni de luptă, pe- 
deștri sau călări, cu care eram totdeauna

VASLUI 1475: Ștefan cel Mare, cu o oaste de circa 40 000 de oameni, a reușit să înfrîngă 
armata otomană de circa 120 000 de soldați

Scriitorul sovietic Leonid 
Zorin, mai cunoscut la noi 
pentru a sa „Melodie var- 
șoviană". dramatizează și 
in „Tranzit" o poveste de 
dragoste. Interesul acestei 
„piese" de puternic realism 
și. totodată, de nobilă idea
litate nu stă doar în afir
marea frumuseții sentimen
tului etern, ci și în carac
terul de excepție al „poveș
tii", în tensiunile particu
lare care o definesc. Suc
cesul ei de public, deosebit, 
se datorește forței realiste 
cu care afirmă puterea dra
gostei de a învinge dificul
tăți oricit de mari : menta
lități ale mediului social, in 
principiu sănătoase ; preju
decăți ale individului în
suși — in linii mari, cre
dincios eticii comune și 
sensibil la prestigiul său 
moral în sinul colectivității 
în care trăiește ; distanțe 
sociale și distanțe intelec
tuale. Eroii acestei piese cu 
și despre „un bărbat și o 
femeie" șint oameni cu un 
statut social diferit : El, 
Vladimir Bagrov, este un 
celebru și voiajat arhitect, 
profesor, director al unui 
institut moscovit etc. Ea, 
Tatiana Șulga. este o sim
plă maistră la o uzină de 
mașini, dintr-un mic orășel 
siberian, o femeie incă ti- 
nără, cu o biografie încăr
cată de pierderi omenești 
(părinții, apoi un frate, că
ruia i-a fost ca mamă), de 
tristeți, de sentimentul sin
gurătății. Cei doi se cunosc 
in gara în care el a fost 
adus de un viscol nefavo
rabil zborurilor, iar ea de o

vreme neprielnică a sufle
tului — o stare de apăsare, 
neliniște, dezechilibru, o 
dorință ascunsă poate de 
schimbare. Timpul meschin 
și puțin propice apropierii 
lor este cel al unui tran
zit. Dar „scurta lor întilni- 
re“ (ca să folosim titlul u- 
nei alte piese sovietice), nu 
este o banală trăire a cli-

a timpului, de amindoi par
tenerii.

Diferit de spectacolul de 
acum trei ani al Teatrului 
„Bulandra". care susținea o 
asemenea înțelegere, spec
tacolul Teatrului dramatic 
„Bacovia" din Bacău (regia : 
Valeriu Moisescu), preluat 
de televiziune, tulbură a- 
cest echilibru fragil, in dez-

TEATRUL LA RADIO Șl TELEVIZIUNE

„TRANZIT"
de Leonid Zorin

pei, ci un eveniment cu 
semnificații de-o viață. 
Căci această intilnire repre
zintă o relație umană de a- 
dincime și sinceritate neo
bișnuite. Principala sursă a 
acestei fericite întimplări 
ce părea imposibilă (iubi
rea adevărată, plenară) este 
femeia — sensibilă, gravă, 
generoasă și curajoasă, mai 
presus de orice, autentică: 
femeia pentru care Bagrov 
este o opțiune absolută. 
Ființa ei convertește egois
mul, orgoliul, asprimile, 
excesele acuzatoare ale 
bărbatului, insensibilitatea 
lui. jie și aparentă — așa 
incit piesa lui Zorin suge
rează o iubire fulgerătoare, 
trăită egal de adine și tul
burător. ca o mare revela
ție, sub dramatica presiune

avantajul eroului. Tatiana 
în interpretarea Ancăi Ale
xandra, este nu numai cea 
care iși asumă un gest cu 
consecințe dramatice, ci și 
singura ființă cu adevărat 
transfigurată de iubire. In 
cazul. Iu Bagrov (Stelian 
Preda), carapacea orgoliu
lui. plăcerea de a domina, 
însoțite de un cinism fun
ciar. se subțiază, dar nu 
dispar. Cert, spectacolul ar 
fi avut de ciștigat și dacă 
interpreta Tatianei ar fi 
reușit o compoziție pe de
plin unitară și mai legară 
de aceea a partenerului și, 
îndeosebi, dacă Stelian Pre
da. actor dotat, prezență a- 
greabilă și impunătoare, ar 
fi jucat mai interiorizat, 
mai nuanțat, mai bine gra
dat.

Mediul, existența lui. pre
siunea lui cind zgomotoa
sa, cind tăcută, cind direc
tă. cind subințeleasă („pe
reții subțiri" și „ușile fără 
•cheie") capătă în spectaco
lul băcăuan o deosebită 
forță scenică — soluțiile 
actoricești, dar și plastice 
ori muzicale prin care e su
gerat avind real ecou dra
matic. Regăsim aici price
perea de a caracteriza prin 
minuțioase detalii realista 
și vocația — matur contro
lată — a lui Valeriu Moi
sescu pentru comicul gro
tesc — reflectată în felul 
în care gindește celelalte 
personaje — viu, convin
gător creionate de Cătălina 
Murgea, Florin Gheuca, Li- 
viu Rus. Doina Deleanu, 
Despina Prisăcaru și Gheor
ghe Gheorghe.

★
Luni seara. Radioul a 

prezentat premiera „Lumi
nă in orizontul trei", de. Ti- 
beriu Bănulescu (debut ra
diofonic), scenariu de ac
tualitate inspirat din viața 
minerilor din Valea Jiu
lui. care a pus problema 
modelării conștiinței sub 
influența colectivului. Prin
tre interpretai acestui spec
tacol de teatru radiofonic 
realizat în regia lui Dan 
Puican s-au numărat : Mir
cea Albulescu. Florin Zam- 
firescu, Sibila Oarcea, Mi
hai Mereuță. Virgil Ogășa- 
nu, Gheorghe Oancea fi 
Dana Dogaru.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

Veșnica sete a lui Eminescu de 
apa vie a folclorului, a creației popu
lare. cultul lui Arghezi pentru meș
terul olar, datoria față de Miorița, 
de care Mihail Sadoveanu nu s-a 
considerat nicicind achitat — acestea 
și multe altele sint semne de res
pect in fața geniului popular, dar și 
expresii ale unei adinei rațiuni crea
toare : creația populară, operele mai 
aspre ori mai cizelate ale meșterilor 
anonimi alcătuiesc stejarul falnic la 
„umbra" căruia, contrazicind o veche 
zicală, au putut să crească atit de 
armonios, de întreg aceste mari co
loane ale spiritului românesc. între
ținerea și ampla stimulare a forței 
creatoare a maselor — rațiunea de
mocratismului culturii — nu pot în
semna altceva pentru artistul auten
tic. pe deplin conștient de ceea ce 
el reprezintă, decit o chestiune de 
cel mai mare și mai direct interes 
personal : știm, de exemplu, că epoca 
marilor clasici stă in intimă legătură 
cu masiva răscolire a produselor ge
niului popular, cu scoaterea la lu
mină a tezaurului purtat in memo
ria colectivității creatoare.

înțelegem astfel mai bine de ce, 
Surprins de prospețimea inimitabilă a 
unor echipe de teatru de amatori, un 
estetician de talia lui Tudor Vianu 
n-a pregetat să recomande principii 
de comportare estetică față de un 
atâre act de cultură artistică, de ce 
academicianul Alexandru Philippide. 
ilustrul poet contemporan, a găsit 
calde cuvinte pentru creația poetică 
neobișnuit de vie, de originală a unor 
rapsozi țărani, ciobani din Intorsura 
Buzăului. Cotu Văii, județul Con
stanța. Stoieneștii Argeșului. Ciu- 
chici. județul Caraș-Severin, Ierco- 
șani — Arad. Bărbăteștii de Vilcea, 
Adincata — Ilfov ș.a„ subliniind ast
fel o semnificativă, revelatoare, des
cendență : „Limba românească — 
scrie marele nostru poet — este un 
admirabil instrument liric. Pentru 
poezie ea are bogății sigure și vaste, 
pe care, după poetul popular, le-a 
pus in valoare Eminescu. In pragul 
epocii moderne (...) scriitorii s-au în
dreptat, in ce privește creația de 
poezie, spre limba mereu proaspătă 
ți vie a țărănimii.

Poeziile cuprinse in culegerea de 
față, compuse de zece poeți țărani 
din vremea noastră, întăresc această 
tradiție cu forțe venite chiar de la 
izvoarele ci". Sint aici și motivele 
care dictează un comportament de 
superioară responsabilitate, pentru a 
distinge in tot ce se creează, se com
pune și se publică tocmai aceste 
„forțe venite chiar de la izvoare", 
pentru a alege cu mult discernămin4. 
în numele acelor „bogății sigure și

copiii se-ascund printre sacii de 
griu. / Căruțele stau — ostenite 
hambare" și s-ar putea cita incă 
multe altele, imnuri luminoase, în
chinate patriei, partidului, locurilor 
natale : alți poeți cresc azi. alți 
poeți laudă astăzi „Cimpia Soare
lui”.

O culegere îngrijită, cu multe sem
ne de sensibilitate neprefăcută, in
genuă. ferită de zgura „veniturilor 
poetice ilicite" — o primejdie nu în

ciune de spirit necesară ironiei și 
satirei — acestea sint de neinlocuit. 
Le găsim, de exemplu, in culegerea 
de texte și scenarii de la Oradea. In 
astfel de texte spiritul civic munci
toresc este la el acasă, viu, din frag
mente. schițe, monologuri. cîntece 
.satirice, colinde ori „descintece" us
turătoare. tocmai bune de scos um
brele din caracterul și comportarea 
unora, se. încheagă un adevărat por
tret al spiritului critic, de care nu

„Cu forțe venite de la izvoare"
Însemnări despre creația cercurilor și cenaclurilor literare

vaste", iar nu al celui din urmă tex
tier. filonul prețios din. de pe acum, 
abundenta creație a amatorilor din 
toate zonele țării.

Producția. îndeosebi lirică, pe care 
o avem in față (in județe s-au tipării 
in ultima vreme nu mai puțin de 
două sute de culegeri de poezii, 
montaje etc.) se cade să dea seamă 
nu șlagărului de ultimă oră ci Miori
ței : limba românească fiind, cum 
arăta poetul (și in această privință 
celebrele cuvinte ale lui Alecsandri 
sint perfect adevărate), „un admira
bil instrument liric". Un instrument 
minuit adesea cu pricepere, cu su
plețe, cu talent : este cazul, de e- 
xemplu. al culegerii intitulate „Im
nurile cimpiei" — tinere condeie :a- 
lomițene (ar fi bine, poate, să se 
indice și vîrsta. profesia, locul unde 
lucrează sau învață „tinerele con
deie"). din care cu atenție și delica
tețe. ce nu pot fi îndeajuns prețui
te. poeta Florența Albu, fiică a a- 
cestei cimpii. recomandă citeva ade
vărate bijuterii lirice. strălucitoare 
intr-adevăr de tinerețe și prospeți
me. versuri frumoase, citate la in- 
timplare. păstrind atit de mul4 din 
sufletul nostru de țărani și poeți • 
„Femeile pling neimblinzitele cini- 
pii“ ; „în ape adinei caii se scaldă /

deajuns de prevenită — este și aceea 
intitulată Cadențe din creația mem
brilor cenaclurilor și cercurilor lite
rare bucureștene (eu un cuvint îna
inte semnat, de Gheorghe Tomozei, 
care, alături de scriitori prestigioși, 
precum Laurențiu Fulga. Romul 
Munteanu. Nichita Stănescu. Fănuș 
Neagu, Mircea Micu. a făcut parte 
din juriile care au ales ceea ce li 
s-a părut, mai bun. mai valoros din- 
tr-o producție altminteri cp mul*  
mai bogată, căci amatorii scriu nu 
doar pentru culegeri...). Poezii pa
triotice. eu versuri adeseori frumoa
se. se publică și in culegerile cercu
rilor literare din Buzău, din Brăila, 
Tulcea și, firește, ar trebui să înși
răm aici numele tuturor județelor 
țării. De bună seamă că nu este ca
zul de a ridica pretenții exagerate 
fără a ține seama de rostul unora 
dintre acestea, de ponderea pe care 
unele dintre ele o dețin in ansam
blul genurilor și formelor de spec
tacol prezente in mare număr, in a- 
ceastă perioadă, pe scenele Festiva
lului național „Cintarea României". 
Astfel, nu vom cere „lirism" sau 
metafore de o rară măiestrie texte
lor pentru brigăzile artistice. însă o 
corectă folosire a limbii, o minimă 
și de bun gust „culoare locală", vioi

este in stare decit un om înzestrat 
cu forță morală.

