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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu vor efectua o vi

zită oficială de prietenie în Repu
blica Coasta de Fildeș, la invita
ția președintelui Felix Houphouet- 
Boigny și a doamnei Marie The-

rese Houphouet-Boigny, în ultima 
parte a lunii februarie și începu* 
tul lunii martie 1977.

Proiectarea - în fața unui permanent examen: PRIMIRI LA TOVARĂȘULi

COSTURI REDUSE, EFICIENTĂ SPORITĂ

Prin rezultatele din ultimul timp, prin munca de zi cu zi, lucrătorii 
Institutului de inginerie tehnologică și proiectări pentru industria chi
mică (I.I.T.P.I.C.) din București dovedesc că sînt puternic angajați 
in înfăptuirea sarcinilor, stabilite de conducerea partidului privind re
ducerea consumurilor materiale și a costurilor investițiilor. Aici, pu- 
nindu-se la temelia întregii munci de concepție indicațiile prețioase 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central 
din 2—3 noiembrie 1976 și la consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din anul trecut, s-a desfășurat și se desfășoară o susținută activitate 
pentru stabilirea unor soluții tehnologice și constructive noi, mai ra
tionale, mai economice sub aspectul consumului de materiale, de natură 
să asigure reducerea costurilor 
din industria chimică.

lucrărilor la obiectivele de investiții

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele „Clubului de la Roma“

Pînă în prezent, 
spus, în institutul 
fost supuse unei 
documentațiile 
pentru un număr_ ___  _______
Să ne oprim asupra unuia dintre ele. 
Este vorba de Combinatul petrochi
mic din Năvodari.

Mai întîi, citeva precizări : noul 
combinat petrochimic se constru
iește pe un teren impropriu pentru 
agricultură, înconjurat din trei părți 
de apele Mării Negre și lacurilor Ta- 
șaul și Corbu. Sint lucrări de mare 
amploare, care nu au mai fost rea
lizate pină acum în asemenea con
diții. în plus, nici literatura de spe
cialitate nu oferea date pentru eluci
darea numeroaselor probleme pe care 
le ridică construirea acestui obiectiv. 
Cum s-a procedat practic pentru re
ducerea costurilor lucrărilor de aici ?

Caracteristic pentru întreaga acti
vitate de revizuire a documentațiilor 
tehnico-economice a fost conlucra
rea strinsă, la fata locului, dintre 
proiectanti, constructori și cadre de 
specialitate din invățămintul supe
rior, contribuția proprie, originală, de 
idei și soluții tehnice a tuturor acestor 
factori la elaborarea noilor proiecte. 
Proiectele inițiale prevedeau o fun
dație stabilizată cu piloti. Adică, o 
soluție tradițională, care impunea 
un consum imens de ciment și fier- 
beton, o cale bătătorită care presu
punea o muncă de rutină și un efort 
scăzut de concepție. Pentru găsirea 
unor procedee tehnice mai ieftine, în 
vederea executării acestor lucrări 
deosebit de importante au fost ne-V 
casare zile și nopți de căutări, de 
calcule și încercări. Practic, șantierul 
devenise locul unui vast laborator ; 
proiectanti, profesori universitari și

după cum ni s-a 
bucureștean au 

riguroase analize 
tehnico-economice 
de 150 obiective.

constructori au desfășurat împreună 
o intensă activitate de cercetare ști
ințifică-, A fost o perioadă de muncă 
rodnică, la capătul căreia s-a defini
tivat noul procedeu de fundare, mult 
mai eficient. Mai exact, față de pre
vederile inițiale din proiect, numărul 
piloților se reduce cu 30 mii bucăți, 
adică nu se vor mai îngropa 15 mii 
tone de ciment și 4 mii tone de oțel- 
beton.

Dar, cum arătam mai înainte, prin 
filtrul unui sever și exigent examen 
au trecut proiectele pentru 150 de 
capacități care se vor construi in 
cincinal in industria chimică. Iată 
efectele acestei acțiuni pe planul 
creșterii eficientei economice : redu
cerea cu 2,8 miliarde lei a cheltuieli
lor la lucrările de construcții-montaj, 
valoare care se concretizează in eco
nomii de 125 mii tone ciment, 30 mii 
tone otel-beton. profile laminate și 
tablă. 36 mii piloțî din beton armat, 
10 mii tone conducte pentru fluide 
chimice și termice. Totodată, s-au 
micșorat numărul podurilor rulante 
cu 23 la sută, iar suprafețele 
struite cu 65 mii metri pătratii

tiții, corelată cu spiritul de economi
citate în alegerea soluțiilor tehnolo
gice și constructive.

Să urmărim cum promovează exa
menul eficienței noilor proiecte, să 
vedem mijloacele concrete care asi
gură succesul.

— O primă categorie de preocu
pări, ne relata inginerul CONSTAN
TIN SĂNATESCU, vizează introdu
cerea în proiecte a soluțiilor tehno
logice și constructive moderne, a ma
terialelor de construcție ușoare, mai 
ieftine.

în ce s-au concretizat aceste preo
cupări ?

• înlocuirea acoperișurilor și în
chiderilor grele cu elemente ușoare 
din azbopan și profilit. Așa s-a pro
cedat la centralele termice ale insta
lațiilor de furfurol de la Slobozia și 
Segarcea, stațiile de compresoare 
pentru amoniac și uree de la combi
natele chimice de la Arad, Slobozia, 
Bacău, la Fabrica de oxigen din Tul- 
cea ș.a. Eficiența : o reducere a con
sumului de oțel pentru această cate
gorie de lucrări, in medie, cu 30 la 
sută.

• Redimensionarea turnurilor de 
răcire — lucrări care necesită mari 
'consumuri de manoperă, ciment, oțel. 
Soluția nouă prevede micșorarea co
telor turnurilor și folosirea, in locul 
betonului, a azbocimentului.

• Eliminarea dublelor alimentări 
termice și tehnologice. Această măsu
ră duce la reducerea cu 10 la sută, 
în medie, a necesarului de conducte 
din oțel și beton.

• Simplificarea instalațiilor tehno
logice. Bunăoară, la fabricile de acid 
sulfuric, prin înlocuirea suflantclor 
duble cu altele simple, valoarea in
vestițiilor se reduce cu aproape 10 la 
sută.

• Utilizarea resurselor locale de 
materiale. De pildă, prin adoptarea 
soluției de împrejmuire a parcurilor 
de rezervoare cu diguri din pămînt, 
in locul celor din beton armat,

Ancheta realizata de 
Ban CONSTANTIN 
Ilie ȘTEFAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri dimineața, pe 
dr. Aurelio Peceei, președintele 
„Clubului de la Roma", aflat în vi
zită in țara noastră.

A fost de fată Mircea Malița, con
silier al președintelui Republicii So
cialiste România.

Oaspetele a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru onoarea de a fi primit, pen
tru ocazia ce i s-a oferit de a vizita 
din nou România. Președintele „Clu
bului de la Roma" — asociație care 
reunește economiști de vază, oameni 
de știință, publiciști — a exprimat 
șefului statului român, din partea sa

șl a membrilor organizației, apre
cierea deosebită și înalta considera
ție pentru contribuția majoră pe care 
România, personal președintele Nicolae 
Ceaușescu, o aduc la soluționarea 
marilor probleme care confruntă as
tăzi omenirea, în spiritul unui nou 
și autentic umanism, la fundamen
tarea științifică și instituirea noii or
dini economice și politice internațio
nale.

în timpul convorbirii a fost evi
dențiat faptul că, în zilele noastre, 
cercuri tot mai largi ale opiniei pu
blice mondiale sînt preocupate de so
lutionarea grabnică a unor problema 
vitale, ca lichidarea subdezvoltării, 
înfăptuirea dezarmării, așezarea re-

lațiilor economice șl politice dintre 
state pe baze noi. de deplină echi
tate.

Președintele Republicii Socialist® 
România a subliniat necesitatea ca 
toate statele, indiferent de orînduirea 
lor socială, să participe activ la re
zolvarea marilor probleme ale ome
nirii, relevind. totodată, însemnătatea 
colaborării dintre economiști, alți oa
meni de știință, in lupta pentru pro
movarea noii ordini economice și po
litice în interesul 'tuturor popoare
lor, al cauzei generale a păcii și pro
gresului social.

întrevederea a decurg tntr-e 
atmosferă cordială.

Vineri după-amiază. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ-

nia. a primit pe Hans Voss, ambasa
dorul Republicii Democrate Germa
ne Ia București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a . avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat lntr-o at
mosferă caldă, tovărășească.
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roșie"

Soluțiile moderne — 
rod al gîndirii novatoare

— Rezultatele obținute in ultimele 
luni, ne spunea inginerul FLOREA 
ILIESCU, constituie un început bun. 
Sintem preocupați. în continuare, de 
găsirea și valorificarea celor mai po
trivite metode de muncă, pentru a 
situa activitatea de concepție pe ade
văratele ei coordonate : gîndire nova
toare. îndrăzneață, bazată pe o cu
noaștere profundă a condițiilor con
crete de la fiecare obiectiv de inves-

Economie de energie
electrică

în cadrul întreprinderii 
de rețele electrice Pi
tești s-a economisit, in 
prima lună a anului, o 
cantitate de energie elec
trică insumind 230 000 ki- 
lowafi-oră. echivalentul 
consumului • lunar din 
2 000 apartamente. Succe
sul se datorează raționa
lizării consumului de e- 
nergie electrică de că
tre întreprindere și unii 
beneficiari. în unitate dă 
bune rezultate trecerea la 
tensiuni superioare a u-

nor linii de transport 
distribuție a energiei 
lectrice. Dintre beneficia
rii gospodari se distinge 
întreprinderea 
din Cimpulung. care 
ianuarie a 
o cantitate 
echivalentă 
mul dint.r-o 
gii uzine, prin măsuri ca 
funcționarea utilajelor in 
regim optim și raționali
zarea 
unitate, 
stea).

mecanică 
in 

economisit 
de energie 
cu consu- 

zi al intre- .

iluminatului in 
(Gheorghe Cir-

Instituțiile de spectacole artistice

O „operativă" obișnuită pentru echipa lui Tudor Constantin de la secția cazangerie a întreprinderii bucureștene „Grlvițo
Foto : S. Cristian

PROBLEMA AGRARĂ ÎN ROMÂNIA

Contactul
vitalizant

al artistului
cu viata
Interviu cu Radu BELIGAN, 

directorul Teatrului Național

I
I

Timpul 
faptele ramin

Aniversarea marilor răscoale țărănești din 1907 im
pune, desigur, odată cu evocarea cauzelor imediate 
care le-au generat, o investigație mai profundă asupra 
condițiilor in care a apărut problema agrară în socie
tatea românească, ca problemă fundamentală a pro
gresului economico-social. Acțiunile întreprinse sau 
soluțiile preconizate in diferitele etape istorice de că
tre clasele dominante au urmărit, înainte de toate, 
apărarea intereselor de clasă ale acestora, avînd drept 
rezultat nu rezolvarea, ci agravarea acestei probleme, 
nu înlăturarea, ci adîncirea contradicțiilor dintre mo
șieri și țărani. ADEVĂRATA SOLUȚIONARE A PRO
BLEMEI AGRARE ÎN ROMÂNIA, CORESPUNZĂTOR 
INTERESELOR VITALE ALE ȚĂRĂNIMII, ALE TUTUROR

CELOR CE MUNCESC A AVUT LOC ÎN ANII CE AU 
URMAT ELIBERĂRII, PRIN ÎNFĂPTUIREA POLITICII 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN DE TRANSFORMARE 
REVOLUȚIONARĂ A SOCIETĂȚII Șl EDIFICARE A 
ORÎNDUIRII SOCIALISTE.

Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la răscoalele 
din 1907, „Scînteia" iși propune să infățișeze, printr-o 
suită de articole, unele caracteristici ale evoluției pro
blemei agrare in România in diferite perioade ale dez
voltării noastre istorice 
in anii socialismului.