Revenind la culegerile din produc
ția lirică a cenaclurilor, trebuie să 
ne oprim și asupra unor neajunsuri 
a căror sporire ar putea deveni la 
un moment dat de nestăvilit. în pri
mul rind este vădită oportunitatea 
unei severe selecții, acum precară, 
neglijentă chiar și acolo de unde se 
pot cita multe lucruri frumoase. Cu 
o candoare aici nepotrivită se pu
blică simple versificări pe aceeași 
pagină pe care strălucesc versuri 
adevărate: rezultă, logic, că și stră
lucirea este doar intimplâtor pusă la 
locul pe care cu adevărat il merită. 
Găsim apoi o mulțime de clișee, șa
bloane mai mult sau mai puțin ve
rificate, unele dintre ele căzute ca 
firimiturile de pe masa unor autori 
consacrați insă. vai. nu întotdeauna 
suficient de exigenți cu ei înșiși și 
neimaginindu-și. poate, unde ajung. 
Clișeele azvirlite cu generozitate dem
nă de o cauză mai bună nu numai 
că dau o imagine nefavorabilă des
pre autorul respectiv, dar fac „școa
lă" în rîndul unor amatori sau con
deieri. Este vorba despre efectul lor 
asupra gustului public tocmai intr-un 
moment cind exponenții acestuia sînt

chemați la un mare act de creație 
și nu de imitație. De ce să recunoaș
tem uneori pe scenă ceea ce căzuse 
sub ea?! e

Un alt aspect al selecției: în majo
ritatea culegerilor citite se intimplă 
frecvent ca versurile aceluiași autor să 
pară scrise de doi sau chiar mai multi, 
deși, hotărit lucru, doar unul singur 
este cel promițător! Este evident că 
în atari cazuri nu s-au căutat neste
matele. ci s-a dat curs unei menta
lități greșite : aceea a prezentării 
cu orice preț a unui autor. Un lucru 
ne pare elementar: se prea poate ca 
cineva să fi avut o singură clipa de 
fericită inspirație și atunci ea sin
gură merită să fie reținută. Reținem 
un vers și nu un autor. Se vede insă 
că mulți alcătuitori și responsabili 
de culegeri cred că e de datoria lor 
să prelungească in mod artificial cli
pa de inspirație, acționind după cri
teriul prezentării in mod cantita
tiv a autorului respectiv.

Sint doar citeva constatări asupra 
producției lirice, in special din 
cercuri și cenacluri literare: ni se 
pare oportun să ne întrebăm acum 
asupra mijloacelor de a crește efica
citatea prezenței scriitorilor in cena
cluri. Responsabilii acestor cercuri 
de creație, foarte numeroase, s-ar 
cuveni să profite intr-o măsură cu 
mult mai mare de prezența perma
nentă a scriitorilor in rîndul lor, de 
activitatea socială din ce in ce mai 
pregnantă pe care artiștii noștri În
țeleg să o depună. N-am socoti o 
exagerare dacă fiecare culegere ar 
apărea sub girul unui scriitor, fi
rește, asigurindu-se varietatea natu
rală a tuturor talentelor. De altfel, 
este cunoscut că un mare număr de 
poeți, prozatori, dramaturgi au legă
turi strînșe cu cercurile de creație. 
In București, de exemplu, recent a 
fost creat Cenaclul literar municipal, 
la deschiderea căruia au participat 
scriitori de seamă ai literaturii de 
azi — elocventă dovadă a unei cola
borări puse in serviciul poeziei, al 
creației, al calității.

C. STĂNESCU

„ACCIDENT"
încă din titlu ni se 

precizează caracterul 
intimplâtor al lanțului 
de peripeții dramatice 
care antrenează, ca 
bulgărele de zăpadă, 
situații tot mai grave 
pentru doi tineri in
conștienți porniți in 
viată ca intr-un amu
zant week-end. Doar 
că unul din ei e atras 
realmente accidental 
în nefericita aventură, 
printr-un concurs de 
împrejurări. In timp 
ce al doilea e un 
infractor autentic, re
cidivist în furtul de 
automobile, care, des
coperit. in disperare 
de cauză, e gata să co
mită acte ireparabile. 
Dar nu, cu tot efec
tul moralizator pe care 
il imprimă autorii fil
mului — scenarist Du
mitru Carabăț, regizor 
Sergiu Nicolaescu — 
Accident rămine in 
primul rînd un film de 
acțiune, deci de sus
pans, și a deconspira 
surprizele nu e... regle
mentar.

Avînd antecedente și 
mobiluri diferite, cei 
doi vinovati ar trebui 
tratati ca atare, cu în
credere și înțelegere 
diferită, izvorind din 
același umanitarism al 
societății noastre. Dar 
un umanism conștient 
și de riscurile unei 
prea mari indulgente. 
Maiorul Petria și aju
torul său întreprind, 
odată cu palpitanta 
urmărire a fugarilor, și 
o minuțioasă cercetare

a mediului din care 
provin, a relațiilor lor 
de familie, de amici
ție. capabile sâ lămu
rească originile acestei 
periculoase derive mo
rale. împrejurările care 
i-au adus impreună pe 
cei doi tineri, in fapt 
atit de deosebiți... Or, 
tocmai aceste nuanța
te mobiluri psihologi
ce care ar fi dat fil

mului încărcătura lui 
dramatică sînt schița
te sumar in scenariu, 
portretele tinerilor sînt 
refăcute din mers — 
din fugă — oarecum 
justificată de dinamis
mul filmului de ac
țiune. dar nu și de 
pretențiile noastre față 
de ceea ce știm că au 
realizat în alte ocazii 
și scenaristul (autor 
dramatic, printre alte
le. al cutremurătorului 
„Zidul") și Sergiu Ni
colaescu (regizorul a- 
celui dens film psiho
logic și de acțiune „Și 
atunci i-am condam
nat pe toți Ia moar
te").

Momente ca : salva
rea celor doi cu tre
nul. in dimineața 
plumburie. încăierarea 
lor in noroi, lingă po
dul de lingă Dunăre, 
revolta și fuga lui

Dan. hotărlt să se 
predea, sint momente 
cinematografice fru
mos dirijate regizoral, 
filmate cu sensibilita
te și căldură (opera
tor Alexandru David), 
montate cu elegantă 
(Margareta Anescu).

Ca regizor și inter
pret al maiorului Pe
tria, Sergiu Nicolaescu 
e vădit interesat de 
portretul moral al a- 
cest.ui om energic, do
minat de ideea încre
derii în posibilitatea 
de recuperare a orică
rui infractor. De aici, 
ni se pare — și gene
rozitatea lui nedife
rențiată față de cei doi 
tineri. De dragul unui 
foarte frumos final 
(mina pe care i-o în
tinde tinărului gata să 
se prăbușească ma
iorul umanitar, grav 
rănit de către acest ti- 
năr) se idealizează 
ușor portretul omului 
de acțiune. Și totuși, 
maiorul Petria rămine 
unul din personajele 
interesante. Bine dis- 
tribuiți in rolul celor 
doi tineri, completin- 
du-se ca tipologie și re
acții, George Mihăiță 
și studentul (debutant) 
Dan Ivănesei își sus
țin cu sinceritate par
titurile. O contribuție 
la reușita tipologică a 
filmului — Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila, care 
creionează cu umorul 
lui inteligent un trist 
exemplar uman.

Alice MANOIU
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Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAN
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Am aflat cu profundă întristare despre moartea tragică, prematură, 
tntr-un accident de avion, a Maiestății Sale regina Alia.

In aceste momente de grea încercare, în numele soției mele și al meu 
personal, vă adresez cele mai sincere condoleanțe și sentimentele noastre de 
adincă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele meu, precum și în numele guvernului și poporului Australiei, 
vă exprim calde mulțumiri pentru mesajul pe care ni l-ați trimis cu ocazia 
Zilei noastre naționale.

Guvernator general
JOHN R. KERR

Semnarea Protocolului privind schimbul de mărfuri 
și plățile intre România și Albania pe anul 1977
Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi

nistru al guvernului, ministtuț co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit joi 
pe Mako Xega, adjunct al ministru
lui comerțului din Albania, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor econo
mice bilaterale, perspectivele exis
tente pentru dezvoltarea și diversi
ficarea. in continuare, a acestor ra
porturi.

★
în aceeași zi a fost semnat Pro

tocolul privind schimbul de mărfuri

SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT

In cupele europene la baschet HANDBAL:
în meci retur pentru sferturile de 

finală (grupa B) ale „Cupei cupe
lor" la baschet masculin, echipa ita
liană Forst Birra Cantu a întrecut 
pe teren propriu, cu scorul de 99—77 
(54—43), formația Steaua București.

In cadrul aceleiași grupe, echipa 
spaniolă Juventud Badalona a reușit 
să învingă în deplasare, cu scorul de 
96—95 (după prelungiri), formația 
franceză A.S. Villeurbanne.

Partidele disputate în grupa A a 
acestei competiții s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Radnicki
Belgrad — Spartak Leningrad 85—80 
(42—43) ; Cinzano Milano — Slavia 
Praga 105-63 (59—28).

Partide internaționale de fotbal
'Anglia — Olanda 0—2

Peste 90 000 de spectatori au urmă
rit la Londra meciul amical de fotbal 
dintre selecționatele Angliei și Olan
dei, încheiat cu scorul de 2—0 (2—0) 
în favoarea formației olandeze. In 
comentariul său pe marginea acestei 
partide, agenția France Presse scrie, 
printre altele : „Miercuri seara, pe 
«tadionul „ Wembley" din Londra, 
echipa Olandei a oferit o lecție de 
fotbal partenerilor de joc. Fotbaliștii 
olandezi, au cîștigat cu 2—0. dar su
perioritatea lor a fost mai evidentă 
și foarte ușor scorul final putea fi 
dublu". In afara lui Jan Peters, au
torul celor două goluri (in minutele 
29 și 36), comentatorul sportiv al 
agenției citate mai evidențiază din
tre jucătorii olandezi pe cunoscutul 
internațional Johann Cruyff, ale că
rui subtilități tehnice au derutat de 
numeroase ori apărarea gazdelor. De

• ^IBIU. Casa de cultură a sin
dicatelor din Sibiu a organizat, cu 
prilejul celui de-al 200-lea spectacol 
prezentat în cadrul Festivalului 
național Cintarea României, un 
amplu program cultural-artistic sub 
genericul „Omagiu muncii — 200", 
oferit fruntașilor în întrecere din 
întreprinderile și unitățile econo
mice din municipiu. Și-au dat con
cursul formații artistice, soliști vo
cali și instrumentali, care evoluează 
* ’epînd de la sfîrșitul acestei săp- 

„aini în cadrul fazei municipale 
a festivalului. Sub titlul „Cintarea 
României", Consiliul municipal al 
sindicatelor Sibiu a editat o foaie 
volantă care face un bilanț al ma
nifestărilor din cadrul etapei de 
masă a Festivalului și oferă ca
drul pentru dezbaterea publică, cu 
participarea unor spectatori și spe
cialiști, a problemei continuității în 
activitatea formațiilor artistice de 
amatori. • CARAS-SEVERIN. Casa 
de cultură din orașul Moldova Nouă 
a găzduit, în cadrul manifestărilor 
Festivalului național Cintarea Ro
mâniei, un reușit spectacol prezen
tat de formațiile artistice ale tine
retului. Clubul din Oțelul Roșu a 
găzduit, la rîndul său, în cadrul 
ciclului de dezbateri desfășurate 
sub genericul ,.A trăi și a munci în 
chip comunist", un viu dialog pe 
tema „Educarea prin muncă și pen
tru muncă, componentă a conștiin
ței politice, profesionale și morale". 
Iar la clubul minerilor din Anina 
a avut loc un simpozion pe tema 
tradițiilor de viață și muncă înfră
țită între români și naționalitățile 
conlocuitoare. Sala de lectură a 
Casei orășenești din Oravița este 
gazda unei expoziții intitulate 
„Cărți și documente despre luptele 
și eroii de la Grivița — 1933“, La 

și plățile între Republica Socialistă 
România și Republica Populară So
cialistă Albania pe anul 1977, care 
prevede o nouă creștere a livrări
lor reciproce față de realizările a- 
nului precedent. Documentul a fost 
semnat de Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și de Mako Xega.

Au participat Ion Pățan. Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Nesip Xhafer Ka?i, 
ambasadorul Albaniei la București.

Disputat aseară în Sala sporturi
lor Floreasca, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la baschet fe
minin, meciul dintre formațiile 
Sparta Praga șl I.E.F.S. București 
s-a încheiat, după prelungiri, cu 
scorul de 87—83 (38—30. 77—77) în
favoarea sportivelor cehoslovace.

★
Rezultate înregistrate în sferturile 

de finală ale competiției europene 
feminine de baschet „Cupa Liliana 
Ronchetti" : Industromontaj Zagreb 
— Lokomotiv Sofia 51—65 (23—36) ; 
B.C. Alost (Belgia) — Minior Pernik 
(Bulgaria) 80—100 (33—47).

altfel. Cruyff și-a adus contribuția 
și la combinațiile din care s-au în
scris cele două goluri.

Peru — Ungaria 3—2
La Lima, în prezența a peste 40 000 

de spectatori, s-a jucat meciul ami
cal dintre selecționatele de fotbal ale 
Perului șl Ungariei. Fotbaliștii pe
ruani au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (2—1), prin golurile realizate 
de Velasquez (2) și Soții. Punctele 
formației maghiare au fost marcate 
de Torocsik și Nagy.

La Caracas, Intr-un meci pentru 
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal, echipele Venezuelei 
și Uruguayului au terminat Ia ega
litate : 1—1 (0—1). Fotbaliștii din 
Uruguay au deschis scorul în minu
tul 6 prin Oliveira, gazdele obținind 
egalarea prin golul marcat de Flores 
(min. 83).

Reșița, casa de cultură a sindica- 
teloi- a fost gazda unei animate în
treceri artistice a formațiilor de la 
întreprinderea de construcții de 
mașini din localitate. • VRANCEA. 
„Pagini din istoria luptei poporului 
român pentru cucerirea indepen
denței", „1907 în conștiința neamu
lui", „Satul românesc de ieri și de 
azi reflectat în creația literar-ar- 
tistică11 au fost temele unor expu
neri. dezbateri, consultații și seri 
muzeistice organizate la casele de 
cultură și căminele culturale, la se
diul bibliotecilor și muzeelor din

(TT * * ••.v.-av.- • gșțwwja» >■ y.v. ■ •

La Timișoara s-a jucat aseară 
meciul-retur dintre echipele femini
ne Radnicki Belgrad și Universitatea 
Timișoara, din sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
handbal. Echipa Universitatea n-a

★

La Bratislava s-a jucat meciul 
retur dintre echipa locală Start și 
formația S. C. Leipzig, contînd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal fe
minin. Handbalistele din R. D. Ger-

• La sfîrșitul acestei săptămâni se va 
desfășura in Munții Bucegi prima 
cursă masculină de coborîre a actua
lului sezon de schi. La startul pro
bei. programată simbătâ pe Valea lui 
Carp, vor-fi prezenți, printre alții, 
Dan Cristea. Ghcorghe Vulpe, loan 
Cavași. Virgil Brenci și Dorin Mun
teanu.

• Turneul internațional de șah de 
la Malaga a continuat cu runda a pa
tra. în care marele maestru român 
Florin Gheorghiu l-a invins în 40 de 
mutări pe Roman Hernandez (Cuba). 
Victor Ciocilt.ea a remizat cu șahistul 
spaniol Antonio Medina, iar Mircea 
Pavlov a întrerupt partida cu Larry 
Christiansen (S.U.A.).

In clasament conduc Florin Gheor
ghiu (România), Byrne (S.U.A.). Ta- 
tai (Italia). Belon și Garcia (ambii 
Spania), cu cite 2.5 puncte, urmați 
de Christiansen (S.U.A.) — 2 puncte 
(1). Victor Ciociltea (România). Pia- 
setskv (Canada) și Medina (Spania) 
— cite 2 puncte etc.

• Campionul mondial și olimpic 
de box la categoria grea, cubanezul

de acțiuni cultural-educative și in- 
tilniri ale pionierilor cu muncitori 
ceferiști și petroliști, sub gene
ricul „Sirena Griviței răsună11. For
mațiile casei de cultură și ale clu
bului muncitoresc din orașul Motru 
au susținut in sala de apel de la 
exploatarea minieră Leurda spec
tacolul folcloric „Pe culmița Me
trului11. • BUZÂU. Programul ma
nifestărilor organizate in cadrul 
Festivalului Cintarea României a 
cuprins un amplu spectacol de 
poezie patriotică desfășurat în aer 
liber lingă obeliscul „Buzău—1600", 
aflat în parcul de recreare și odihnă 
al municipiului. în centrul civic al 
Buzăului. în fața monumentului 
memorial 1907. formațiile artistice 
ale Școlii generale nr. 1 au susți
nut un emoționant montaj literar- 
muzical dedicat luptei revoluționare 
a poporului și partidului. Ia care au 
participat un mare număr de oa
meni din oraș. • IAȘI. La faza in- 
tercomunală a Festivalului Cinta
rea României s-au prezentat pină 
acum, în județul Iași, mai bine de 
jumătate din formațiile căminelor 
Culturale din cele 85 de comune ale 
județului, cu peste 7 500 artiști 
amatori. „Ion Creangă și uni
versul copilăriei" s-a intitulat tema 
șezătorii literare pe care muzeo
grafii de la Muzeul de literatură al 
Moldovei au organizat-o pentru ele
vii liceului'..Mihai Eminescu". ve- 
niți în vizită la casa ..V. Pogor" 
din Iași, iar elevii Liceului de mu
zică și arte plastice „Octav Băn- 
cilă" din Iași au deschis o expozi
ție de artă plastică cu lucrări de
dicate centenarului independenței 
și împlinirii a 70 de ani de la răs
coalele țărănești din 1907.

Corespondenții „Scînteii"

CARNET CULTURALjsWăX',.' A. v...» ■. V .

județ. Bibliotecile comunale au or
ganizat expoziții de carte, montaje 
de versuri cu tema „Viața nouă a 
satului oglindită în literatură". La 
Focșani, sub egida comitetului mu
nicipal al femeilor, se desfășoară 
concursul „De la străbuni am moș
tenit iscusința", care prilejuiește o 
confruntare a iscusinței participan
telor in arta țesutului și împletitu
rilor, precum și în domeniul crea
ției literare și artistice. • GORJ. 
La Casa de cultură a sindicatelor 
din Tîrgu Jiu se desfășoară ma
nifestările cultural-artistice din ca
drul etapei municipale a Festivalu
lui național Cintarea României. 
Din întreprinderile și instituțiile 
municipiului au fost selecționate și 
vor fi prezente în această etapă 19 
brigăzi artistice, 11 formații de mu
zică populară și ușoară cu peste 30 
de soliști, 14 formații de teatru și 
15 pentru montaje literar-muzicale, 
40 recitatori artistici și 5 grupuri 
vocale. In școlile generale din ju
deț au loc în aceste zile o suită

Plecarea tovarășului Aii Yata
Joi dimineața a părăsit Capitala 

tovarășul Aii Yata, secretar general 
al Partidului Progresului șl Socialis
mului din Maroc, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în 
țara noastră.

Cronica
Joi a părăsit Capitala delegația e- 

conomică algeriană, condusă de Ka
mel Abdullah Khodja, secretar de 
stat pentru planificare, care a efec
tuat o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost conduși de Mihai

PREMIERĂ TEATRALĂ ÎN ÎNTREPRINDERE
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" la întreprinderea „Vulcan'1 

din Capitală
Colectivul Teatrului ..Lucia Sturdza 

Bulandra" a fost joi oaspete al har
nicilor constructori de cazane ter
mice de la întreprinderea „Vulcan1’ 
din Capitală. în hala unei secții a 
întreprinderii, artiștii au oferit, îri 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", o premieră : s-a 
jucat piesa intr-un act ..Prima an
chetă" de Cristian Munteanu, care 
și-a făcut astfel debutul de autor 
dramatic, punîndu-și. în același 
timp, în scenă propria lucrare. In-

Echipa Universitatea Timișoara învinsă 
și pe teren propriu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

zilei
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, de alte persoane 
oficiale. Au fost de față Mohamed 
Larabi Demaghlatrous. ambasadorul 
Algeriei la București, și membri ai 
ambasadei.

dreptîndu-și obiectivul asupra rea
lității imediate, spre actualitate, 
piesa se înscrie în rîndul acelor lu
crări dramatice care abordează ine
puizabilă temă a răspunderii, a ra
porturilor dintre individ și colectivi
tate. Personajele sînt interpretate de 
actorii Cornel Coman. George Oan
cea. Jean Reder, Dan Damian și Va
leria Ogășanu. După spectacol au 
urmat discuții cu oamenii muncii din 
întreprindere pe marginea piesei 
prezentate. Agerpres 

reușit un rezultat favorabil nici pe 
teren propriu. Au cîștigat jucătoarele 
iugoslave cu scorul de 12—10 (5—4). 
învingătoare și in prima partidă 
(18—11), formația din Belgrad s-a 
calificat in semifinale.

★ „
mană au ciștigat cu scorul de 13—9 
(4—5) și s-au calificat pentru semi
finalele competiției. In primul joc. 
formația din Leipzig obținuse victo
ria cu scorul de 17—14.

Teofilo Stevenson, a declarat într-un 
recent interviu că planul său de pre
gătire pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova cuprinde trei momente 
principale : participarea la Sparta- 
chiada armatelor prietene, ce va avea 
loc în toamna acestui an în Cuba, 
campionatele mondiale de box ama
tor de la Belgrad din anul 1978 și 
Jocurile Panamericane. programate 
în anul 1979 la San Juan (Porto 
Rico).

• într-o partidă demonstrativă dis
putată la West Orange (New Jersey), 
tenismanul suedez Bjorn Borg l-a 
invins cu 6—4, 7—6 pe australianul 
Rod Laver.

In turneul de tenis de la Ciudad 
de Mexico, Jan Kodes l-a învins cu 
6—4, 3—6. 7—6 pe Robert Chavez, 
Ken Rosewall l-a eliminat cu 6—4, 
6—0 pe Tom Okker, iar Vitas Geru- 
laitis l-a întrecut cu 6—2, 6—7, 7—5 
pe Tony Roche.