Publicăm în numărul 
articole.

pină la deplina ei soluționare

de fața primul dintre aceste

l
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Discuție despre timp cu Mircea Roibu. tehnicianul 
de la Șantierul naval din Galați care, împreună cu o 
mina de oameni orgolioși și îndrăzneți, și-a ciștigat 
meritul de făuritor al elicelor românești de vapoare. 
„Nu prea avem timp să ne gindim la timp, glumește 
dinsul. Decit atunci, cînd ne iese bine ce ne-am pus in 
gind. Am dus treaba la bun sfirșit ? Ei bine, să.socotim cit 
timp ne-a luat reușita aceea". „Și care a fost ultima 
operație... contabilă de acest fel ?“ „Un jubileu : 
elicea românească de vapoare cu numărul rotund — 
5 000. Ne-am mirat și noi. cu bucurie : cum, a trecut 
atita timp și am turnat 5 000 de elice? Da, a trecut.

I
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1. Din perioada iobăgiei

ev mediu românesc să fie străbătut 
de nenumărate revolte și răscoale 
țărănești. Procesul de aservire deo
sebit de intens, prestațiile și obliga
țiile extrem do numeroase i-au de
terminat pe iobagii din Transilvania 
să dezlănțuie adevărate războaie ță
rănești, ca acelea din 1437, 1514 sau 
1784. în Moldova și Țara Româneas
că. frămintările și revoltele țărănimii 
aservite au fost deseori insolite de 
acțiuni ale țărănimii libere, ale ră
zeșilor și moșnenilor, pentru apă
rarea pămîntului deținut și. mai ales, 
a condiției de oameni liberi.

Instaurarea in Principatele române 
a domniilor fanariote in prima ju
mătate a secolului al XVIII-lea și, 
concomitent, agravarea, obligațiilor 
materiale față de Poarta otomană au 
determinat înrăutățirea situației ță
rănimii. Domnul nou, numit prin 
aspră competiție bănească, venea de 
la

Consemnam în ziarul nostru, cu două luni 
în urmă, reușita unei manifestări comune a 
artiștilor Teatrului Național și a amatorilor 
de la întreprinderea „23 August". De atunci, 
prima scenă a tării a mai făcut să ră
sune și numeroase alte „acorduri la «Cîn- 
tarea României»** — contribuția ei fiind apre
ciabilă nu doar sub raport cantitativ, ci și, 
in mod deosebit, calitativ. Sub semnul valorii 
stau desigur forțele actoricești antrenate — 
dintre care amintim, de exemplu, numele luj 
Radu Beligan. al Silviei Popovici, ale lui 
Mircea Albulescu și Victor Moldovan, ale 
Elenef Sereda, Adelei Mărculeseu sau Traian 
Stănescu.

Ne-am adresat directorului Teatrului Na
țional. artistul poporului Radu Beligan, ru- 
gindu-1 să releve și alte aspecte ale progra
mului colectivului pe care-l conduce.

De la eticele de șalupe, de remorchere, de motonave, 
de cargouri, pină la mineralierul de 55 000 tdw., in
tr-adevăr, a trecut timp. După care ne-am încurajat : 
timpul trece, eticele rămin".

Și, pornind de la remarca lui Mircea Roibu potrivit 
căreia de timp iși aduce aminte doar „cind ne iese bine 
ce ne-am pus in gînd“, stăruim și asupra altor motive de 
împrospătare a memoriei. Cam in zilele cind creatorii 
elicelor românești sărbătoreau jubileul amintit, jurna
liștii din vatra siderurgică a Galaților — mai exact cei 
de la furnalul nr. 4, furnalul tineretului — elaborau 
o șarjă ce întregea și ea o cifră rotundă : 1 000 000 tone. 
Iar cu puțin timp mai înainte, tot aici, un laminor îm
plinea zece ani de producție. Timp in care s-au pro
dus atîtea sleburi incit acestea, puse cap la cap, ar 
acoperi distanța București-—Iași Și tot in perioada 
aceea a absolvit școala prima promoție de marinari 
pentru flota noastră comercială. Și tot atunci...

Cum spunea interlocutorul nostru ? „Timpul trece, 
eticele rămin". Da. Măsură timpului nostru o dau fap
tele. Faptele care rămin. singurele în stare să proiec
teze adevărata dimensiune morală a omului de azi, 
autorul tuturor ctitoriilor noastre socialiste.

I
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Iile TANASACHE
I

în țările române, relațiile agrare 
feudale și sistemul de proprietate 
funciară au apărut pe ruinele vechi
lor comunități obștești, cînd căpete
niile acestora s-au transformat in 
clasă exploatatoare. în procesul 
dezvoltării istorice, stăpinii feudali 
au reușit să aservească o bună parte 
a țărănimii. s-o transforme in 
instrument de muncă și. in fi
nal. s-o lege de moșiile pe care se 
afla așezată. Țăranii aserviți, denu
miți rumâni sau vecini in Țara Ro
mânească și Moldova, și iobagi in 
Transilvania, erau total dependenți 
față de stăpînul feudal pe domeniul 
căruia iși aveau locuința și lotul a- 
gricol, fiind constrinși să execute 
in folosul acestuia o serie de pres
tații în muncă, în produse și in bani.

în caz că părăsea moșia, iși schim
ba ocupația sau. iși stabilea alt do
miciliu, îndeosebi la orașe, fără con- 
simțămintul stăpinului feudal, ță
ranul iobag era urmărit de cetele de 
gonaci ale seniorului, prins și readus 
cu forța pe moșie. Era apoi judecat 
și pedepsit conform bunului plac al 
stăpinului feudal, fiind total la dis
creția acestuia, fără ca vreo instan
ță a statului să poată interveni.

Cit timp economia agrară a păs
trat un caracter natural, satisfacerea 
subzistenței țăranului șerb și a feu
dalului constituia principalul mobil 
al producției. Chiar și în aceste îm
prejurări, relațiile dintre țăranii 
șerbi și feudali se caracterizau prin- 
tr-un profund antagonism.

Pe măsura dezvoltării economiei 
de schimb, exigențele unei producții

agricole sporite pentru piața internă 
și externă i-au determinat pe feu
dali să intensifice exploatarea țără
nimii. în goană după 
că, boierimea a sporit 

libere 
pe 
au.
ei

pra țărănimii 
răzeșii, care, 
diferite căi. 
fost astfel și 
deposedați de pă- 
minturile lor. 
mulți' devenind 
șerbi. Țărănimea 
în ansamblu era 
supusă la aspre 
constrîngeri, în
deosebi prin in
termediul unor 
măsuri adminis
trative. spre a e- 
xecuta în folosul 
feudalului mai" 
multă muncă, a 
preda mai multe 
produse drept dij
mă de pe micile 
loturi deținute în 
folosință, a plăti 
sume de bani mai 
mari in contul a- 
cestora. a efectua 
transporturi cu 
carele si diferite 
alte munci pe 
domeniul senio
rial. Totodată, ță
rănimea era o- 
bligată să furni
zeze principalele 
resurse bănești 
ale vistieriei sta
tului — in folosul

forță de mun- 
presiunea asu- 
— moșnenii și

unui aparat administrativ îndreptat, 
practic. împotriva ei. să suporte pla
ta tributului către Poarta otomană 
sau întreținerea unor oști străine.

Tocmai caracterul apăsător al 
acestor obligații a făcut ca întregul

Constantinopol inconjurat de
Dr. Apostol STAN 
cercetător științific principal 
la Institutul de istorie „N. lorgcf^

(Continuare în pag. a IV-a)

voit regimul burghezo-moșieresc să 
problema agrară

„soluționeze

— Ar trebui să în
cep cu unele acțiuni 
importante : acelea de 
a cunoaște mai bine 
viata, așa cum se 
desfășoară ea in inte
riorul colectivelor 
muncă ; acelea de 
cunoaște munca 
creația productivă 
oamenilor a căror 
firmare „scenică** i 
mează să o sprijinim. 
Vizitele in întreprin
deri, școli. discuțiile 
purtate la locurile de 
muncă sau . după vi
zionările unor specta
cole au favorizat o 
cunoaștere • superioară, 
au creat terenul unei 
noi prețuiri reciproce. 
Or. tocmai acest con
tact uman deosebit de 
intens, impresia pu
ternică pe care ne-a 
produs-o au generat, 
in chip firesc, aspira
ția de a respinge mo- 

* dalități de colaborare 
formale, rutiniere și 
de a interveni creator, 
de a face lucruri noi, 
valoroase, inedite sub 
raport artistic și in 
care comunicarea artă- 
viață concretă să fie 
deosebit de accen
tuată.

Sub acest semn aș 
pune cele mai bune 
dintre manifestările 
din Capitală, ca și 
munca actorilor noștri 
cu formațiile de ama
tori din județele Te
leorman și Dîmbovița, 
pe care le patronăm. 
Mai concret, cu titlu 
de exemplu : atunci 
cînd au fost chemați 
la întreprinderea de 
calculatoare ca să spri
jine activitatea artis
tică, actorii noștri nu 
s-au mulțumit să i- 
dentifice doar talente,

care 
sub- 

a re-

de 
! a 

și 
i a 

a- 
ur-

ci și probleme 
puteau constitui 
stanța dramatică 
pertoriului amatorilor. 
Ei au stimulat, invi- 
tind un dramaturg, pe 
Dumitru Drăgan, scri
erea unei bune piese • 
intr-un act — lucrare 
inspirată din frămin- 
țările muncii, aptă să 
implice oamenii în 
meditația și dezbate
rea problemelor con
temporane. La fel am 
procedat și în alte 
părți, favorizind apa
riția unor piese poli
țiste („Dosarul cazu
lui Ralu“). a unor poe
me epice sau lirice. 
Scenariul in versuri 
al spectacolului Na
ționalului, in colabo
rare cu sectorul 1, 
parține unui dotat și 
cultivat proiectant de 
la un institut de cer
cetări și proiectări — 
Serghie Grubeanu. Un 
alt coleg al nostru, că
ruia i-a revenit .sarci
na stimulării activită
ții culturale pe plat
forma Pipera, a creat 
inspirate emisiuni 
pentru stațiile de am
plificare.