• Intr-un meci internațional amical 
de fotbal, echipa Manchester United 
a învins, pe teren propriu, cu scorul 
de 2—1 (2—0) formația portugheză 
Benfica Lisabona. Punctele echipei 
engleze au fost marcate de Steve 
Copell și Lou Macari, golul oaspe
ților fiind inscris de Chalana.

• In partida inaugurală a tradițio
nalului turneu internațional de fotbaJ 
(echipe de juniori) de la Viareggio, 
echipa Dukla Praga a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—1) cu formația 
A.C. Napoli.

• La Canberra (Australia) au în
ceput campionatele mondiale de tir 
cu arcul. După prima zi de con
curs. in proba masculină conduce 
sportivul italian Leandro Denardi. cu 
594 puncte, urmat de americanul 
Rodney Baston — 585 puncte și ja
ponezul Takashi Kamei — 573 puncte, 
în mod surprinzător. campionul 
olimpic Darrel Pace (S.U.A.) ocupă 
locui 18. cu 544 puncte.

în clasamentul competiției femini
ne. pe primul loc se află poloneza 
Jadwiga Wilejto — 605 puncte, se
cundată de Luann Ryon (S.U.A.) — 
597 puncte.

LOTO
ClȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 4 FEBRUARIE 1977

EXTRAGEREA I: Categoria 1: 1 
variantă 50'’/o autoturism „Dacia 
1300“ și 2 variante 10% a 14 000 lei; 
cat. 2: 2,55 a 21 884 lei; cat. 3: 15,40 
a 3 624 lei; cat. 4: 44,45 a 1 255 lei; 
cat. 5: 109,90 a 508 lei: cat. 6: 312,05 
a 179 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 87 502 
lei.

EXTRAGEREA a II-a: Categoria 
A: 1 variantă 25% autoturism
„Dacia 1300“ și 3 variante 10% a 
28 000 lei; cat. B: 2 variante a 22 091 
lei; cat. C: 13.35 a 3 309 lei; cat. D: 
22.25 a 1 986 lei; cat. E: 91,20 a 484 
lei; cat. F: 149,75 a 295 lei; cat. X: 
2 223,30 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A: 25155 
lei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 februarie. In țară : După 
o răcire trecătoare, vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit în jumătatea de nord 
a țării, unde vor cădea precipitații, 
atît sub formă de ploaie, cit si sub 
formă de lapoviță și ninsoare. în ce
lelalte regiuni, precipitațiile vor fi 
izolate și mai ales sub formă de 
ploaie. Vint moderat, cu unele inten
sificări in zona de munte, unde va 
atinge viteze de 80—100 kilometri pe 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 gra
de. izolat mai coborite in depre
siuni. iar cele maxime între minus 2 
și opt grade, local mai ridicate. Cea
ță slabă dimineața și seara. In Bucu
rești ; Vreme relativ caldă. Cerul va 
fi schimbător, favorabil precipitați
ilor. slabe. Vint moderat. Tempera
tura ușor variabilă. Ceată slabă.

t V
PROGRAMUL I

10.00 Teleșcoală
11.00 Pagini muzicale de mare popu

laritate
11.20 O treaptă în neolitic. Documentar
11.35 Telex
11,40 închiderea programului
16,00 Teleșcoală. Științe sociale — 

consultații • ,.Epoca contemporană 
— epoca trecerii omenirii de la 
capitalism la socialism"

16.30 Curs de limba franceză 
17.00 Telex
17,05 Emisiune în limba germană
18.30 Tragerea Loto
19,00 Telecronică pentru pionieri
19.20 1001 de seri
J9.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20.00 Ancheta socială : „Om, oameni, 

omenie"
20.35 Film artistic : ..Saltul" — copro

ducție franco-portugheză. Pre
mieră TV. Distins cu două premii 
prestigioase — O.C.I.C. și Vigo. In 
distribuție : Ludmila Mikael. An
tonio Passalia, Marco Pico, Hen- 
rique de Sousa. Regia : Christian 
de Chalonge

22.00 Din muzica și dansurile popoare
lor

22.35 Antologie lirică. Versuri închinata 
patriei

22.50 Telejurnal
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL II
17.00 Telex
17,05 Florile patriei. Selecțiuni din con

certul de cîntece patriotice și ostă
șești susținut de elevii Școlii mi
litare de muzică și de fanfara re
prezentativă a armatei, Dirijor : 
col. Emilian Ursu

17,55 Străvechi vestigii de la Valea 
Seacă" ; „Casa" — filme documen
tare, producții ale Studioului „Al. 
Sahia"

18.15 Ora veselă
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Muzica deceniului opt : „Iona" — 

operă de Anatol Vieru, pe un text 
de Marin Sorescu, Premieră TV. 
Interpretează orchestra de studio 
a Radioteleviziunii. Dirijor : Lu
dovic Baci. Soliști : Gheorghe 
Crăsnaru, Florin Diaconescu. Pom
pei Hărășteanu ; își dă concursul 
corul ..Madrigal", dirijat de Marin 
Constantin

21,10 Telex
21.15 Blocnotes — Informații utilitare
21.30 Roman-foileton : „Cesar Birotteau". 

Episodul 5
22,23 închiderea programului

---------- -------- RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ --------------------
„FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG"

Operațiunea ,,conservarea Acropolei"
Subliniind vicisitudinile pe care le-a cunoscut, de-a lungul secolelor, 

vestitul monument al Greciei antice, articolul arată :

Abia cind grecii și-au recucerit 
independența de stat (1830). anticul 
templu a început să fie protejat. Da
torită lipsei de experiență în conser
varea monumentelor au fost însă 
făcute greșeli, ale căror urmări abia 
astăzi iși arată efectele lor nefaste. 
Coloanele au plesnit, deoarece acum 
cîteva decenii miezul lor care deve
nise moale a fost înlocuit cu metal 
dur, care reacționează la diverși fac
tori altfel decit învelișul de marmu
ră. Nu mai puțin dăunătoare s-au 
dovedit scoabele și crampoanele de 
fier care trebuie să țină la un loc 
bucățile de marmură fragmentate. 
Metalul a ruginit, a imprimat o anu
me colorație pietrei și. prin oxidare. 
a provocat fisuri adinei.

în ultimii ani. cele mai importante 
deteriorări au fost provocate de po
luarea atmosferică și de undele de 
șoc ale avioanelor supersonice. Pro
verbialul cer albastru de odinioară 
al Atenei este astăzi tot mai des 
acoperit de un strat de piclă. in care 
compușii de carbon și sulful împreu
nă cu apa se combină în acizi toxici. 
Aceștia se depun pe marmură, ata- 
cînd îndeosebi sculpturile, care arată 
ca și cum ar fi mîncate de lepră.

Nimeni nu știe deocamdată cum ar 
putea fi înlăturat răul. Planul de a 
acoperi operele de artă cu huse din 
material plastic a fost mai degrabă 
un semn al descumpănirii în fața di
ficultăților. O altă idee a fost de a 
aplica un strat de silicon. Metoda im
plică și ea riscurile sale. întrucît nu 
se știe dacă asemenea materiale sin
tetice nu vor afecta sau colora piatra.

Un grup de experți elvețieni este

DIN TARILE socialiste 
Crearea Frontului Patriei

din Vietnam
— un important eveniment pentru consolidarea 

unității naționale a poporului vietnamez 

și edificarea socialismului
O vastă și multilaterală activitate 

se desfășoară pe pămintul Vietna
mului. clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea. însuflețite de un 
puternic optimism, fiind angajate in 
efortul de a da viață hotărîrilor ce
lui de-al IV-lea Congres al Partidu
lui Comunist. îndreptate spre desă- 
vîrșirea reunificării naționale și pro
gresul întregii țări pe calea socia
lismului.

Acestor preocupări fundamentale 
li se circumscrie, ca un eveniment 
profund semnificativ, constituirea. în 
cadrul congresului desfășurat zilele 
trecute în Orașul Ho Și Min, a Fron
tului Patriei din Vietnam. Reunind 
partidele și organizațiile de masă ce 
au funcționat pină acum separat in 
nordul și sudul țării — Frontul Pa
triei (din R. D. Vietnam), Frontul 
Național de Eliberare (Vietnamul 
de Sud). Alianța forțelor naționale, 
democratice și pașnice (Vietnamul 
de Sud) — pe toți patrioții. într-un 
organism unic al națiunii, noua for
mație este menită să constituie o 
pirghie eficientă în lupta pentru în
făptuirea imperativelor noii etape 
istorice, a sarcinilor dezvoltării unui 
Vietnam independent, unit și so
cialist.

însemnătatea creării noului orga
nism rezultă și din ampla activitate 
pregătitoare dinaintea congresului, 
o atenție deosebită fiind acordată e- 
laborării programului politic al 
Frontului, care a fost larg dezbătut 
de cetățeni. Adoptat în unanimitate 
de congres, programul pune în evi
dentă adeziunea întregului popor la 
orientările strategice, la politica ge
nerală a Partidului Comunist din Vi
etnam.

Este știut că după proclamarea 
statului vietnamez unitar s-a relevat 
necesitatea ca acest act pe linie de 
stat să fie completat printr-o unita
te organică pe plan politic, social, 
economic. Frontul își propune. în a- 
cest context, să acționeze pentru în
tărirea ordinii statale, crearea și 
consolidarea organelor puterii popu
lare, făurirea condițiilor pentru ca 
toți cetățenii să participe la activi
tatea de conducere a vieții economi
ce și sociale. Sarcini mari își propu
ne organismul nou constituit pe pla
nul activității economice, in vederea 
concentrării energiei întregii țări 
pentru perfecționarea relațiilor de 
producție în Nord, transformarea mi
cii producții în Sud. pentru unifica
rea economiei naționale pe baze so
cialiste. *

Un loc însemnat în paleta preocu
părilor noului organism urmează să-l 
ocupe activitatea pe plan interna
țional. pentru promovarea solidari
tății și colaborării cu toate țările so
cialiste. pentru dezvoltarea relațiilor 
de strinsă conlucrare dintre popoare
le vietnamez, laoțian și kampuchian. 
a colaborării cu celelalte țări din Asia 
de sud-est, cu toate statele, indife
rent de orinduire socială, pe baza 

de părere că ar fi indicată ridicarea 
unui enorm dom transparent peste 
întregul complex de pe Acropole. Un 
asemenea dom ar urma să fie reali
zat dintr-un material special, asemă
nător sticlei, dar incasabil : pentru a 
rămîne transparent, materialul ar tre
bui să nu permită nici aburirea, nici 
depunerile. Inconvenientul unui ase
menea original acoperămint. capabil 
să ofere o protecție sigură și perma
nentă. o constituie însă costul său ri
dicat. circa 40 milioane dolari.

O comisie pentru salvarea Acropo
lei a hotărit, după ample cercetări 
și consultări, să păstreze figurile de 
pe frizele Parthenonului, precum și 
sculpturile Erechtheionului într-un 
muzeu climatizat pină cind aerul 
Atenei va deveni din nou curat. 
Muzeul urmează să fie amenajat 
într-o clădire de la poalele colinei 
unde a fost clădit templul. Se pre
vede ca originalele să fie înlocuite 
cu copii, plan care nu a fost primit 
fără obiecții. Cine se va mulțumi 
numai cu copiile , și cine garantează 
că la desprinderea și transportarea 
operelor de artă nu vor avea loc 
deteriorări ireparabile ?

Insă nimeni nu a propus ceva mai 
bun. $i cine știe cind Atena va fi 
eliberată de gazele poluante ? Pină 
gtunci. operele de artă ar putea fi 
în asemenea măsură afectate incit 
ar fi de nerecunoscut.

La poluarea atmosferei, care atacă 
marmura și o macină treptat, la ar
măturile de fier ruginit, care fisu
rează coloanele și blocurile, se adau
gă un al treilea pericol : în urma 

principiilor noi ale raporturilor in
terstatale. în acest cadru, așa cum 
este cunoscut. Vietnamul s-a pro
nunțat pentru normalizarea relații
lor cu S.U.A., pentru începerea de 
convorbiri. în scopul soluționării pro
blemelor în suspensie, între care, în 
mod firesc, problema contribuției a- 
mericane la lecuirea rănilor prici
nuite de intervenția militară, la re
construcția țării. De altfel, ideea nor
malizării relațiilor. americano-viet- 
nameze cuprinde tot mai mult teren 
in înseși cercurile politice din S.U.A., 
in acest sens pronunțindu-se membri 
ai Congresului și Senatului și chiar 
reprezentantul american la O.N.U. 
Fără îndoială, un asemenea curs ar 
constitui o contribuție însemnată la 
cauza destinderii în Asia, la întări
rea păcii în întreaga lume.

Poporul român împărtășește pe de
plin satisfacția poporului vietnamez 
pentru succesul pe care-1 reprezin
tă constituirea noului organism po
litic. Este bine cunoscut că partidul 
nostru. România socialistă și-au ma
nifestat din primul moment solidari
tatea militantă cu cauza Vietnamului 
luptător, acordindu-i sprijin multila
teral, material și moral, politic și 
diplomatic. Cu neștirbită consecven
ță. partidul și statul nostru, poporul 
român au militat pentru încetarea 
intervenției străine, pentru recunoaș
terea dreptului sacru al poporului 
vietnamez de a se dezvolta liber și 
independent. Poporul român, care a 
salutat cu adincă bucurie victoria 
istorică a poporului vietnamez, reu- 
nificarea tării și proclamarea Repu
blicii Socialiste Vietnam, urmărește, 
cu cea mai vie satisfacție, vasta ope
ră constructivă ce se desfășoară în 
prezent în țara prietenă.

Relațiile de strînsă solidaritate și 
colaborare frățească româno-vietna- 
meze au cunoscut momente de ex
cepțională însemnătate prin convor
birile de la Hanoi și București din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și Le Duan, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist din Vietnam, care au asigurat 
ridicarea pe un plan superior a prie
teniei militante dintre partidele, sta
tele și popoarele noastre.

Cu certitudinea că înfăptuirea «- 
biectivelor înscrise în programul 
Frontului Patriei din Vietnam va 
duce la înflorirea continuă a Vi
etnamului socialist, unit pe vecie, 
poporul român își reafirmă senti- 
mentelf sale frățești, de caldă și 
profundă solidaritate cu poporul vi
etnamez. convingerea fermă că prie
tenia româno-vietnameză se va dez
volta și mai mult, in interesul re
ciproc, în folosul măreței cauze a li
bertății și neatîrnării, păcii și socia
lismului.

Al. CAMPEANU

măsurătorilor topografice rezultă că 
stabilitatea Parthenonului nu mai 
poate fi garantată, roca colinei însăși 
evidențiind ingrijorătoare semne de 
transformare. Nu există un consens 
asupra cauzelor acestei situații : fie 
cutremurele do pămint destul de 
frecvente în Asia Mică, resimțite 
pină la Atena, fie undele de șoc ale 
avioanelor supersonice (în prezent 
zborul acestor avioane deasupra 
Acropolei este interzis), fie ploile, 
vintul, gerul și arșița care s-au suc
cedat în decursul secolelor.

Ultima sursă de pericole o consti
tuie... armata vizitatorilor, scările de 
marmură fiind tocite de miile de 
pași care le străbat an de an. Pen
tru înlăturarea acestui pericol, acum 
cei care vizitează vestitele Propilee 
trebuie să pășească pe scări de lemn 
special instalate, supraveghetorii im- 
piedicînd orice abatere. Intr-un fel 
asemănător urmează să fie reglemen
tată vizitarea Parthenonului și 
Erechtheionului : o punte care nu 
trebuie părăsită.

Pentru lucrările de cercetare și 
conservare se vor pune deocamdată 
Ia dispoziție 15 milioane de dolari : 
zece milioane vor fi furnizate de 
către UNESCO, cinci de către gu
vernul grec, care pină acum a su
portat singur costul lucrărilor de în
treținere a Acropolei. Intr-adevăr, și 
pină acum s-au efectuat unele lu
crări de apărare. Dar dacă se au în 
vedere numeroasele vicisitudini care 
s-au abătut asupra templului, porți
lor și statuilor monumentalului com
plex aste un adevărat miracol că a- 
cestea au putut rezista, oferind con
temporanilor un strălucit exemplu al 
artei antice.

• DRAMA UNUI
FLUVIU. Fluviul brazilian
Sao Francisco, lung de 2 880 
km, a căpătat pe mart distanțe, 
din cauza secetei persistente, 
proporțiile unui pîrîu. El con
stituie o arteră vitală pentru o 
zonă locuită de 35 de milioane 
de oameni, din statele federale 
Minas Gerais, Pernambuco, Ala
goas și Sergipe (de aceea și fu
sese supranumit „Mississippi al 
Braziliei11). Sărăcirea apelor 
sale a avut drept urmare com
promiterea agriculturii din zo
nele limitrofe. împuținarea șep- 
telului. secarea unor lacuri deo
sebit de bogate in pește, redu
cerea considerabilă a transpor
turilor fluviale și migrarea unei 
părți a populației rurale spre 
centrele urbane, unde se creează 
astfel grele probleme sociale.

Se afirmă că drama acestui flu
viu și, în genere, reducerea ca
tastrofală a precipitațiilor in 
regiune se datorează defrișări
lor exagerate a suprafețelor 
împădurite.

• VESTIGII ALE U- 
NOR ERE GEOLOGICE 
TRECUTE. Oameni de știin
ță chinezi au descoperit în Ti
bet. intr-o regiune situată la o 
altitudine medie de 4 200 metri 
deasupra nivelului mării, res
turi de dinozauri. După cum 
subliniază agenția China Nouă, 
este pentru prima oară în lume 
cind se descoperă resturi de 
reptile la o asemenea altitudine. 
Experții au reușit să adune un 
mare număr de vertebre, coaste, 
oase ale membrelor, fragmente 
de cranii, dinți etc., în greutate

totală de 4 tone. Primele cer
cetări au permis să se tragă 
concluzia că ele provin de la 
un număr de 11 specii diferite 
de dinozauri. Cele mai multe 
din aceste vestigii aparțin unei 
specii de reptilă ierbivoră, cu 
gît lung, coadă și cap mic. care 
a trăit în urmă cu 160—140 mi
lioane de ani.

• DIATOMIT CON
TRA MAREELOR NE
GRE. Specialiști polonezi au
pus la punct un eficient pro
cedeu pentru îndepărtarea pe
trolului care se scurge în apa. 
în acest scop ei folosesc mine
ralul diatomit sau kiselgur, 
care absoarbe și neutralizează 
petrolul, formind o combinație 
stabilă ce se lasă pe fundul mă
rii. Diatomital este extras, in
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Polonia. în regiunea țdin apro
pierea Munților Tara. Pentru 
ca să absoarbă în întregime pe
trolul, este necesar ca minera
lul să fie fărimițat, în granule 
de o anumită dimensiune, 
ceastă descoperire a 
lui Adam Stofiej a și 
tentată.

A- 
ingineru- 
fost pa-

• „ALIMENTE ANA- 
LOAGE". Sub această denu
mire se înțeleg anumite produ
se alimentare sintetice care au 
aceeași înfățișare și gust ca cele 
naturale. In S.U.A. s-au creat 
în acest sens produse care 
imită perfect — cel puțin din 
punct de vedere al aspectului

»
— diferite soiuri de brînzeturi, 
cum ar fi „cheddar11 sau „moz
zarella11 — pe bază de ulei de 
bumbac, porumb, cocos sau soia. 
Mai ieftine decit produsele na
turale, ele se păstrează timp 
mai îndelungat, cuprind canti
tăți similare de proteine, vita
mine, substanțe minerale, dez
voltă același număr de calorii 
și — în plus — au mai puțin 
colesterol. Deci avantaje 
nu pot fi neglijate.

• PERFORMAN
ȚE SPORTIVE CU ORI
CE PREȚ. Presa vest-germa- 
nă relatează pe larg despre o

care

încercare secretă, descoperită 
abia acum, de a se obține per
formanțe sportive ridicate prin 
mijloace nepermise. Această 
încercare, rod, se pare, al „ini
țiativei11 unui medic al lotului 
olimpic de natație vest-german, 
a avut loc înaintea Olimpiadei 
de la Montreal, drept „cobai" 
servind cîțiva Înotători, care 
au acceptat să li se insufle în 
abdomen și intestinul gros o 
cantitate de 1.8 litri aer, în spe
ranța că sporirea „flotabilității" 
corpului le va permite să ob
țină viteze superioare. Datorită 
unor urmări neplăcute, expe
riențele au trebuit abandonate, 
Comentind acest episod, despre 
care a aflat ulterior, președin
tele Comitetului olimpic vest- 
german, Willy Daume, l-a ca
lificat drept un experiment 
„dezonorant".

• CRIZĂ DE MĂ
RUNȚIȘ. O instanță judiciară 
italiană a adoptat recent o ho- 
tărîre privind nevaiabilitatea 
așa-numitelor „mini-assegni", 
mici chitanțe tipărite de unele 
firme comerciale și garantate 
de bănci, folosite în locul mo
nedei oficiale mărunte („spic- 
cioli") care circulă in cantitate 
nesatisfăcătoare. Populația și-a 
exprimat imediat nemulțumi
rea și nu s-a liniștit decit după 
ce respectiva hotărire a fost in
firmată de alt for judecătoresc. 
Minicecurile și-au reluat circu
lația odată cu fisele de mate
rial plastic utilizate curent în
supermagazine. Unele farmacii 
dau în loc de rest antinevral
gice, iar în micile magazine a- 
limentare rolul acesta îl joacă 
bomboanele. Se crede că lipsa

monedelor mici se datorează 
utilizării lor de către fabrican
ții de nasturi, precum și stocă
rii lor de cercurile de jocuri de 
noroc Există și speculanți care 
le string pentru a le revinde cu 
sacul — și cu suprapreț — co- 
mercianților aflați in criză de 
„spiccioli".

• UTILIZAREA ENER
GIEI SOLARE. Pin* i*  
sfîrșitul acestui an, în R. F. 
Germania vor funcționa aproxi
mativ 5 000 de instalații de în
călzire a locuințelor pe baza 
energiei solare, ceea ce va în
semna o sporire de 18 ori a nu
mărului instalațiilor de acest fel 
existente în țară? O expoziție a 
realizărilor tehnice din aceit 
domeniu urmează să se deschi
dă curînd la Miinehen.
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La lucrările seminarului internațional al femeilor

a fost reafirmată

Solidaritatea militantă a României cu popoarele 
din Rhodesia, Namibia și Africa de Sud împotriva 

rasismului și politicii de apartheid
CONAKRY 10 (Agerpres). — în 

capitala Republicii Guineea s-au în
cheiat lucrările seminarului interna
țional al femeilor cu tema „Lupta 
împotriva colonialismului, neocolo- 
nialismului, discriminării rasiale și 
apartheidului, pentru independentă 
națională, democrație și pace". Au 
participat peste 200 reprezentante ale 
organizațiilor de femei • din nu
meroase țări ale lumii, printre care 
și din România.