Toate aceste activi
tăți. inclusiv „Cercul 
de prieteni ai Teatru
lui Național1*, care in
clude 46 de licee și, 
bineînțeles, numeroa
sele spectacole urmate 
de discuții, mi se par 
importante și in sine, 
dar și prin aceea că 
ne ajută 'să ne apro
piem de sute și mii

a-

Natalia STANCU- 
ATANASIU
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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TRANSPORT CONFERINȚE PENTRU DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

soluții mai economice, consumuri materiale
O

mai reduse, tehnologii superioare
Imagini din expoziția de la Piața Scînteii vizitată 

de secretarul general al partidului

După cum este cunoscut, valoarea amba
lajelor are o pondere destul de însemnată 
în cheltuielile la 1 000 de lei producție- 
mariă. Tocmai de aceea — așa cum subli
nia secretarul general al partidului, cu pri
lejul vizitei de lucru la Complexul expozi- 
țlonal din Piața Scînteii, tăcute în ziua de 
10 iebruarie a.c. — trebuie depuse eiorturi 
stăruitoare pentru îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație și reducerea consumu
lui de materiale în producția lor, pentru în
locuirea lemnului și metalului cu mase plas
tice, în toate cazurile în care condițiile de 
manipulare permit acest lucru ș.a. Rezer
vele în acest domeniu sînt substanțiale. Se

apreciază că, prin măsurile aplicate pînă 
în prezent, NUMAI IN ACEST AN SE VA OB 
ȚINE O REDUCERE CU APROAPE 18 LA 
SUTA A COSTULUI AMBALAJELOR, URM1ND 
CA LA SF1RȘITUL ACESTUI CINCINAL AC
ȚIUNEA SA SE SOLDEZE CU O ECONOMIE 
DE PESTE OPT MILIARDE ȘI JUMĂTATE DE 
LEI. Iată, în grupajul de iață, cîteva ima
gini și comparații prezentate în expoziția 
din Piața Scînteii, care ilustrează convin
gător eiiciența preocupărilor pentru înnoi
re și modernizare, pentru aplicarea de so
luții noi, mai ieitine, în domeniul produc
ției de ambalaje și a! sistemelor de amba
lare și transport ale măriurilor.

efectua 300 circul- 
loc de numai 3 cu

POLIETILENĂ. 
cazul înlocui- 
prin înfoliere, 
de sîrmâ cu

NOU — fotografia

TRANSPORTUL DE NEGRU DE FUM iN VRAC CU NOUL VAGON 
BUNCĂR, în locul transportului cu saci de hirtie sau polietilenă. Pe 
ani, se obțin următoarele ECONOMII DE HÎRTIE, iN TONE : în 1977 — 
445, 1978 — 445, 1979 — 708, 1980 — 1 345. in total, pe aceiași ani, 
VALOAREA ECONOMIILOR SE RIDICĂ LA 5 084 000 LEI, 5 084 000 LEI. 
8 210 000 LEI și 15 372 000 LEI. Sînt realizări deosebite care urmeaza 
să fie înregistrate chiar din acest an în industria chimică, prin adopta
rea acestui procedeu modern de transport. Dar nu sint singulare. La 
TRANSPORTUL IN VRAC DE PRODUSE CHIMICE PULVERULENTE, 
CU UN NOU TIP DE VAGON, economiile se ridică — in 
anii amintiți — la: 19 045 000 lei, 33 885 000 lei, 92 110 000 lei 
și 221 715 000 lei.

CONTEINER DIN METAL PENTRU 
TRANSPORTUL OUĂLOR — foto
grafia din stingă. El înlocuiește 12 
lăzi din plăci fibrolemnoase. in vechea 
soluție se transporta o greutate de 
19 kg, în conteiner — 1 179 kg. Cu 
conteinerul se pot 
te de transport, în 
lăzile.

UN AMBALAJ
din dreapta — care înlocuiește lăzile 
din lemn la ambalajul și transportul 
borcanelor. Esențial este că, PRIN 
NOUA SOLUȚIE, CONSUMUL DE 
LEMN SCADE SUBSTANȚIAL, FOLO- 
SINDU-SE FOLIA DE 
Pe lingă aceasta, in 
rii legăturilor de sirmă 
se reduce consumul 
280 tone pe an.

POLITIC AL ORGANIZA JIEI DE
dmtâste îmbunătățirii

și cauciuc. De asemenea, probleme 
acute se ridică în legătură cu califi
carea. disciplina și comportarea tineri
lor. De aceea, rezumăm aici o propu
nere interesantă privind mai buna 
organizare a muncii nolitice de la om 
la om: intrucit în uzină sint tot atiția 
comuniști cît și uteciști, dacă fiecare 
comunist ar fi el însuși model și ar 
ajuta cite un tînăr să se comporte la 
fel, problema s-ar rezolva definitiv, 
spr- binele producției și al oamenilor.

Afirmarea și întărirea rolului con
ducător al organizației de partid

Tot PRIN UTILIZAREA FOLIEI 
DE POLIETILENĂ S-AU ÎMBU
NĂTĂȚIT RADICAL AMBALA
JUL SI TRANSPORTUL BOBI
NELOR DIN FIRE DE BUMBAC, 
renunțindu-se la folosirea lăzi
lor din lemn. Se elimină, deci, 
aproape în totalitate consumul 
de masă 
du-se nu 
Importante 
riale, ci șl 
în condiții bunfi,__ _

lemnoasă, asigurîn- 
numai obținerea de 
economii de maie- 
protejarea bobinelor

■>
în spiritul Congresului al XI-lea. 

în lumina Indicațiilor date de con
ducerea partidului cu nenumărate 
prilejuri, afirmarea continuă a rolu
lui conducător al organizației de 
partid la fiecare loc de muncă re
prezintă chezășia realizării exempla
re a sarcinilor ce revin fiecărui co
lectiv, fiecărui comunist in frontul 
larg al construcției noastre socialiste. 
Cum poate fi continuu consolidat a- 
cest rol conducător ? Pornind de la 
această întrebare, recenta conferință 
de dare de seamă și alegeri a co
muniștilor de la uzina de cauciuc a 
Combinatului petrochimic Borzești a 
încercat să găsească răspunsuri po
trivite, să identifice căile cele mai 
eficiente pentru perfecționarea acti
vității pe acest tărim.

A încercat. Cum s-a reușit ?
...Una din premisele importante 

pentru afirmarea și întărirea per
manentă a roiului conducător al or
ganizației de partid o constituie pre
ocuparea și capacitatea de a aborda 
politic problemele fundamentale cu 
care se confruntă colectivul în activi
tatea de zi cu zi. Așa cum ne spu
nea înainte de conferință directo
rul combinatului, tovarășul inginer 
Zamfir Stancu, în această uzină
— pilon de bază nu numai al Com
binatului petrochimic Borzești, ci al 
întregii noastre industrii de cauciuc
— dialogul cotidian ce-1 poartă omul 
cu mașina, cu instalația la care lu
crează, cu producția deci, dialogul 
om-conștiință și om-om ridică pro
bleme pe cît de complexe, pe atit 
Importante.

Desigur, exercitarea și întărirea 
lului conducător al organizației 
partid se afirmă, în primul rind, prin 
capacitatea de a urmări problemele 
de ordin esențial ale colectivului, de 
a le situa in mod permanent în cen
trul atenției, de a se preocupa de so
luționarea lor justă și promptă, de a 
acționa ca adevărată centrală motrice 
a progresului activității, de a fi 
mereu în fruntea noului. Care sînt 
aici aspectele cele mai strin
gente ? Este vorba, în primul 
rind, de ceea ce frămîntă și pre
ocupă cel mai mult întregul colec
tiv : neindeplinirea planului de pro
ducție la toți indicatorii în primul 
an al cincinalului. Din pricina unor 
cauze obiective, dar și a unor mani
festări de indisciplină în producție, 
cu tpate că unele secții au reușit 
mari depășiri, pe ansamblul uzinei 
planul n-a fost îndeplinit. Bineînțeles, 
darea de seamă prezentată conferin
ței de către secretarul comitetului 
de partid — tovarășul Gheorghe 
Popa, reales apoi în această muncă 
de răspundere — a desprins unele 
cauze și implicații ale acestei stări 
de fapt, insistînd asupra modului în 
care cele 22 organizații de bază au 
acționat, dar mai cu seamă trebuie să 
acționeze de-acum înainte, pentru : 
sporirea simțitoare a eficienței eco
nomice prin reducerea consumurilor 
de țiței șt gaze naturale, prin creș
terea productivității ; mai buna uti
lizare a timpului de lucru ; întări
rea supravegherii instalațiilor și res
pectarea riguroasă a normelor de 
protecție și securitate a muncii; îm
bunătățirea în continuare a calității 
cauciucului produs.

Conferința a subliniat limpede că, 
pentru ca organizația de partid să-și 
poată spori rolul conducător, rolul 
educator și mobilizator, comuniștii 
trebuie să fie, cu toții și fiecare îi 
parte, adevărate exemple înaintate la 
locul de producție și în activitatea po- 
litico-educativă de influențare a celor
lalți oameni ai muncii. S-a apreciat 
că la uzina de cauciuc, cei mai 
mulți comuniști se afirmă ca ase
menea exemple. Conferința a criticat 
faptul că sint încă membri de partid 
care nu se afirmă ca fruntași în pro
ducție. care corrwt abateri de la dis
ciplina în muncă ori de la codul etic
— îndeosebi în organizațiile de bază 
de la stiren-polistiren, automatizare

activității
figurează, nelipsit, punctul : „Modul 
cum au fost îndeplinite hotărîrile 
proprii și indicațiile organelor supe
rioare de partid". Conferința a sub
liniat însă necesitatea întăririi în 
continuare a controlului. Dar reco
mandări concrete nu prea a făcut in 
acest sens.

Pornind de la principiul că rolul 
conducător al organizației de partid 
este un rol politic, că probleme
le producției și ale oamenilor 
trebuie abordate prin prisma mun
cii politico-educative — altfel orga-

economice

de

ro
de

©

©

Forță motrice în promovarea noului, în 
soluționarea problemelor esențiale ale 
colectivului
Fiecare comunist - exemplu înaintat 
Dreptul de control - exercitat competent 
și permanent
întărirea rolului conducător presupune în
tărirea continuă a vieții interne de partid

presupune totodată — s-a subliniat în 
conferință — exercitarea competen
tă și permanentă a dreptului de con
trol. După cum a reieșit, organizația 
de partid a uzinei, o organizație pu
ternică nu numai prin numărul mare 
de. membri (peste 1 000), dai- și 
prin forța politică a acțiunilor 
sale, acționează cu succes în această 
privință. în ceea ce privește produc
ția — pe lingă prezența activă a re
prezentantului organului de partid 
în formele de conducere instituționa- 
lizate ale secțiilor și uzinei, s-au 
încetățenit și alte forme : directorul 
face parte din organizația de partid 
de la secția fenol, o secție foarte 
importantă și cu probleme ; ingine
rii din fiecare secție fac parte din 
organizații de bază diferite pentru a 
putea întări acolo munca și a da 
seama în fața biroului ; toți șefii de 

. compartimente prezintă periodic in
formări asupra activității lor in fața 
adunării generale sau a organului 
de partid. în ceea ce privește acti
vitatea de partid — pe ordinea de 
zi a tuturor plenarelor de comitet 
și a majorității adunărilor generale

nizația de partid și-ar estompa ro
lul de conducător politic și s-ar trans
forma in dispecerat economic — da
rea de seamă și-a propus să anali
zeze modul in care au muncit în 
acest sens organizațiile de bază, 
comitetul de partid, și să contureze 
unele concluzii și direcții pentru 
viitor. Intenția insă n-a fost finali
zată pe deplin — ceea ce a determi
nat pe tovarășul loan Intze, secretar 
al Comitetului de partid al munici
piului Gheorghe Gheorghiu-Dej, să 
invite pe cei 178 de comuniști de
legați la conferință să-și formuleze 
opinia in mod critic și autocritic, să 
facă propuneri constructive. Discu
țiile ce au urmat au acordat priori
tate problemei problemelor — înde
plinirea sarcinilor de plan și recu
perarea restanțelor. Dar, din păcate, 
au avut o tentă tehnioo-administra- 
tivă, au neglijat să privească îmbu
nătățirea situației prin prisma apor
tului organizației de partid ca ele
ment-motor în mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii, nereușind in a- 
cest sens nici măcar cît reușise da
rea de seamă. Au luat cuvintul 10

comuniști, toți cu munoi de răspun
dere în organizațiile de bază ori în 
comitetul de partid ; toți s-au refe
rit la aspectele producției — ceea 
ce, evident, era firesc și necesar — 
dar nu mai puțin de 7 dintre vor
bitori au discutat exclusiv probleme 
de producție, adesea abordînd amă
nunte de ordin secundar, fără să 
pomenească măcar de munca politi- 
co-educativă sau de organizația de 
partid. Ascultindu-i, aveam impresia 
că ne aflam într-o „operativă'* de 
producție. Numai doi vorbitori, to
varășii Florin Costin și Nicolae To- 
noiu, directorul uzinei de cauciuc, 
au discutat de pe noziția răspunderii 
comuniste, a activistului politic.