în cuvintul său, reprezentanta 
Consiliului Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România. Na
talia Georgescu, a transmis, in nu
mele milioanelor de femei din țara 
noastră, un fierbinte salut de .solida
ritate militantă participantelor la 
seminar, tuturor femeilor africane. 
Femeile din România, întregul popor 
român — a spus vorbitoarea — 
sprijină cu hotărîre și militează pen
tru înfăptuirea politicii externe a sta
tului nostru, îndreptată spre dezvol
tarea colaborării și cooperării între 
țări și popoare, spre democratizarea

relațiilor internaționale si asigu
rarea păcii și progresului in întreaga 
lume. Relevind solidaritatea activă 
a României cu lupta popoarelor pen
tru libertate și independentă na
țională. împotriva imperialismului, 
colonialismului si neocolonialismului. 
vorbitoarea a reafirmat poziția con
secventă a tării noastre de solidari
tate eu lupta popoarelor, a femeilor 
din Rhodesia. Namibia și Africa de 
Sud, împotriva rasismului și politicii 
de apartheid, pentru cucerirea inde
pendentei și libertății depline, con
vingerea că este în interesul tuturor 
popoarelor ca procesul eliberării în
tregului continent de rinduielile co
loniale să ia sfirșit cit mai grabnic.

Participantele la seminar s-au pro
nunțat pentru creșterea rolului fe
meilor din Africa in lupta pentru 
deplina independentă politică, econo
mică și socială a țărilor lor. S-a 
subliniat că emanciparea femeii con
stituie o componentă a luptei pentru 
eliberarea socială a tuturor celor ce 
muncesc.

Expresie a protestului general împotriva 
represiunilor rasiste din Africa australă
Statele membre ale O.N.U. chemate să marcheze 21 martie 
ca Zi internațională pentru eliminarea discriminării rasiale
NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 

O.N.U. împotriva apartheidului a 
chemat statele membre să marcheze 
ziua de 21 martie ca zi internaționa
lă pentru eliminarea discriminării ra
siale. ca o expresie a protestului îm
potriva creșterii valului de represiuni 
la care este supusă populația de cu
loare in sudul Africii.

Comitetul subliniază că masacrul 
de la Sharpeville de acum 17 ani. ca 
și evenimentele singeroase de la So
weto și din alte orașe sud-africane 
au provocat indignarea întregii lumi. 
Apelul comitetului subliniază că re
zoluția adoptată la ultima sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. cere izo
larea totală a guvernului sud-african 
pe plan diplomatic, economic și mi
litar.

LAGOS. — Ambasadorul Statelor 
Unite la O.N.U., Andrew Young, 
care efectuează un turneu într-o se
rie de țări africane pentru a discuta 
situația din Africa australă, s-a în- 
tilnit la Lagos cu președintele R.P. 
Angola. Agostinho Neto, care a e- 
fectuat o vizită oficială in Nigeria, 
în cursul întrevederii, președintele 
Neto a declarat că relațiile dintre 
Angola și S.U.A. trebuie să se în
temeieze pe principiile respectului 
reciproc, al neamestecului în trebu
rile interne. Anterior. Young a avut 
convorbiri eu președinții Tanzaniei 
și Zambiei, precum și cu vicepre
ședintele Botswanei.

WASHINGTON. — Secretarul de 
stat american. Cyrus Vance, a decla
rat in Congres că. in cazul eșuării 
negocierilor pentru solutionarea pro
blemei rhodesiene. S.U.A. nu se vor 
angaja in Rhodesia nici militar, nici

sub altă formă — informează agenția 
France Presse. Declarația a fost fă
cută în cadrul audierilor ce au loc 
în Senat pe marginea unui proiect de 
lege menit să pună capăt importuri
lor americane de crom din Rhodesia 
— in conformitate cu o rezoluție a 
Națiunilor Unite. Proiectul preconi
zează abrogarea ..amendamentului 
Byrd". ce permite companiilor ame
ricane să importe crom rhodesian.

JOHANNESBURG. — La Capetown 
au avut loc convorbiri intre condu
cătorii celor două regimuri rasiste 
din Africa australă' — Ian Smith și 
John Vorster — care s-au axat, după 
cum s-a precizat, asupra problemei 
viitorului constituțional al Rhodesiei. 
După cum rezultă din declarațiile 
făcute 'presei de șeful guvernului ra
sist de la Salisbury, acesta se situea
ză in continuare pe o poziție nerea- 
listă, rigidă, urmărind tergiversarea 
negocierilor asupra viitorului consti
tutional rhodesian și a transferului 
puterii în mîinile populației africane 
majoritare.

Deși a declarat presei că „așteaptă 
noi inițiative în problema rhode- 
siană" și că este gata „să discute cu 
oricine prezintă sugestii constructi
ve". Ian Smith a lăsat să se înțelea
gă de o manieră evidentă că regimul 
de la Salisbury vizează. în fapt, să 
se cramponeze în continuare de pîr- 
ghiile puterii în acest teritoriu, să 
continue politica de oprimare rasia
lă, în ciuda rezoluțiilor O.N.U.. a ce
rerilor viguroase ale majorității co
vârșitoare a statelor lumii de a se 
ajunge cit, mai grabnic la indepen
denta Rhodesiei, pe baza transferă
rii puterii in mîinile poporului Zim
babwe.

Afirmări ale conceptului de suveranitate 

pe continentul latino-american

0 nouă rundă de negocieri 
in problema Canalului Panama
Cu începere de luni, Republica 

Panama și Statele Unite vor relua, 
în insula Contadora. negocierile pri
vind semnarea unui nou tratat asu
pra Canalului Panama și zonei a- 
diacente. La Washington și Ciudad 
de Panama se consideră că. la ora 
actuală, sint întrunite o serie de 
condiții pentru ca . această pro
blemă să se apropie de soluționare. 
Astfel, la sfirșitul recentelor con
vorbiri americano-panameze. pur
tate la Washington, la nivelul mi
niștrilor de externe, oficialitățile de 
la Ciudad de Panama au declarat că 
există acum reale posibilități de a 
fi semnat un hou tratat care să ducă 
la retragerea S.U.A. din zona Ca
nalului nu mai departe de anul 2000 
permițind astfel exercitarea plenară 
a dreptului suveran al Republicii 
Panama asupra întregului său teri-' 
toriu național.

Noua rundă de convorbiri va 
avea ca bază elementele acordului 
semnat la 7 februarie 1974 la Ciu
dad de Panama'de către fostul mi
nistru al afacerilor externe pana
mez. Juan Antonio Tack, și ex-se- 
cretarul Departamentului de Stat, 
Henri Kissinger, acord care pre
vede,. în principal, că tratatul din 

. 1903 și amendamentele sale vor. fi 
abrogate după semnarea noului 
tratat. Se știe că, în 1903. la citeva 
zile după proclamarea independen
ței țării. Panama a fost pusă in 
situația de a semna un tratat cu 
S.U.A., prin care ii concesio
na folosirea, ocuparea si con
trolul unei suprafețe de 1 432 kmp 
din teritoriul său national, pe 
care a fost construit ulterior Ca
nalul. Zona Canalului a deve
nit, de-a lungul anilor, „centrul 
n?rvos" al dispozitivului militar al 
S.U.A. pentru întreaga regiune la- 
tino-americană. cu consecințele ne
gative ce decurg din acest fapt. A- 
cest lucru a marcat întreaga istorie 
a țării, știrbindu-i suveranitatea, 
influențînd profund evoluțiile poli
tice și economice interne, ca urma
re a primatului intereselor econo
mice și strategice nord-americane.

Acum, in baza acordului stabilit, 
conceptul de perpetuitate, care a- 
corda S.U.A. dreptul de jurisdicție 
permanentă asupra Canalului și zo
nei adiacente, va fi eliminat. Re
publica Panama, în calitatea sa de

deținător suveran al acestui terito
riu. va acorda SAl.A. pe durata li
mitată a noului tratat, dreptul de 
uz asupra păminturilor. apelor și 
spațiului aerian necesare pentru 
funcționarea, menținerea, «protecția 
și apărarea canalului și pentru 
tranzitul navelor. In schimb. Re
publica Panama va primi o par
ticipare echitabilă din beneficiile 
obținute din operațiunile Canalului, 
pe teritoriul său,, știut fiind că 
de-a lungul timpului S.U.A. au 
obținut venituri uriașe din traficul 
tot mai intens, in timp ce pana
mezilor le revenea o parte derizo
rie, cu titlu de redevențe. Un alt 
principiu de bază al acordului 
„Tack-Kissinger" prevede ca ' noul 
tratat să stipuleze faptul că Repu
blica Panama iși va asuma întrea
ga responsabilitate pentru funcțio
narea Canalului după expirarea tra
tatului.

Noua rundă de negocieri are sar
cină prioritară să stabilească durata 
precisă a valabilității noului tratat 
și să rezolve problema ..securității 
Canalului", după preluarea acestuia 
de către guvernul panamez. Un alt 
aspect aflat in discuție se referă 
la condițiile de soluționare a unor 
eventuale conflicte intre părțile 
contractante : Panama s-a arătat 
dispusă să supună eventualele ca
zuri conflictuale arbitrajului O.S.A. 
sau O.N.U., in timp ce S.U.A. cer 
..garanții absolute1 bilaterale", for
mulă care — după opinia paname- 
ză — ar însemna reintroducerea 
clauzei perpetuității.

Expresie a proceselor și tendințe
lor nbi care se manifestă in' Ame
rica Latină, a afirmării cerințelor 
asigurării dezvoltării de sine stătă
toare a statelor din acest continent, 
noua rundă de negocieri este ur
mărită cu legitim interes de cercu
rile largi ale opiniei latino-ameri- 
cane, ca și de restul lumii. Nu în
cape îndoială că recuperarea con
trolului asupra Canalului și zonei 
adiacente, obiectiv fundamental al 
poporului panamez, condiție esen
țială a Întăririi suveranității sale, 
accelerării progresului economic si 
social, ar contribui, in mod însem
nat. Ia con sol i darea acestor procese 
și tendințe la scara întregului 
continent.

Valentin PAUNESCU

ATENA

Convorbiri și întrevederi ale delegației 
Marii Adunări Naționale

ATENA 10 (Agerpres). — în ca
drul unui schimb de vederi pe care 
delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele M.A.N.. l-a avut cu pre
ședintele Parlamentului elen. Con
stantin Papaconstantinou. și cu alți 
deputati greci, s-a subliniat răspun
derea ce revine parlamentelor și 
parlamentarilor in promovarea unei 
largi colaborări între cele două țări. 
De asemenea, s-a relevat datoria 
parlamentarilor din statele balcanice 
de a milita pentru o mai bună cu
noaștere și apropiere între popoarele 
acestei regiuni, pentru înfăptuirea 
securității europene, prin aplicarea 
integrală a prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare de la Helsinki.

Delegația M.A.N. >a avut, de-ase- 
menea, o întrevedere cu Gheorghios 
Rallis. secretarul general al partidu
lui Noua Democrație, de guvernă- 
mint. ministru la Președinția Con-, 
siliului de Miniștri și ministrul edu
cației.

La întrevederi a fost prezent Ion 
Brad, ambasadorul României la 
Atena.

Seara, președintele Parlamentului 
grec. C. Papaconstantinou. a oferit un 
dineu în cinstea delegației române.

în cursul zilei de joi. președintele 
Marii Adunări Naționale. Nicolae 
Giosan, a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroului Necunoscut. 
De asemenea, delegația parlamen
tară română a vizitat unele obiective 
economice și industriale din capitală 
și portul Pireu.

SPANIA

Poziții în favoarea legalizării partidelor 
reprezentate în opoziția democratică

MADRID — în lumina adoptării, 
de către guvernul de la Madrid a 
decretului-lege privind activitatea 
formațiunilor politice, un purtător 
de cuvint al Partidului Comunist 
din Spania, citat de agenția U.P.I., 
a declarat că P.C. din Spania va 
prezenta, curind. o cerere de legali
zare. El a adăugat că speră ca acest 
pas să fie făcut in comun de către 
toate partidele reprezentate în opo
ziția democratică.

Partidul Socialist Muncitoresc Spa
niol a prezentat joi autorităților ce
rerea oficială de legalizare — infor
mează agenția France Presse. Acțiu
nea a fost inițiată în conformitate 
cu prevederile decretului-lege dat 
publicității Ia Madrid.

Joi a fost publicat în Spania, în 
Buletinul oficial, decretul-lege asu
pra drepturilor de asociere politică, 
aprobat anterior de Consiliul de Mi
niștri. Potrivit noului de.cret, pro
blema înscrierii oficiale a unui par-

Zeci de mii de greviști 

în Olanda
HAGA. — La Haga au avut loc 

joi convorbiri între reprezentanții 
sindicatelor și patronatului. în scopul 
rezolvării conflictului de muncă ce 
a dus la declanșarea in această țară 
a unui val de- greve calificat drept 
cel mai puternic din perioada 
postbelică. După cum precizează 
agenția U.P.I.. refuzul patronatului 
de a accepta revendicările greviști
lor a determinat sindicatele să orga
nizeze noi opriri ale lucrului în 
porturile Rotterdam și Amsterdam, 
precum și în diferite sectoare indus
triale. Reprezentanții sindicatelor au 
anunțat că intr-un număr de 75 de 
fabrici și uzine din întreaga tară se 
află in grevă zeci de mii de sa
lariat!.

Valul de greve din Olanda a fost 
declanșat ca urmare a opoziției pa
tronatului fată de revendicările sin
dicatelor de a se include in noile 
contracte de muncă o serie de clauze 
care să garanteze veniturile mini
male ale salariaților in condițiile 
creșterii constante a costului vieții.

R.P.D. COREEANĂ R. P POLONĂ

tid sau a unei asociații, aflată ante
rior in competența guvernului, trece 
în competența Tribunalului suprem.

VATICAN — Regele Spaniei, Juan 
Carlos, care a sosit miercuri seara in 
Italia, a fost primit, joi de Papa 
Paul al VI-lea — prima întîlnire în 
decurs de peste 50 de ani intre un 
suveran spaniol și șeful Bisericii ro- 
mano-catolice.

Noi acțiuni in sprijinul 
luptei întregului popor 
pentru reunificarea țării

PHENIAN 10 (Agerpres). — Uni
unea Studenților din R. P.- D. Co
reeană a adresat organizațiilor ștu- 
de.nțești și de elevi din Coreea de 
Sud chemarea de a milita activ ’ 
pentru înfăptuirea cit. mai grabnică 
a. propunerilor privind reunificarea 
Coreei. în apel se exprimă speranța 
că organizațiile de studehți și alte 
organizații progresiste de tineret din 
Coreea de. Sud vor sprijini lupta în
tregului popor pentru reunificarea 
independentă și pașnică a patriei.

Asociația pentru" prorfiovarea re- 
unificării pașnice a. țării, a foștilor 
oameni politici din Coreea de Sud 
care trăiesc în R. P. D. Coreeană,'a 
dat publicității o declarație prin care 
iși afirmă sprijinul față de propu
nerea adoptată recent de conferința 
comună a partidelor politice, și. or
ganizațiilor obștești de Ia Phenian 
privind reunificarea pașnică a țării, 
în declarația asociației se sublinia
ză că programul înaintat are un ca
racter patriotic, realist și just, re- 
flectind dorința unanimă și voința 
întregii națiuni.

„Noi, toți cei însărcinați cu misiu
nea de a ne opune războiului, divi
zării și dezbinării și de a contribui 
la reunificarea independentă și paș
nică a țării, declarăm în mod solemn 
că ne vom alătura cu hotărîre luptei 
duse la nivel național pentru deju- 
carea complotului vizînd menținerea 
a „două Coree“ și vom promova 
cauza reunificării naționale" — se 
arată în declarație.

„Modernizarea economiei — 
principala sarcină în actualul deceniu44 
Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek la Consfătuirea activului 

tineretului muncitoresc
VARȘOVIA 10 (Agerpres). Princi

pala sarcină in actualul deceniu este 
modernizarea economiei poloneze — 
a declarat Edward Gierek. prim-se- 
cnetar al C.C. al P.M.U.P., luind cu
vintui la Consfătuirea activului tine
retului muncitoresc pe întreaga Po
lonie, Singura cale pentru satisface
rea mai deplină a necesităților și do
rințelor noastre constă in mobiliza
rea Ia maximum a eforturilor și mij
loacelor. Noi năzuim spre un nivel 
ridicat de viață, a spus vorbitorul, 
dar calitatea vieții este determina
tă nu numai de condițiile materiale, 
ci. înainte de toate, de relațiile dintre 
oameni.

Abordind apoi unele probleme de 
ordin educativ, vorbitorul a subli
niat că fuga după avantaje și indife
rența plină de cinism față de proble
mele de interes general, față de con

cetățeni. se întorc împotriva' Întregii 
societăți, aduc daune întregii societăți, 
coboară standardele morale și. in ul
timă instanță, au o influentă nega
tivă asupra evoluției social-eeonomi- 
ce.. Nu ne putem împăca cu pasivi-» 
ta(ea. cu mediocritatea, cu atitudini-» 
Ic egoiste față de viață — a spus 
vorbitorul.

Vorbitorul a relevat, totodată, im
portanța intăririi controlului obștesc, 
a rolului tineretului in aceste acțiuni, 
menite să înlăture unele fenomene 
negative din viata societății.

Referindlt-se la problemele fami
liei. primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a relevat- importanta care 
se acordă întăririi acesteia. Din pă
cate. a spus el. prea multe familii 
tinere se desfac. Trebuie să analizăm 
factorii care determină acest feno
men și să-i combatem activ.

Încheierea convenției naționale a p. s. din japonia
Tomomi Narita — reales președinte al partidului

TOKIO. — în capitala niponă s-au 
încheiat joi lucrările celei de-a jO-a 
Convenții Naționale a Partidului 
Socialist din Japonia. Delegații au 
dezbătut și aprobat activitatea pe 
a’nul 1976 și au adoptat programul 
de acțiune pe anul 1977 al partidu
lui. Documentul face o analiză a si
tuației interne și internaționale, evi
dențiind necesitatea intăririi unității 
partidului, a consolidării alianței tu
turor formațiunilor de opoziție din 
Japonia, a mișcării democratice in

lupta pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor populare. 
Programul arată că pe plan extern 
P.S. din Japonia va extinde și în
tări relațiile de prietenie și colabo
rare cu partidele comuniste și mun
citorești din țările socialiste.

în ultima zi a lucrărilor au Post, 
alese noile organe de conducere ale 
partidului. în funcția de președinte 
al partidului a fost reales Tomomi 
Narita, iar în funcția de secretar ge
neral Masași Ishibashi.

■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ a ■

agențiile de presa transmit:
Intîlnirea secretarilor ge

nerali ai partidelor comu
niste din Franța, Italia și 
Spania — Georges Marchais, 
Enrico Berlinguer și, respectiv, San
tiago Carrillo — va avea loc la Ma
drid „în primele zile ale lunii mar
tie, dar nu a fost fixată incă o dată 
precisă", a declarat un purtător de 
cuvint al P.C. din Spania, citat de 
agenția France Presse.

Comunicatul cehoslovaco- 
pOlOn Phblicat la încheierea vizi
tei la Praga a ministrului afacerilor 
externe al Poloniei. Emil Wojtaszek, 
relevă că în timpul convorbirilor 
cu ministrul de externe al Cehoslova
ciei. Bohuslav Chnoupek, s-a sub
liniat .necesitatea înfăptuirii și res
pectării integrale a Actului final al 
Conferinței de Ia Helsinki, relevindu- 
se că aceasta ar crea condiții favo
rabile pentru reușita reuniunii de la 
Belgrad privind securitatea și coope
rarea în Europa. Sarcina cea mai ur
gentă constă astăzi în completarea 
destinderii politice, prin măsuri de 
destindere militară — se spune în 
comunicat.

0 nouă ședință plenară 
a participantilor la negocierile pri
vind reducerea trupelor și armamen
telor și măsuri adiacente în Europa 
centrală, a avut loc joi. la Viena.

Șeful Biroului de legătu
ră al R. P. Chineze la Wa
shington primit la Casa Albă.
Președintele S.U.A.. Jimmy Carter, a 
primit ’ la Casa Albă pe Huan Gen, 
șeful Biroului de legătură al R.P. 
Chineze la Washington, relatează a- 
gentia China Nouă. în cursul între
vederii. șeful statului american a fă
cut următoarea declarație : „Politica 
noastră față de Republica Populară 
Chineză va fi călăuzită de comuni
catul de la Șanhai. iar obiectivul ei 
il reprezintă normalizarea relațiilor".

Jn cadrul manifestărilor con
sacrate centenarului indepen
dentei de stat a României, la 
Copenhaga a avut loc o întru
nire a Asociației Danemarca-Ro
mânia. Au fost evocate princi
palele momente din lupta po
porului român pentru cucerirea 
independentei naționale.

fricană la nivel înalt, care se va 
desfășura la Cairo, la 7 martie — s-a 
anunțat în capitala egipteană.

JAPONIA

Strategia relansării—in dificultate

Restabilirea relațiilor di
plomatice cu R. S. Vietnam 
a fost cerută de reprezentanții mai 
multor asociații americane, care au 
demonstrat miercuri în fața sediului 
Congresului S.U.A. Joi. demonstran
ții au remis președintelui Carter o 
petiție semnată de 100 000 de per
soane. care cer normalizarea relații
lor dintre cele două țări, precum și 
susținerea admiterii R.S. Vietnam in 
O,N.U.

în decursul întregii sale cariere 
politice, apreciază observatorii din 
Tokio, premierul japonez Takeo Fu
kuda a fost adeptul dezvoltării eco
nomiei nipone intr-un ritm „mode
rat. și stabil". Aceste două coordo
nate, menționate și in declarația- 
program prezentată in prima șe
dință a Dietei (parlamentul) de 
după vacanța de iarnă, stau acum la 
baza proiectelor guvernamentale 
pentru 1977. întrebarea pe care și-o 
puh observatorii este : in ce măsură 
un asemenea curs este posibil de 
realizat în condițiile actuale ale eco
nomiei japoneze și ale conjuncturii 
nefavorabile pe care o parcurge în
treaga lume capitalistă ?

Planul cincinal 1976—1980 arată că. 
In 1977. economia japoneză va cu
noaște un ritm de dezvoltare de 6—7 
la sută, ceea ce poate fi considerat 
ca „moderat" in comparație cu lungi 
perioade de timp cind acesta trecea 
de 10 la sută. Dar chiar și acest ritm, 
mai „moderat" va putea fi el men
ținut și asigurat ?

în această privință observatorii și 
analiștii opinează că „relansarea" 
așteptată este mai înceată și mai 
nesigură decit s-a scontat. „Se sem
nalează o încetinire a gradului de 
utilizare a capacităților de produc
ție", in timp ce „investițiile au scă
zut" — scrie revista americană 
„Newsweek". La acestea se adaugă 
și faptul că anul trecut recolta de 
orez a fost slabă în Japonia de 
nord, ceea ce face ca șansele unei 
redresări puternice să apară tot 
mai îndepărtate. ..Caracterul șovăi
tor al relansării — continuă publica
ția menționată — provine din faptul 
că de aptă dată nu participă la ieși
rea din criză mbtoarele uzuale ale 
creșterii economice : investițiile pro
ductive și consumul intern".