în aceste condiții, aspectele com
plexe ale vieții interne — a cărei 
bună planificare și desfășurare pre
zintă o importanță primordială pen
tru afirmarea și întărirea rolului 
conducătoi- al organizației de partid 
— au fost tratate în treacăt sau 
chiar neglijate. S-a vorbit prea pu
țin despre calitatea și eficiența adu
nărilor generale, despre învățămîntul 
politico-ideologic sau propaganda 
vizuală, nu s-a vorbit deloc despre 
rolul activului de partid. în conse
cință, nici hotărirea adoptată de 
conferință — cu toate că a prevăzut 
citeva măsuri binevenite — n-a pu
tut fi atit de cuprinzătoare și con
structivă pe cît era necesar. Edifi
cator pentru generalitățile ce le cu
prinde : din cele 13 puncte inserate, 
11 au înscris drept termen de în
deplinire cuvintul „lunar", unul 
„trimestrial", ultimul... „termen per
manent 1“

în concluziile asupra dezbaterilor, 
tovarășul Radu Manoliu, secretar al 
Comitetului județean de partid Ba
cău, împlinind unele din insuficien
țele de orientare ale conferinței, a 
stăruit îndelung asupra căilor prin
cipale prin care organizația de 
partid de la uzina de cauciuc poate, 
și trebuie, să-și afirme și să-și în
tărească rolul său de conducător po
litic. Preluind aprecierea că rezul
tatele uzinei nu sint pe măsura efor
turilor făcute; de acest colectiv, 
subliniem că nici nivelul conferinței 
de partid, n-a fost pe măsura muncii 
politice desfășurate de această orga
nizație în general activă. Rămîne să 
realizeze acest din urmă acord con
ferința de partid pe combinat.

G. MITROI

Costuri reduse, eficientă sporită
(Urmare din pag. I)

consumul de ciment și oțel se re
duce integral.

în institut au fost elaborate recent 
37 de proiecte pentru recuperarea 
resurselor energetice secundare de 
pe platformele industriei chimice. Pe 
această cale, se prevede economisi
rea anuală a 19 650 tone combustibil 
convențional. Concomitent, s-au în
tocmit pentru 41 de obiective bilan
țurile energetice, prin aplicarea că
rora se vor economisi peste 90 mii 
tone combustibil convențional.

la combinatul din 
micșorarea substan- 
noilor clădiri. .
gradului -de ocupare 
cu utilaje. Este o

rul chimic de 
Bacău prevăd 
țială a cotelor

e Creșterea 
a suprafețelor 
măsură aplicată la toate obiectivele 
de investiții din chimie, obținindu-se 
rezultate notabile. Este suficient să 
amintim că, pe această cale, la Nă
vodari, suprafața construită a atelie- 

cu

/

Formalismul, nedezvăluirea lipsurilor de fond
- „inamicul
Adunarea generală a oamenilor 

muncii de la întreprinderea de pre
lucrare și industrializare a legume
lor și fructelor (I.P.I.L.F.) din To
poloveni, județul Argeș, se apropia 
de sfirșit. Dezbaterile se desfășurau 
„normal" și majoritatea celor pre- 
zenți se arătau mulțumiți. Nimic nu 
prevestea... furtuna care avea să iz
bucnească tocmai în final. Pînă 
atunci, directorul întreprinderii a 
expus darea de seamă pe bază ,de 
bilanț, în care s-a făcut O analiză 
critică, ce părea a fi fără de cusur, 
a activității de producție și financiare 
din anul trecut. Au fost înfățișate și 
unele neajunsuri care s-au manifes
tat in 1976 in organizarea muncii, a- 
numite încălcări ale tehnologiilor de 
producție, fiind nominalizate chiar, 
de sus in jos, persoanele care s-au 
făcut vinovate de aceste situații. 
Apoi a fost citit programul de mă
guri pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe’anul acesta.

în mod firesc, democratic, au luat 
cuvîntul mai mulți tovarăși. Vor
bitorii — printre care mulți din
tre aceia nominalizați în darea de 
seamă — și-au evaluat, critic și au
tocritic, munca, manifestindu-și, tot
odată, hotărîrea de a elimina in- 
acest an toate neajunsurile din acti
vitatea lor. Și, cum era de așteptat, in 
adunarea generală s-a luat un an
gajament privind depășirea substan
țială a unor indicatori din planul pe 
acest an. lansîndu-se, ad-hoc, și o 
chemare la întrecere între colecti
vele de muncitori, tehnicieni și in
gineri din cele trei schimburi. Cum 
s-ar spune, totul mergea strună, lă- 
sînd să se Întrevadă că esț“ o adu
nare generală bine pregătită, 
își va atinge scopul.

Dar, cu puțin timp inainte de- a 
se încheia, adunarea generală a luat 
o turnură neașteptată. A vorbit mai 
intîi directorul băncii agricole jude
țene, tovarășul Aurel Ionescu. -El 
a arătat din capul locului că 
darea de seamă pe bază de bilanț 
a consiliului 
ocolit unele lipsuri esențiale din 
activitatea pe anul trecut, 
determinat ca, la sfîrșitul anului. în
treprinderea să înregistreze o pierde
re de mai multe milioane lei. Apoi, 
sigur și documentat, directorul băncii

care

oamenilor muncii a
care au

măsurilor concrete, realiste, eficiente
agricole a arătat că programul de 
măsuri prezentat adunării generale 
nu dă certitudinea că sarcinile de 
plan pe anul in curs vor fi realizate 
integral, în condiții de eficiență. A- 
dunarea generală, aceea adevărată, 
abia începea. Ce argumente a adus 
reprezentantul băncii agricole jude
țene ?

întreprinderea din Topoloveni are 
un sector agricol propriu, format din 
șase ferme legumicole, care trebuie 
să asigure circa 90 la sută din nece
sarul de legume pentru industriali
zare. Acest sector a adus anul tre
cut pagube de peste două milioane

O întrebare : de ce adunarea gene
rală a oamenilor muncii din această 
unitate a fost convocată in condi
țiile în care planul de producție și 
financiar al întreprinderii pe 1977 nu 
a fost incă definitivat ? Punem aceas
tă 
cit 
te. 
te 
cat 
să realizeze beneficii de citeva mili
oane lei. iar, pe de altă parte, con
ducerea întreprinderii nu reușește să 
echilibreze balanța de venituri și 
cheltuieli. Cu alte cuvinte, incă din

întrebare deoarece lucrurile sint 
se poate de confuze. Pe de o par- 
Centrala de legume și fruc- 

și Trustul I.P.I.L.F. au planifi
ca. în acest an, întreprinderea

Adunarea generală a oamenilor muncii 
de la I.P.I.L.F. din Topoloveni

lei. .„Cum va putea fi redresată acti
vitatea din acest sector — întreba 
directorul băncii agricole — cind se 
preconizează ca numai 40 la sută din 
volumul lucrărilor să fie executate 
în acord global, știut fiind faptul că, 
potrivit legii, banca nu poate 
plăți pentru lucrările 
regie ? S-au luat aici 
pentru realizarea și depășirea pro
ducției de legume — a continuat 
vorbitorul. Este un lucru bun, dar 
care este baza acestor angajamente, 
cind prin plan conducerea întreprin
derii a prevăzut ca, din sectorul 
agricol, să se obțină nu beneficii ci... 
pierderi de 2,7 milioane lei T‘.

în altă ordine de idei, vorbitorul a 
insistat asupra gravelor neglijențe 
existente anul trecut în ținerea 
denței consumurilor de materii 
me și materiale. Astfel, lucrii 
neînchipuit într-o întreprindere 
cialistă de stat, la nici unul din 
timentele produse nu s-a urmărit 
costul de fabricație. Ca atare, con
ducerea întreprinderii s-a lipsit de 
principalul instrument de lucru pen
tru controlul permanent al eficien
tei activității productive. Deci, nu 
mai surprinde faptul că. la 1 000 lei 
producție-marfă. cheltuielile planifi
cate au fost depășite cu 302 lei.

face 
efectuate in 
angajamente

evi- 
pri- 

de 
so- 

sor-

startul acestui an întreprinderea nu 
are situația financiară clarificată de- ■ 
finitiv. Nu ne propunem să o lămu
rim, dar un lucru rămine cert : 
unei întreprinderi care, anul tre
cut, a înregistrat pierderi de mili
oane de lei, nu-i poți planifica în 
anul următor beneficii de citeva 
milioane lei fără o temeinică funda
mentare economică și fără crearea 
condițiilor necesare atingerii acestui 
obiectiv. Or, se pare că tocmai aceste 
criterii nu au stat în atenția centra
lei și a trustului de specialitate.

Iată, deci, că directorul băncii agri
cole a adus in discuția adunării ge
nerale citeva din problemele spi
noase care confruntă întreprinderea. 
De ce consiliul oamenilor muncii nu 
a cuprins aceste chestiuni stringente 
in darea de seamă prezentată adu
nării generali?, de ce nu și-au găsit 
soluționarea în programul de mă
suri ? Modul cum s-a desfășurat 
adunarea generală în prima parte a 
pus în evidentă o concluzie fără 
echivoc. Anume : superficialitatea și 
formalismul 
oamenilor 
aprofundată 
determinat 
trecut și în

ciente pentru înlăturarea lor în acest 
an. Pentru bunul mers al activității 
de producție este nevoie de un spri
jin substanțial din partea centralei 
și a trustului de specialitate. In 
acest context, cu atit mai mult sur
prinde poziția reprezentantului Trus
tului I.P.I.L.F.. care a onorat adu
narea generală mai mult cu pre
zența. „Sfaturile" și „indicațiile ge
nerale" date în'adunare de tovarășul 
Gheorghe Stelea, contabilul-șef al 
Trustului I.P.I.L.F.. nu au dovedit 
altceva decit că a venit complet ne
pregătit pentru a sprijini concret 
întreprinderea.

Pe bună dreptate, referindu-se Ia 
problemele care se cer să fie grab
nic soluționate, tovarășul Ilie Dima. 
secretar al comitetului județean de 
partid, a cerut centralei și trustului 
de specialitate să ajute în mod con
cret conducerea întreprinderii, mai 
întîi in organizarea științifică a pro
cesului de producție și, apoi, în do
meniul folosirii raționale a foiței de 
muncă, pentru întronarea unei disci
pline ferme la locurile de produc
ție. în acest sens, s-a hotărit ca, in 
cel mai scurt limp, centrala și trus
tul de specialitate. împreună cu con
ducerea întreprinderii, să elaboreze 
un studiu aprofundat de organizare 
judicioasă a muncii și a producției 
în unitate, să prezinte soluții con
crete pentru mecanizarea și automa
tizarea unor lucrări și procese de 
producție, care necesită multă forță 
de muncă manuală, precum și pen
tru fundamentarea temeinică a pla
nului de producție și financiar 
acest an.

Toate acestea sint chestiuni 
stringentă actualitate, care se cer
fie grabnic soluționate. De ce insă 
au fost aduse in discuție de un 
invitat la adunarea generală și 
nu. cum era firesc, de consiliul 
oamenilor muncii ? Aceasta este o 
problemă de fond care, pentru con
siliul oamenilor muncii din între
prindere, trebuie să constituie un su
biect de profundă analiză critică și 
autocritică. Pentru luare-aminte Și 
pentru curmarea tendinței de a mu- 
șamaliza neajunsurile în viitor 1

Aurel PAPADIUC

Stop 
supradimensionărilor, 
construcțiilor inutile !

Iată citeva din modalitățile prac
tice utilizate în Vederea reducerii 
dimensiunilor construcțiilor indus
triale la obiectivele industriei chi
mice

® Amplasarea unui număr impor
tant de instalații în aer liber. Este 
o soluție simplă, economicoasă, care 
nu afectează parametrii de funcțio
nare ai instalațiilor, generalizată la 
casele de pompe și posturile trafo 
de la toate investițiile, folosită la 
instalațiile de hidroliză și distilare a 
furfurolului. Eficiența? Bunăoară, 
prin amplasarea stațiilor generale 
de condens în aer liber, costul lu
crărilor se reduce la jumătate.

« Comasarea unor funcțiuni teh
nologice și realizarea de clădiri mo
nobloc, metodă folosită cu bune re
zultate în vederea ieftinirii investi
țiilor la noile obiective de la Slobo
zia, Segarcea, Băicoi, Tîrnăveni, 
Bacău ș.a.

e Reducerea dimensiunilor clă
dirilor construite. Analizindu-se cu 
mai mult spirit gospodăresc soluțiile 
inițiale, noile proiecte pentru stația 
de compresie amoniac de la Combi
natul de ingrășăminte chimice din 
Arad, atelierele AMC și laborato-

rului mecanic a fost redusă
10 mii metri pătrați.

Sint direcții de acțiune care se 
înscriu pe linia valorificării gindirii 
tehnice proprii, in scopul folosirii cu 
maximă chibzuință a mijloacelor 
materiale și financiare de care be
neficiază industria noastră chimică, 
pentru dezvoltarea ei în ritm sus
ținut.

Proiectarea are cuvîntul 
hotărîtor, dar...
ultima vreme — aprecia in- 
CRISTODOR MANCIU — au 
considerabil potențialul crea-

— în 
ginerul 
crescut 
ției originale, calitatea acesteia, ca 
urmare a perfecționării cadrelor in
stitutului, dar mai ales a experienței 
dobîndite în confruntarea cu proble
mele actuale de pe șantiere. Ceea 
ce s-a făcut pînă acum constituie 
însă doar începutul unei vaste ac
țiuni de îmbunătățire radicală a ac
tivității proiectanților noștri. Vom 
aplica în continuare asemenea mă
suri de natură să imprime muncii de 
concepție o înaltă responsabilitate, 
eficientă superioară, așa cum ne-a 
cerut conducerea partidului.

Desigur, in institut există încă 
rezerve nevalorificate pentru ca fie
care proiect să se înscrie la nivelul 
eficienței economice maxime. Dar 
ca ele să fie fructificate, este nece
sar, în primul rind, ca întregul co
lectiv al institutului să fie per-' 
manent animat de dorința autodepă- 
șirii/ în al doilea rînd, se cere ca, 
la eforturile proiectanților. tehnolo

CONTRASTE

pe

de 
să

dovedite de 
muncii in 

a cauzelor 
pierderile 

găsirea unor

consiliul 
analizarea 
. care au 

din anul 
soluții efi-

au fost asimi- 
de noi mate- 
Lipsesc însă 

de realizare a

gilor de aici, să se alinieze și alțl 
factori de care depinde realizarea de 
investiții cu costuri mai reduse. Toc
mai de aceea supunem atenției cîteva 
probleme care se cer urgent soluțio
nate, așa cum au fost formulate de 
interlocutorii noștri :

• în ultima vreme 
late un mare număr 
riale de construcții, 
prescripțiile tehnică
ansamblelor constructive din aceste 
materiale, nu cunoaștem în detaliu 
caracteristicile lor fizlco-mecanice și 
comportarea în timp a materiale
lor. (Inginer PETRE BOERENCO).

• în multe proiecte s-au introdu» 
soluții și tehnologii constructive noi. 
Fiind executate pentru prima dată, 
ele nu se regăsesc în normativele de 
prețuri și în prescripțiile tehnice ac
tuale. Din această cauză, de pildă, 
coloanele din balast care înlocuiesc 
piloții din fier-beton apar cu ace
leași costuri pe șantier, deși prima 
soluție este mult mai ieftină. Este 
necesar să fie stabilite norme de e- 
xecuție și indicatori de încadrare 
pentru noile soluții. (Inginer DAN 
NICULESCU).

• Eliminarea în mare parte a pi- 
loților din soluțiile de fundare im
pune, din partea constructorilor, res
pectarea întocmai a tuturor prevede
rilor din proiecte, executarea unor 
lucrări de calitate ireproșabilă. Ne
indeplinirea unor asemenea cerințe 
de către constructorii instalației, de 
furfurol de la Slobozia a dus la re
facerea pernelor de balast, respectiv, 
la cheltuieli în plus. (CONSTANTIN 
SANATESCU).

• Tehnologiile noi impun asimila
rea în țară a unor mașini și utilaje 
de construcție. între altele, este 
vorba de mașini de executat co
loanele de balast și piloții de beton 
armat turnat prin vibrare, cilindri 
compactori vibratori și dispozitive 
de îndesare prin batere de mare ca
pacitate. (Inginer GEORGE CÎM- 
PAN).

0 „epistolă11 cu
„Stimată redacție, tri

mit această scrisoare cu 
mari speranțe că voi fi 
ajutată in soluționarea ur
gentă a cererii mele : 
vreau să mă pensionez. 
Ce-i drept, unele între
prinderi au fost de acord 
cu cererea mea. Altele, 
insă, nu — nu în mod ca
tegoric! — și mă țin pe 

x lingă ele. Așa că mă mai 
aflu și eu pe unde pot : 
Ia întreprinderea de ar
mături industriale din 
fontă și oțel din Zalău, 
Șantierul naval Drobeta- 
Turnu Severin, la între
prinderea de tractoare și 
mașini agricole din Craio
va și prin alte părți.

De ce țin așa de mult 
la mine ? Nu am nevoie 
de mila nimănui. simt 
cum mă macină remușcă-

ce este

rile pentru modul în care 
îi răsplătesc pe cei ce mă 
cocoloșesc cu atîta zel. 
Că așa sint eu. caprici
oasă : bună la suflet 
dușmanii mei și 
rătoare cu cei ce 
besc. Iată de ce. 
alutați-mă să mă .
nez. M-am săturat. Toată 
ziua, bună ziua, sînt alin
tată : Risipei în sus. Risi- 
picuța în jos — gata, tre
buie să se termine odată 
cu răsfățul ! De ce nu în
drăznește nimeni să-mi 
spună deschis pe nume : 
RISIPA, cu majuscule.

P.S. Cum am învățat 
să scriu ? Simplu, la un 
„curs" special : memoriile 
justificative cu privire 
la depășirea consumului 
normat de metal în în
treprinderile de mai sus“.

cu 
neîndu- 
mă iu- 
vă rog 
pensio-

epuizate. Despre .. __
vorba ? Se știe, cea mai 
bună este lumina natura
lă din timpul zilei. De ce 
atunci nu se spală, nu se 
șterg cit mai des și mai 
bine supraluminatoarele 
spre a se asigura pătrun
derea luminii zilei, 
ales în halele mari 
acestei întreprinderi? 
evita astfel situația 
mare parte 
consume in 
gie electrică. Numeroase

mai 
ale 

S-ar 
ca o

din zi să se 
hale ener-

becuri sint, de asemenea, 
, departe de a fi curate și 
asta slăbește mult capa
citatea lor de iluminare. 
Se impune, totodată, in
tensificarea lucrărilor pen
tru îmbunătățirea factoru
lui de putere, prin mon
tarea de condensatori e- 
lectrici pe magistralele 
de energie electrică ale 
întreprinderii. Și atunci, 
în mod sigur, economiile 
de energie ar fi și mai 
evidente. Ca lumina zilei!

Ștergeți luminatoarele 
și stingeți

Aproape o jumătate de 
milion kWh energie elec
trică și-au propus să eco
nomisească anul acesta 
constructorii de mașini 
din Bocșa. Economii, nu 
glumă ! Pentru aceasta, 
ei aplică temeinice mă-

becurileI
suri tehnice și organiza
torice între care înlocui
rea unor instalații supra
dimensionate, evitarea 
mersului „în gol“ al unor 
mașini și utilaje ș.a. Dar 
sursele de economisire nu 
au fost nici pe departe

Restanțe pe...
93,7 la sută — iată pro

porția de îndeplinire a 
planului producției indus
triale în anul trecut, de 
către întreprinderea de 
rulmenți din Alexandria. 
Restanță destul de se
rioasă ! Cauzele ? In 
primul rînd. este vorba de 
numeroase deficiente in
terne. legate de organiza
rea producției și a muncii, 
respectarea disciplinei teh
nologice și a programului 
de lucru, asistența tehni
că. Era firesc — așa cum 
a stabilit conducerea 
partidului — ca în luna 
ianuarie consiliul oameni
lor muncii să întreprindă 
astfel de măsuri incit si
tuația să fie curmată. A- 
dică, concomitent cu rea-

rulmenți
lizarea planului să încea
pă recuperarea restanțe
lor din anul trecut. Iată 
însă că prima lună din 
’77 a fost încheiată tot... 
cu restante. Oare, aici, la 
întreprinderea din A- 
lexandria, „tradiția" ră- 
minerii în urmă merge 
pe rulmenți? Cu zeci si 
zeci de mii de rulmenți 
nu s-a făcut planul 
Este decisă conducerea 
unității să înlăture ne
ajunsurile in activitatea 
productivă ? Să lichideze 
grabnic restanțele și’ să 
revitalizeze tradiția 
nelor rezultate ? Cu 
cuvinte, să facă totul
treaba să meargă real
mente» ca „pe roate"?

bu- 
alte 

ca

f
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O definiție fără cusur cristalizată in

Intrasem pe poarta Întreprinderii 
cu gindul să pun peste tot aceeași în
trebare : „Cum se manifestă la dum
neavoastră. acum, in aceste zile spi
ritul revoluționar ?“. Am inceput de 
la directorul întreprinderii ..Republi
ca" din Capitală. ..Dragă tovarășe, a 
răspuns inginerul Ion Moldovan, si
gur că pot să-ți vorbesc despre mul
te realizări care sint, direct, o ma
nifestare a spiritului revoluționar. 
Mai in amănunt însă... Iată, mă pre
ocupă acum mecanismul unui record. 
Zilele trecute, la unul din laminoa- 
rele noastre de șase toii s-a petre
cut o schimbare. Pentru prima oară 
in istoria sa, laminorul a început să 
producă mai mult de o mie de țevi 
pe schimb. Rezultat foarte bun. Ce 
este ciudat însă e că -nu știm exact 
mecanismul. Trebuie să fiți de acord 
că e obligatoriu să cunoști cauzele 
unui, fenomen chiar și atunci cînd 
este vorba de un mare succes. Toc
mai am trimis acolo serviciul teh
nic să cerceteze. Ce-ar putea fi ?“

M-am dus întii în hala laminoru
lui cu pricina și-am pătruns in cabi

na maiștrilor. Și repet întrebarea : 
„Ce înseamnă pentru dumneavoastră 
spirit revoluționar ?“ Cei doi pe ca- 
re-i' aveam în fată ședeau aplecați

tru. vineri, așa, întoarce foaia, schim
bul doi. Dobre, 1 245 de țevi. Schim
bul trei. Ceauș. 1 L66. A doua zi. pe 
foaia cealaltă, 5 februarie, schimbul

Ce ne-au răspuns muncitori de la întreprinderea 
„Republica" din Capitală la întrebarea:

„CUM SE MANIFESTĂ SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
ACUM, ÎN ACESTE ZILE, 

LA LOCUL DV. DE MUNCĂ?"
deasupra unei mese. Pe masă se afla 
un registru. Ei îl citeau ca pe un ro
man polițist. „O clipă! — au zis — nu
mai o clipă!" Și au continuat mor - 
măind : „Va să zică a început de 
joi 3 februarie... Schimbul doi. bri
gada lui Dobre. 1 014 bucăți. Schimbul 
trei, brigada lui Ceauș 1 017. Pe pa

întii, Tașcă. 1 164. Schimbul doi. Do
bre, 1 337. Oho ! Duminică, schimbul 
doi. Tașcă, 1 402...“.