în ceea ce privește diminuarea 
investițiilor productive, aceasta este 
legată de scumpirea costului la pe
trolul importat, de faptul că în 1976 
au dat faliment 15 641 întreprinderi 
— cu 3 000 mai mult decît in anul 
1975 — precum și de creșterea verti
ginoasă a cheltuielilor destinate pro
tejării mediului înconjurător (cu oca
zia recentei puneri in funcțiune a 
unui hdu furnal la combinatul side
rurgic „O.I.T.A.". s-a arătat că din 
costul total 22 la sută au reprezen
tat cheltuielile pentru instalațiile de 
combatere a poluării).

Cu privire la consum, statisticile 
oficiale arată că, intr-un singur an, 
puterea de cumpărare a populației 
s-a diminuat cu 5,5 la sută, in spe
cial ca urmare a creșterii impozite
lor și a preturilor. Așa se explică 
majorarea stocurilor de bunuri ma
nufacturate râmase nevîndute — 
cum a anunțat Ministerul Comerțului 
Internațional și Industriei. Partidele 
de opoziție au cerut Partidului libe
ral-democrat de guvernămint să re

ducă impozitele pe venituri prevă
zute pentru 1977, dar răspunsul auto
rităților avfost negativ. încercarea de 
a arunca povara dificultăților econo
mice pe umerii celor multi nemul
țumește masele populare și, in mod 
deosebit, sindicatele, care anunță de 
pe acum că mișcările sociale — tra
diționala „ofensivă de primăvară" — 
vor cunoaște o intensificare.

în aceste condiții, Ia Tokio conti
nuă să domine concepția că „redre
sarea depinde de export". De aci și 
eforturile sporite pentru creșterea 
volumului de mărfuri vîndute pe 
alte piețe. Numai că această ten
dință este de natură să ascut â con
curența dintre Japonia și principa
lele țări occidentale, pentru'care ea 
continuă să reprezinte un concu
rent de temut. Disputa se anunță 
deosebit de înverșunată mai ales in
tre țările Pieței comune și Japonia, 
primele fiind tot mai „deranjate" de 
ofensiva exporturilor nipone. Con
fruntate cu serioase greutăți interne, 
cu. un șomaj care depășește cifra de 
5,5 milioane, țările comunitare nu 
văd deloc cu ochi buni penetrația 
masivă a produselor japoneze pe pie
țele lor.

în cadrul convorbirilor purtate in 
noiembrie, in capitalele vest-euro- 
pene, și in decembrie, la Tokio, 
Piața comună a exercitat presiuni 
serioase asupra oamenilor de afaceri 
japonezi, ca aceștia „să-și reducă 
soldul activ, de 4,2 miliarde dolari 
existent in comerțul nipono-comu- 
nitar". Totodată, s-a cerut pe un ton 
ultimativ1 ca autoritățile, de la To
kio să reevalueze yenul, ceea ce im
plicit ar duce la scăderea puterii de 
competitivitate a mărfurilor japo
neze. Dar. potrivit relatărilor pre
sei vest-europene și nord-americane, 
nu sint semne că in politica comer
cială și monetară a Japoniei vor in
terveni schimbări importante. Mai 
degrabă ca o „liniștire", decit ca o 
„compensare" a concurenților străini, 
autoritățile nipone au prevăzut pen
tru anul in curs o creștere a expor
turilor doar cu 7 la sută, fațade 15 
la sută cit a fost in anul financiar 
trecut. Cu toate acestea, după cum 
scrie „International Herald Tribune", 
„Japonia continuă să apară vest-eu- 
ropenilor ca o fortăreață care, in 
timp ce duce o formidabilă ofensivă 
în direcția lărgirii exporturilor sale, 
iși întărește paza zidurilor împotriva 
importurilor".

Tn aceste condiții, observatorii con
sideră că Japonia parcurge acest în
ceput de an cu vădite incertitudini 
privind viitorul. Poate tocmai de 
aceea agenția ,.Kyodo" era de pă
rere că „strategia relansării mode
rate și stabile apare deocamdată în 
dificultate".

N. PLOPEANU

Program comun de ac
țiuni revendicative. Consiliul 
General al Sindicatelor din Japonia 
(S.O.H.Y.O.) și Partidul Comunist din 
Japonia au elaborat un program co
mun de luptă in cadrul ofensivei de 
primăvară a oamenilor muncii ni
poni. Programul preconizează acțiuni 
in sprijinul lichidării șomajului, pen
tru asigurarea unui salariu minim și 
pentru reforme in sistemul fiscal și 
de ocrotire socială. în cursul convor
birilor dintre conducători ai P.C. din 
Japonia și S.O.H.Y.O., șeful Secre
tariatului C.C. al P.C.J., Tetsuzo 
Fuwa. a subliniat necesitatea de a 
se coopera și cu Partidul Socialist 
din Japonia.

Regina Alia și-a pierdut
viața. Regele Hussein al Iordaniei
a anunțat, miercuri seara, la poslul 
de televiziune din Amman, că soția 
sa, regina Alia, și-a pierdut viata 
intr-un accident de avion.

In cadrul campaniei elec
torale pe care 0 desfășoară în ve
derea scrutinului de la 15 februarie 
pentru Folketing, Partidul. Comunist 
din Danemarca se pronunță pentru 
reducerea cheltuielilor militare, ale 
țării și alocarea fondurilor respecti
ve în scopuri sociale.

A încetat din viață, ,n 
virstă de 83 de ani. cunoscutul con
structor de avioane Serghei Iliușin. 
El a fost creatorul a peste 50 tipuri 
de avioane sovietice.

Referendum. Joi 8 avuf loc 
în Egipt un referendum asupra mă
surilor de asigurare a securității in
terne a tării, transmite agenția 
M.E.N. Rezultatele consultării ur
mează a fi anunțate in cursul zilei 
de azi.

întrevederi la Nicosia.
Perez de Cuellar, reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru, a avut marți o în
trevedere cu Rauf Denktaș, liderul 
comunității cipriote turce, iar 
miercuri cu Tassos Papadopoulos, 
șeful delegației cipribților greci la 
convorbirile intercomunitare, în ca
drul pregătirilor pentru intîlnirea 
de simbătă de la Nicosia, a secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, cu președintele Makarios 
și Rauf Denktaș.

Camera Reprezentanților 
a Congresului S.UJL 8 îilsâr- 
cinat Comitetul său pentru etică să 
efectueze o anchetă completă in legă
tură cu acuzațiile privind mituirea u- 
nor congresmani de către agenti ai 
regimului de la Seul. Aceste plăți a- 
veau drept scop să influențeze de
ciziile Congresului in probleme refe
ritoare la Coreea de Sud.

Uraganul „Emilie",care 9 
traversat recent, de la est. la vest. 
Madagascarul, a provocat moartea a 
18 persoane lăsînd, totodată, fără 
adăpost 11 000 de locuitori ai insulei 
— a anunțat postul de radio Anta
nanarivo. Autoritățile au luat măsuri 
pentru ajutorarea populației sinistra
te. S-a precizat că unele localități, 
intre care Nosy Varika, de pe coasta 
estică a tării, au fost distruse in 
proporție de 90 la sută.

20 de șefi de stat din 
Africa, au accePtat, pînă acum, să 
participe la prima Întîlnire arabo-a-

Un tribunal militar din 
Manila *" a conc'amna*; P® August 
McCormick Lehman jr., de naționa
litate americană, și pe alte trei persoa
ne de origine filipineză la șase ani de 
muncă silnică, ca urmare a partici
pării lor Ia o rebeliune și un complot 
împotriva șefului statului filipinez, 
președintele Ferdinand Marcoș. Acu» 
zaț ii și-au recunoscut vinovăția.
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ORIENTUL

Evoluția stației orbitale „Soiuz-5“
MOSCOVA. — Cosmonauții sovietici Viktor Gorbatko și Iurl Glazkov 

continuă „deconservarea" stației „Saliut—5“, verificarea sistemelor de 
bord și aparatelor științifice, anunță agenția T.A.S.S. Ei transportă, de 
asemenea, la bordul stației orbitale „Saliut", diverse materiale aduse de 
pe Pămint cu nava cosmică „Soiuz—24“ pentru a le utiliza in cursul ex
periențelor spațiale. în dimineața zilei, de joi. cei doi cosmonauți au 
recoltat și conservat singe pentru analize, care se vor realiza ulterior 
la sol. Cei doi cosmonauți se simt bine. Sistemele stației „Saliut" funcțio
nează normal, iar microclimatul din interiorul stației se menține in limita 
parametrilor stabiliți.

Platele din Florida (S.U.A.) ou fost invadate, zilele acestea, de numeroase 
balene, care au pierit cu zecile. Fenomenul este pus pe seama dereglârii 

sistemului lor de orientare

APROPIAT
Convorbiri 

ale secretarului general 
al O.N.U. 

la Amman și Tel Aviv
AMMAN. — Regele Hussein al 

Iordaniei a confirmat miercUri, in 
cursul întrevederii pe care a avut-o 
ia Amman cu secretarul ■ gerieral al 
O.N.U., Kurt Waldheim, că tara sa 
va participa la lucrările Conferinței 
de pace de la Geneva în problema 
Orientului Apropiat și că va coopera 
cu statele arabe la aplicarea unei 
strategii concertate.

Pe de altă parte, Informează agen
ția France Presse, suveranul hașemit 
a reafirmat poziția constantă a Ior
daniei în privința reglementării tota
le a conflictului arabo-israelian, con- 
stind in retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din iunie 1967 și res
tabilirea drepturilor legitime ale po
porului palestinean.

TEL AVIV — Secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a avut 
joi o primă întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe al Israelului, 
Yigal Allon. in cadrul căreia au fost 
abordate in principal problemele 
legate de reconvocarea Conferinței 
de la Geneva privind Orientul Apro
piat. într-o declarație făcută presei 
după întrevedere. Kurt Waldheim a 
precizat că in cadrul convorbirilor cu 
ministrul de externe israelian „a 
fost efectuat un larg schimb de*  «\?- 
deri asupra situației din Ot V<4I 
Apropiat", precum și in legăttirș .u 
rolul Națiunilor Unite in procesul de 
negocieri vizind soluționarea conflic
tului arabo-israelian. ..L-am infor
mat pe ministrul de externe al Isra
elului asupra poziției țărilor arabe 
in legătură cu procesul de negocieri 
și modalitățile de desfășurare a 
acestuia — a arătat secretarul gene
ral ai O.N.U. Conducătorii arabi, a 
adăugat el, mi-au explicat că sint 
foarte interesați in reluarea proce
sului de negocieri".

★
Un comitet reprezentind autorită

țile arabe locale din Cisiordania a 
prezentat un memorandum secreta
rului general al O.N.U. Documentul 
subliniază că Organizația pentru Eli
berarea Palestinei este' singurul re
prezentant legitim a! poporului pa
lestinean și cere aplicarea rezoluții
lor O.N.U. privind retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate.

Examinarea situației 
din teritoriile arabe 

ocupate de Israel
GENEVA. — Comisia O.N.U. pen

tru drepturile omului a. început 
miercuri, la Geneva, dezbaterile asu
pra situației din teritoriile arabe o- 
cupate de Israel.

La începutul dezbaterilor, reprezen
tantul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Chawki Armaly, a propus 
comisiei ca aceasta să adreseze o 
telegramă guvernului israelian. ce- 
rindu-i să pună capăt imediat trata
mentului inuman aplicat detinuților 
arabi. Totodată, el a sugerat ca o co
misie de anchetă să fie trimisă in 
teritoriile respective.

Vizita lui Yasser Arafat 
în Pakistan

ISLAMABAD. — La Karachi eu 
avut loc convorbiri intre primul mi
nistru al Pakistanului, Zulfikar Aii 
Bhutto și Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
cu care prilej a fost abordată situa
ția din Orientul Mijlociu. La con
vorbiri a participat șeicul Zayed Bin 
Sultan Al Nahayyan, președintele 
Emiratelor Arabe Unite, aflat, de a- 
semenea, în vizită în Pakistan.