S-au întors spre mine : „Ne iertați, 
tocmai cercetam încă o dată, că-i 
foarte important. Voiam să vedem 
dacă a mers chiar treptat, si așa a 
mers, de la 1 014 la 1 400..." „Despre

spiritul revoluționar..." insist eu. „Păi 
nu despre asta vorbeam ?...“

Am mers prin întreprindere pină 
la sfîrșitul schimbului de dimineață. 
Acum. Ia sfirșit. rememorez. O do- 

, minantă : ideea că spirit revoluționar 
acum înseamnă pentru toți cei cu 
care am stat de vorbă la „Republica" 
efortul de a revoluționa ceva in 
muncă, in procesul dc producție. A 
îmbunătăți, a sparge tiparele, a 
născoci orice numai să se producă 
mai mult și mai bine. Simion Sîrbu, 
secretarul organizației de partid din 
schimbul întii. laminorul doi de 
șase țoii : „Ne zbatem acuma pen
tru fiecare căpețel de metal. S-a 
introdus o metodă nouă de debitare 
a metalului, nu se mai sparge otelul 
la o ghilotină, ci se taie exact, prin 
oxigaz. Capetele țevilor ies perfect, 
nu se mai aruncă șutaje lungi... Ma
șina insă trebuie pusă la punct, cit 
mai repede." Maistrul Nicolae 
Ceauș, același laminor : „Spirit re
voluționar ? Păi, să elimini orice 
timpi morți. să organizezi munca 
perfect... Să produci mai mult. 
Asta facem noi. acum." Alături. în 
secția laminorului unu de șase țoii, 
inginerul Mihai Sălăjan, șeful sec
ției : „Noi vorbim acum despre revo-, 
luție intr-un fel foarte concret. Cu 
rigla de calcul în mînă. De exemplu, 
mufele pentru racordul țevilor de 
foraj se fabricau cu tolerante mari, 
ca să fie... Toată problema era la 
mașinile de calibrat. Săptămini și 
luni in șir ni s-a «cășunat* pe ele și 
pină nu le-am făcut să calibreze in 
cele mai strînse toleranțe posibile nu 
ne-am lăsat. Rezultatul : sute de 
tone de metal economisit pină acum. 
Apoi, o întreagă acțiune de reconsi
derare a sculelor. Producem acum 
țevi din oțeluri înalt aliate și dacă 
foloseam sculele vechi însemna un 
consum enorm de asemenea scule. 
De luni de zile, ingineri și maiștri, 
muncitori eu înaltă calificare mun
cesc pentru a produce scule noi, re
zistente și ușoare, eficiente pentru 
laminarea acestor țevi..." Și scoate 
rigla de calcul..... Da, 160 de tone de
metal economisit pină acum. Metal 
prețios, oțel special". Mi-a explicat 
că n-a fost simplu. Și din nou... în 
loc de orice alte definiții teoretice 
despre contradicția dintre nou și 
vechi, dintre spiritul novator și spi
ritul rutinier m-am aflat în fata re
prezentării lor practice : sculele în 
cauză s-au produs în uzină și-au adus 
mari economii, în pofida împotrivirii 
birocratice a unora obișnuiți să co
mande la Roman sau la „23 August" 
canțități industriale de scule gata

„Noi asta facem: producem1“
De fapt, și fotografiile acestea sini răspunsuri Ia 

întrebarea pe care am pus-o în secțiile întreprinderii 
„Republica". Spiritul revoluționar, definit prin atitudi
nile firești ale muncii, ale străduinței. Cu maistrul Cle
ment Chiorsacu, de pildă, n-am izbutit să stau de 
vorbă, ci doar să-l fotografiez intr-o clipă eînd nu se 
putea desprinde de complicata problemă a montării 
unui nou utilaj (fotografia din stingă). Tot astfel, 
maistrul Marin Teodorescu (în dreapta fotografiei din 
dreapta-sus), alături mereu, cu priceperea și perseve

renta sa, de oamenii atelierului, n-a avut decît răs
punsul : „Noi asta facem !". L-am fotografiat apoi pe 
muncitorul specialist Marin Dima pe cînd se aplecase 
deasupra unei noi mașini. Pe care, reparind-o. o va 
îmbogăți cu noi calități — așa cum a făcut de zeci și 
sute de ori (stingă, jos). Aveți apoi alături chipul teh
nicianului George Popa, autorul pasionat al multor 
idei și dispozitive. E o pasiune pentru tehnică ? Și 
asta, desigur. El spune însă că acesta-i modul său de 
a se manifesta ca bun comunist.

:..L-am găsit cu greu. Mi 
s-a părut că se ascundea. 
Cînd a apărut, totuși, la 
locul unde trebuia să ne 
întîlnim, avea fața puter
nic congestionată și ochii 
obosiți, ca ai unui om care 
plînsese de curînd. Să fie 
adevărat ?, m-am întrebat 
înfiorat la acest gînd. 
Pentru că nu aveam. in 
față uh copil, un adoles
cent. ci un bărbat în toată 
puterea cuvintului.

— Spuneți-mi, i-am zis, 
povestea dumneavoastră...

Zîmbind cam forțat, a 
început prin a-mi arăta că 
de cînd a fost trecut la 
furnal a început să se în- 
grașe. Spunea asta mirat ; 
fiindcă toată lumea știe ce 
înseamnă să lucrezi la un 
furnal în Hunedoara, fie 
și în calitate de inginer, 
cum lucrează acum, dar și 
pentru a aprecia, prin 
comparație, ce a însemnat 
pentru el munca de direc
tor într-o școală cu 3 200 
de elevi, cu aproape 200 de 
cadre didactice.

— Ce mai „furnal" a 
fost !

Apoi, deodată, în locul 
unei istorisiri cursive a tu
turor întâmplărilor prin 
care a trecut, mi-a formu
lat scurt, ca o explozie, o 
concluzie a tot ceea ce s-a 
petrecut, din vina sau fără 
voia sa ; de fapt, drama 
sa :

— M-am făcut de minu
ne, tovarășe... !

...In sesiunea din iunie 
1976, Gh. Șerban, pe atunci 
director al Liceului indus
trial din Hunedoara, a în
deplinit și funcția de pre
ședinte la o comisie de ad
mitere în respectiva școală. 
De mulți ani îndeplinea a- 
ceastă responsabilitate, și 
o îndeplinea bine. Prin au
gust s-a prezentat la din- 
sul o candidată, care i-a 
spus că a fost nedrep
tățită și i-a arătat că, da
torită unui fals in notarea 
lucrărilor scrise. în locul ei 
a intrat o altă fată, mult 
mai slabă, dar pentru care 
se fătuse o intervenție. 
Directorul n-a crezut. Fata 
a scris la minister, a fost 
instituită o comisie de an
chetă. s-au cercetat lucră
rile și i s-a dat dreptate. 
Profesorii (2) au fost des- 
tituiți. iar directorul Șer
ban sancționat cu avertis
ment. Un semnal ' că, 
deși lucrurile mergeau, in 
general, bine, nu chiar totul 
era în regulă în școala res
pectivă. La scurt timp după 
aceasta, ministerul a primit 
încă o sesizare. O scrisoare 
anonimă încărcată de amă

nă. T.A.". Altă comisie a 
pornit în cercetare și, în- 
tr-adevăr, toate datele se 
verificau : în 4 ani fuse
seră încasați nelegal 16 000 
lei (dintre care lui Șerban 
îi reveniseră 5 001 lei. res
tul fiind atribuiți altor ca
dre. inclusiv celor doi di
rectori » adiuncți). Tot in 
actele lui Șerban se mai 
găsesc cu această ocazie și 
alte cîteva nereguli finan
ciare : plata a 32 de1 ore 
(774 lei) efectuate, dar care 
intrau in norma didactică 
a directorului, crescută de 
la 4 la 5 ore. și un minus 
la impozit de 490 lei 
(venituri încasate pentru 
ore predate la institutul 
„Traian Vuia").

Ce a urmat se poate 
ușor bănui. Șerban era un 

- profesor apreciat, un om 
activ, dovadă și alegerea

să în nici un act al anche
tei : despre modul în care 
se pot compromite chiar 
cadre dintre cele mai bune, 
prin încălcarea legii...

Pentru că, de fapt, a- 
ceasta este, în esența ei, 
drama lui Gh. Șerban.

Interpretată metodic, tris
ta experiență a fostului di
rector al Liceului indus
trial siderurgic din Hune
doara dezvăluie un întreg 
șir de carențe, atit în 
comportarea unora din jur, 
cit. mai ales. în comporta
rea sa. Nu poate, fără în
doială, decît să-ți producă 
cea mai adincȘ amărăciune 
„metoda" folosită de auto
rul anonimei, individ care 
trebuie să se fi aflat în 
imediata apropiere a di
rectorului și care a avut 
posibilitatea să cunoască 
in cele mai mici detalii is-

parte și trei tovarășe — 
Alaida Radovici, contabil- 
șef, Doroteea Matei, conta
bil principal, și Gherghina 
Zamă. secretar-șef al li
ceului.' care la anchetă au 
declarat că știau de multă 
vreme că se comitea o ile
galitate prin retribuirea 
suplimentară a unor ore ce 
intrau în norma profesio
nală a lui Gh. Șerban și 
a tuturor celorlalți ce 
au încasat acele sume, dar 
că n-au considerat necesar 
să sesizeze pe cineva în 
legătură cu acest fapt. Mai 
mult : ele insele completau 
„actele" cu date false și 
erau primele care le sem
nau. Iar asta timp de 4 
ani ! Una dintre ele, Matei 
Doroteea. cea care a com
pletat ultimul C.E.C. (1976), 
declară nici mai mult nici 
mai puțin că a înscris o

numărul 100 000 ale minis
terului. Unul dintre actele 
dosarului menționează. în
tr-adevăr, că „în școală nu 
s-a găsit textul acestor 
precizări și că nici in re
gistrul de documente in
trate n-a semnat cineva de
luare în primire a unui a- 
semenea document". Tot

nunte prin care se reclama 
însușirea de către Gh. Șer
ban a unor importante 
sume de bani în virtutea 
unor drepturi care existase
ră cîndva pentru cei ce în
deplinesc funcția de mem
bri ai comisiilor de admi
tere și absolvire, dar care 
încetaseră încă din anul 
1972 pentru cadrele didacti
ce cu munca de bază în
școală, potrivit precizărilor 
nr. 100 000 ale Ministerului 
Educației și învățămîntului. 
In plus, menționa anonima, 
însușirea banilor se făcea 
și prin înscrierea în 
C.E.C.-uri a unei destinații

„Concedii de odih

„Eu nu semnez, 
tovarășe director!"
- iată propoziția care, dacă era rostită la 
vreme, înainte de a porni pe calea încălcării 
legii, ar fi ferit de compromitere un specialist 

apreciat
lui in rîndul membrilor co
mitetului municipal de 
partid. Firesc deci, desco
perirea făcută de organele 
de control i-a uluit pe toți. 
Și. mai ales, i-a mîhnit. 
Fiindcă nu se făcea „de 
minune" un individ oare
care. un pișicher pe obra
zul căruia se mai pot a- 
dăuga și alte rușini de a- 
cest fel. fără ca să le sim
tă usturimea, ci un om 
care’ reprezenta, pe planul 
pedagogiei locale, o adevă
rată personalitate. Desti
tuirea lui din postul de 
director și. odată cu aceas
ta, scoaterea sa totală din 
rîndul cadrelor didactice, 
care a urmat potrivit unei 
decizii a Ministerului Edu
cației și Invățămintului, 
nu reprezentau — cum este 
lesne de înțeles — niște 
banale și insignifiante 
sancțiuni, ci aveau sem
nificația pierderii unui ca
dru în care se puseseră 
nădejdi ; a unui cadru în 
care se făcuseră reale in
vestiții (inginer siderurgist 
de profesie. Gh. Șerban a 
fost adus în liceu de pe 
platforma Oțelăriei 1, din 
postul de adjunct de șef 
de secție — post foarte 
mare la Hunedoara ! — și 
a lucrat ca director 12 ani. 
creindu-i-se condițiile să-și 
obțină în acest timp toate 
gradele didactice).

— Cercetările s-au făcut, 
sancțiunile s-au dat... ; 
despre ce să mai discutăm 
acum ?

— Despre o concluzie, 
i-am răspuns, pe care n-am 
văzut-o, din păcate, înscri-

toria falsului și a încăl
cării legii in acest caz. De
sigur, este foarte bine că 
a făcut această sesizare. 
Statul și-a recuperat, ca 
urmare, prejudiciul ce i se 
făcuse (toți cei 16 000 lei 
au fost returnați in cursul 
anchetei). Sesizarea nere
gulii trebuia, intr-adevăr, 
să fie făcută. Dar nu poți 
să nu rămii cu un gust 
amar gindindu-te că ea 
putea fi făcută mult mai 
din timp și. îndeosebi, nu 
poți să nu. sesizezi că a- 
cela ce în textul anonimei 
cerea „să se facă. în sfir
șit. dreptate", pare să-l fi 
urmărit cu intenția anume 
de a-1 surprinde intr-un 
moment cînd suma însuși
tă făcea nu obiectul jude
cății tovărășești, ci al Co
dului penal. Sint multi de 
părere că, într-adevăr. ,,a- 
părâtorul dreptății" (chiar 
dacă a adus un serviciu in
discutabil pentru norma 
financiară) este, prin men
talitatea lui. asemeni ace
lor insecte care, cu răb
dare răutăcioasă, așteaptă 
ca victima să tacă greșeala 
capitală și în clipa aceea 
să-i aplice înțepătura mor
tală. Nu poți, desigur, să 
dai ochii cu un asemenea 
„om drept" fără să ți se 
facă lehamite, metoda fi
ind cu totul străină practi
cilor specifice societății 
noastre bazate pe omenie, 
pe responsabilitate tovără
șească față de oricare din
tre cetățenii țării, și cu 
atît mai mult față de un 
tovarăș de muncă. Tot din
tre cei „din jur" făceau

destinație nereală pe docu
mentul financiar („conce
dii" în loc de drepturi pen
tru plata unei' activități 
profesionale) fiindcă... ve
nise ora cînd era progra
mată la bancă și nu mai 
avea timp să facă un stat 
normal. Ca să vezi pină 
unde poate merge irespon
sabilitatea. și încă la un 
cadru care lucra in dome
niu] finanțelor ! Gherghina 
Zamă spune că a contri
buit și ea la întocmirea ac
telor false, pe motiv că... 
„se plătise și înainte de 
venirea ei In școală". Iar 
contabila-șefă fiindcă... avea 
teamă de director, care se 
purta foarte autoritar. Să 
auzi și să nu crezi !

Insistăm atît asupra a- 
cestor amănunte fiindcă 
pentru toți lucrătorii din 
domeniul financiar există, 
după cum se știe, o regulă 
profesională fundamentală : 
să nu lași pe nimeni, sub 
nici un motiv și indiferent 
ce responsabilitate ar avea, 
să se atingă de banii și bu
nurile statului !

„Eu nu semnez, tovarășe 
director !“ — iată propozi
ția care, rostită încă din 
1973. măcar de una din 
cele trei, ar fi făcut ca Gh. 
Șerban să nu trăiască azi 
drama omului care s-a fă
cut „de minune"...

Dar. desigur. problema 
principală rărhîne în toa
tă această istorie proble
ma sa. a directorului în
suși. De la începutul an
chetei și pînă astăzi el a 
susținut fără încetare că 
n-a cunoscut precizările

ca argument în favoarea 
sa, Gh. Șerban aduce și 
faptul că din aceeași necu
noaștere a legii au incasat 
bani ilegal inclusiv cei doi 
directori adjuncți. Ascul- 
tînd însă aceste argumente 
nu poți să nu fii sur
prins de-a binelea : oare 
ce se întimpla in școala 
aceea ? A fi conducătorul 
unei instituții înseamnă in 
primul rind a aplica legile 
statului, iar ca să Ie .aplici 
trebuie să le cunoști. Cu
noașterea) legii, inclusiv a 
precizărilor care apar pe 
parcurs și pentru care tre
buie asigurat un sistem si
gur de urmărire. face 
deci parte din îndatoririle 
profesionale de bază. Nu 
numai că pentru Gh. Șer
ban necunoașterea nu re
prezintă o „justificare", 
dar devine acuzație. La ea 
se alătură și faptul că in 
calitate de conducător de 
instituție n-a luat măsu
rile necesare pentru a asi
gura studierea și cunoaște
rea detaliată a legilor și 
prevederilor de către sub
alternii săi, în primul rînd 
de către conducerea școlii. 
In atribuțiile directorului 
intră și verificarea peri
odică a întocmirii corecte, 
legale, a actelor financiare, 
iar el declară, cu aceeași 
viziune „inocentă" asupra 
muncii administrative, că 
a semnat C.E.C.-urile com
pletate in mod fals... „fără 
să citească ce scriseseră 
contabilele pe ele".

— Cine o face ca mine, 
ca mine să pățească, spu
nea fostul director Gh. 
Șerban. în încheierea dis
cuției pe care am avut-o.

Să fie sigur că așa se va 
întimpla !

Fiindcă _ în societatea 
noastră în posturile de 
răspundere nu pot fi ad
miși decît oameni a căror 
sumă de calități — politice, 
morale, profesionale, orga
nizatorice etc. — trebuie 
să constituie un singur tot, 
din care nu poate fi știr
bit nimic. Este sufi
cient ca o singură calitate 
să pălească pentru ca între
gul, știrbit, să nu mai ca
pete girul. încrederea oa
menilor.

Atenție deci la lege 1
Eugen FLORESCU

P.S. Intre tovarășii cu 
care am discutat la Hune
doara despre „cazul Șerban" 
sint și unii, nu puțini, care, 
socotind firească destituirea 
lui din funcția de director, 
obligarea la piața sumei în
casate fără drept, consideră 
că totuși el ar fi putut a fo
losit in continuare drept ca
dru didactic. Șerban Însuși a 
făcut o contestație tn acest 
sens, o asemenea apreciere 
este de competența Ministe
rului Educației și Invățămîn- 
tului care, in colaborare cu 
Ministerul Industriei Metalur- 
gicț. vor lua. desigur, hotărî-
rea cea mai judicioasă.

învechite. Să renunți la obișnuințe e 
foarte incomod uneori, chiar dacă 
obișnuințele acelea te costă de te 
usucă.

în secția mecano-energetică. Șeful 
atelierului de reparații utilaje (sec
tor extrem de important în viața 
întreprinderii). 11 cheamă Mar>.n 
Teodorescu și nu e inginer, e maistru. 
Nu mj-a răspuns direct la întrebare. 
Nu direct, dar ...la esență : „Eu vă 
spun ce fac oamenii din atelier. Noi 
producem... reparații. Nu putem să 
ne depășim planul. Adică, dacă ni-1 
depășim e rău. Dar ne-am creat un 
fond de timp, prin scurtarea repara
țiilor. 20 000 de ore. Așa am făcut la 
reparația capitală, din decembrie, a 
laminorului' doi de șase țoii...". „Ce! 
cu recordul ?“. „Care record ?“. „De 
citeva zile, laminorul produce mult 
peste mia de țevi pe fiecare schimb". 
„Serios ? Nu știam. înseamnă că bă
ieții au făcut acolo o treabă straș
nică..."

Cu multe zile înainte i-au tot dat 
laminorului tircoale. Unde s-a uzat 
mai tare ? Ce piese de schimb să 
pregătească ? Ce spații de lucru le-ar 
trebui în atelier ? Cînd a sosit mo
mentul totul era pregățiț. pe jumă
tate făcut.

„Și ce ar mai fi de 'făcut.?"',— Jn*) 
treb. „Multe. O echipă ia acum în re
parație două mașini în paralel, cu un 
mic decalaj. E o idee practică. Se eli
mină așteptările pentru remanieri, 
procurări de piese... In timp ce piese
le pentru una sint la remaniat, se 
demontează a doua și tot așa...". 
Cum s-ar numi metoda ? „Nu știu, 
dar ea a revoluționat, pur și simplu, 
munca noastră". „Și ce faceți în cele 
20 000 de ore ?“. „Facem mașini noi,, 
mecanizări... ' Că inventivi sîntem. 
nevoie este..."

Mă întorceam la comitetul de partid. 
Și discutam pe drum cu cel care mă 
însoțise tot timpul, tehnicianul 
George Popa, Despre ce ? Despre 
cite zile și nopți de căutări și încer
cări i-au trebuit lui ca să pună la 
punct un dispozitiv ultrasonic de 
măsurare' a pereților țevii, pentru 
tăierea rațională a extremităților...

La comitet. Constantin Giogu,

secretarul comitetului de partid pe 
întreprindere : „Să continuăm discu
ția, Deci, ca emanație a spiritului 
revoluționar sint și alte inițiative și 
realizări de la noi..." Pe puncte : 
1. S-a lansat inițiativa ca fiecare in
giner și tehnician să realizeze cel 
puțin o raționalizare în producție, o 
lucrare tehnică concretă. S-au reali
zat 80. Eficientă economică — 8 mi
lioane lei. 2. Țeava pentru antene de 
radio telescopice se aducea din im
port pe bani grei. Supărati că se. 
chelțuie valută pentru lucruri care 
s-ar putea face și la noi. mai multi 
ingineri, maiștri, muncitori au pro
dus... un atelier. Cu tot inventarul 
necesar. Care acum produce. 3. La 
fiecare țeava pentru foraj, cîteva 
kilograme de otel economisit numai 
și numai prin aceea că niște capace

de metal, pentru protecție, se tac 
acum din material plastic.

Am stat și-am scris cu răbdare. 
Dar lista era prea lungă.

Și-abia în drum spre redacție, re- 
memorînd, mi-am dat seama că. in
tr-o dimineață întreagă de discuții 
pe tema spiritului revoluționar, nu 
știu dacă interlocutorii mei au pro
nunțat de două ori aceste două cu
vinte. Da, nu ni s-au oferit cituși de 
puțin, în secțiile întreprinderii, defi
niții complete, fără cusur. în schimb, 
interlocutorii noștri au ținut să facă 
cunoscute faptele lor. în locul defini
țiilor fapte, fapte, fapte... „Spi
rit revoluționar ? Ceea ce facem mai 
bine, cu răspundere, cu pasiune"...

Fotoreportaj de
Mihai CARANFIL

OMUL care lasă in loc... trei mii de OAMENI
Mică de statură, pare a 

avea nevoie de forță. Ni
mic mai fals. Am văzut-o 
pe Vasilica Mantea pe 
cap cu o căciulă cu clape 
și în brațe cu coșcogea 
vasul cărînd mincare pen
tru animale ; am văzut-o 
la volanul automobilului 
propriu, șofînd cu. vigoare 
și nonșalantă de profesio
nist autentic ; deși femeie 
singură, și-a transformat 
curtea și casa în adevă
rată gospodărie model. La 
29 de ani s-a întors prin
tre ai ei ca învățătoare. 
Era în 1946. Cu un an 
înainte fusese primită în 
partidul comunist. Preda 
de toate în unica școală 
existentă pe atunci în 
comuna Viziru (județul 
Brăila). A trăit cu toate 
fibrele ei și a îndemnat și 
pe alții să trăiască toate 
transformările satului ro

mânesc contemporan. A 
fost convinsă și i-a con
vins și pe alții că singu
rul noroi care nu se spa
lă este noroiul din cugete 
și din simțiri. A pledat' 
alături de alții cu patos 
de manifest pentru cele 
două cooperative (agricole 
de producție existente azi 
la Viziru și pentru iriga
ții. A pledat pe la porțile 
și prin curțile oamenilor 
pentru bunăstarea oame
nilor. A pledat pentru în
ființarea altor școli, pen
tru cămin cultural și pen
tru dispensare, pentru bi
blioteci și pentru mai 
multe magazine. Nici o 
clipă n-a uitat prima ei 
obligație : să fie exeftiplu 
și să învețe copiii. A în
vățat să scrie, să citească 
și să ajungă oameni 3 180 
de copii. (Mi-a arătat 
citeva registre. Acolo. în

rubrici frumos liniate, aș
ternute cu litere cum 
n-am mai văzut de la o- 
rele de caligrafie, sint 
trecute numele, calificări
le, funcțiile și adresele 
tuturor foștilor săi elevi). 
A participat la toate 
campaniile așezării în 
care muncește și trăiește. 
A cîntat și a jucat pe 
scenă.

Am revăzut-o zilele tre
cute și m-am minunat. 
Toată casa îi e plină cu 
cărți, reviste, scrisori, do
cumente, tăieturi din zia
re, fișe, decorații milita
re... .(Mi s-a spus : „E su
ficient să audă că la Iași, 
Sibiu. București, Pitești, 
Brașov, oriunde, se gă
sește vreun document 
privind istoria de ieri și 
de azi a oamenilor comu
nei. și se urcă la volan, 
ajunge, fotografiază, cum
pără. transcrie și... înapoi

la Viziru. Bineînțeles că 
nu îi decontează nimeni 
nici un leu). între două 
coperți de dosar, sute de 
pagini de manuscris : 
«Monografia comunei Vi
ziru». Se pregătea să o 
ducă la primărie. Si poa
te că n-aș fi scris de
spre Vasilica Mantea (per
sonal cunosc multi învă
țători care au procedat 
ca și ea) dacă nu m-âr fi 
surprins unul dintre răs
punsurile ei. O întreba
sem :

— De ce faceți toate 
astea ?

— Pentru tatăl meu.
— Nu înțeleg...
— Se numea Mantea 

Ștefanache. A fost unul 
dintre capii răscoalei de 
la 1907, aici, la Viziru. A 
murit Ia Mără;°ști. Nu 
l-am cunoscut.

Mircea BUNEA

Femeia, nu jumătatea bărbatului...
dere in capacitatea. în puterea de muncă a femeii, pînă 
la rezervele mai mult ori mai puțin fățișe atunci cînd se 
pune concret problema promovării tovarășelor noastre de 
muncă și de viață. în episodul de astăzi, cele ce urmează :

...ci jumătate din populația țării. Sub acest generic. Ioa
na, personajul simbolic al serialului nostru, continuă să 
ne facă cunoscute peripețiile ei in confruntarea cu men
talități „masculine", de la zimbetul malițios, de neîncre
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI" în județele țării

Oamenii muncii—creatori și beneficiari 
ai actului de cultură

Problema agrară în
(Urmare din pag. I)

România

Manifestările prin care Galațiul 
dorește să contribuie la elogiul a- 
dus țării și partidului, la intensi
ficarea vieții spirituale a patriei 
sint semnate și de zecile de mii de 
oameni ai muncii din județ — si- 
derurgiști, navaliști, angajați . ai 
altor unități economice, țărani coo
peratori, locuitori ai orașelor și sa
telor județului, tineri și vîrstnici. 
Etapa de masă a festivalului de
monstrează, întîi de toate, o foar
te accentuată creștere a numărului 
celor ce participă la ampla miș
care culturală, atit în calitate de 
creatori, cit și de beneficiari ai 
manifestărilor spirituale.

Programele activității cultural- 
artistice urmăresc deopotrivă valo
rificarea la un nivel superior a ex
perienței artistice pe care o dețin 
multe colective din sate și orașe — 
sint cunoscuți, astfel, dansatorii 
din Ivești, fluierașii din Cuca, ță- 
ranii-coriști din Nămoloasa, să
tenii actori din Gohor sau fanfa
rele întreprinderii de producere și 
industrializare a legumelor și 
fructelor Tecuci, Șantierului naval 
din Galați ori regionalei de căi 
ferate — cit și, mai ales, atra
gerea la această vastă mișcare a 
noi și noi colective, organizarea de 
acțiuni cu mai mare audiență în 
rindul locuitorilor, cu participarea 
mai largă și frecventă, substanția
lă a oamenilor de artă, știință și 
cultură (amintim aici ciclul de ma
nifestări dedicat culturii și civili
zației daco-geților sau „Colocviul 
despre arta comediei", primul de

acest gen în țară, un amplu festi
val de teatru).

Acțiunile înscrise în faza de masă 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" contribuie la amplifica
rea activității de creație din fiecare 
localitate a județului și reclamă 
totodată valorificarea atentă a ta
lentelor, a însușirilor creatoare ale 
artiștilor amatori. întrecerile din 
cadrul fazei intercooperatiste —

constituie dovezi grăitoare ale stră
daniei de a propune noi forme de 
artă, de interpretare, de creație — 
nu lipsite, uneori, de stîngăcii, care 
arată că este nevoie de o îndruma
re permanentă, de instruire mai a- 
tentă, mai perseverentă. Muzeul de 
artă contemporană românească din 
Galați a găzduit în saloanele sale 
peste 400 de lucrări semnate de 
membrii asociației județene a ar
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susținute in numeroase comune ale 
județului — au evidențiat bogăția 
și amploarea creației populare, for
ța ei de influențare și de educație 
atunci cînd cei care o prezintă 
sint talentați și exigenți. Trebuie, 
desigur, să depunem în continuare 
eforturi și mai mari in această 
direcție, spre a nu lăsa loc impro
vizației, manifestărilor minore sau 
formalismului.

Se cuvine să scoatem In eviden
tă mai ales preocuparea echipelor 
și artiștilor amatori de a-și alcătui 
programele inspirîndu-se din clo
cotul muncii, din viața și preocu
pările. din bucuriile și frămîntările 
oamenilor, redate in forme de spec
tacol dinamice, mobilizatoare. Țe
sătoarele de covoare din orașul Be- 
rești și-au intitulat un dans creat 
de ele însele „Țesutul", formația 
coregrafică din combinatul siderur
gic a prezentat spectacolul denumit 
„Oțelarii" etc: acestea și altele

tiștilor plastici amatori. Expoziția 
„Omagiu României socialiste" pre
zintă, în lucrări de pictură, sculptu
ră, grafică, imagini din activitatea 
cotidiană a oamenilor muncii din 
locurile noastre : creatorii au pus 
pe pînză scene din peisajul indus
trial gălățean, evocări plastice ale 
unor evenimente și personalități de 
seamă din istoria tării. Considerăm 
că asemenea manifestări ce reu
nesc rezultatele unor vii eforturi 
creatoare trebuie mai amplu discu
tate; ele pot constitui terenul unor 
aprecieri de care artiștii amatori 
au multă nevoie pentru perfecțio
narea muncii lor.

Merită să fie subliniată și revita- 
lizarea multor formații artistice 
care evoluează acum in mod curent 
în fața publicului. Un exemplu 
dintre multe altele îl constituie e- 
chipa de teatru a Grupului de șan
tiere pentru construcții industriale 
și agrozootehnice Galați, denumită

pe scurt de către actorii-construc- 
tori „Teatrul nostru", formație cu o 
anumită tradiție, jucind in premie
ră multe piese, sprijinită competent 
de actori ai teatrului gălățean.

Alături de acestea se înscriu și 
preocupările de readucere în prim- 
planul vieții noastre spirituale a 
unor manifestări tradiționale de 
mare valoare educativă. Este cunos
cut, astfel, că la Mînjina, astăzi 
.,Costache Negri", aveau loc întîl- 
niri între fruntașii unioniști din Ță
rile Române, în veacul trecut. „în- 
tilnirile" de la Mînjina astăzi au 
loc intre oamenii comunei — o așe
zare mereu mai înfloritoare, cu lo
cuitori harnici — și oaspeți veniți 
aici din Iași, București. Galați ori 
din alte localități ale patriei. Tra
diția n-a fost uitată, dar ea slujeș
te prezentului, ridicării spirituale a 
așezării de astăzi, educării locuito
rilor săi.

Sintem pe deplin conștienți că 
acțiunile la care ne-am referit re
prezintă doar un început. Prin în
deplinirea în continuare, cu toată 
răspunderea, a sarcinilor trasate de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
de Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, trebuie să ridi
căm viața spirituală a județului 
nostru la cote și mai înalte, potri
vit cerințelor de astăzi ale muncii 
și creației tuturor.

Gheorqhe MOCA 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R.

creditori, cu obligația de a le resti
tui rapid fondurile avansate. Prac
tic, intr-un scurt timp trebuiau plă
tite datoriile și constituit un capital 
pentru noi competiții. Jaful devenise 
astfel temelia întregului sistem de 
ocirmuire fanariotă. în goana după 
bani se puneau biruri peste biruri, a- 
jungindu-se pină și la birul pe „co
șurile de fum de pe case". Impozitele 
erau grele nu numai prin masa lor 
imensă, ci și prin abuzurile la. care 
dădeau loc. Toată povara sarcinilor 
publice cădea aproape în exclusivi
tate asupra țărănimii. Pentru a 
smulge țăranilor și ultima lețcaie, 
zâpciii puneau în aplicare cele mal 
cumplite pedepse. „Nu există po
por mai asuprit de un guvern des
potic și mai strivit de biruri și an
garale decit țăranii din Moldova și 
din Țara Românească" — relata un 
călător englez din acele timpuri.

Tocmai interesul domnitorilor fa- 
narioți de a stoarce de la țărani cit 
mai mulți bani în folosul statului a

proprietate funciară din Principatele 
române, adincită mai ales la începu
tul secolului al XIX-lea. Revoluția 
de la 1821 de sub conducerea lui 
Tudor Vladimirescu, la care țărăni
mea a participat deosebit de activ, 
a constituit tocmai expresia necesi
tății profunde de schimbare a rapor
turilor agrare feudale, de emanci
pare a țărănimii de servitutile Îm
povărătoare impuse atit de stăpîni, 
cit și de stat.

Revoluția de la 1848 a formulat, 
cu contribuția esențială a marelui 
democrat revoluționar Nicolae Băl
cescu, un program precis și clar asu
pra modalității de transformare a 
relațiilor agrare și a sistemului de 
proprietate funciară. Esența acestui 
program o constituiau lichidarea sis
temului muncii de clacă, emanci
parea clăcașilor de servituti feudale 
prin transformarea lor în mici pro
prietari deplini pe loturile deținute 
deja în folosință. Și tocmai datorită 
faptului că a găsit in acest program 
reflectarea năzuințelor ei, țărănimea 
a devenit principalul sprijin al re

Mica proprietate țărănească creată 
în baza Legii ruraie din 1864

Categoria socialâ Nr. ceior cuprinși 
in prevederile legii

Suprafața 
primită (ha)

Clăcași................... 515 422 1 894 927
Țărani cu loturi mici 106 714 546 593

Total 622 136 2 441 520

Talente remarcabile in rindul elevilor
Zilele trecute, aproape 

1 500 de elevi din județul 
Ilfov, selecționați pentru 
faza județeană a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", au prezentat un 
program complex, de o 
mare diversitate. Mal întîi 
să notăm că au fost anga
jate in această întrecere 
peste 180 de formații cul- 
tural-artistice din cele 28 
de licee real-umaniste, 
agroindustriale și pedago
gice. Precedate de nume
roasele acțiuni cultural- 
educative din etapa de 
masă, care a reunit pe sce
ne peste 5 000 de elevi, spec
tacolele susținute în aceas
tă fază a festivalului au 
scos in evidentă preocupa
rea cadrelor didactice, a or
ganizațiilor U.T.C. pentru 
îmbogățirea conținutului 
revoluționar-patriotic al re
pertoriului, precum și pen
tru creșterea nivelului in
terpretării. „Festivalul — 
ne spunea prof. Rada Mo- 
canu, inspectorul general 
al inspectoratului școlar 
județean — a revitalizat și 
în județul nostru întreaga 
mișcare cultural-artisticâ 
și politico-educativă de 
masă, a pus în valoare nu
meroase talente autentice. 
După opinia mea, se re
marcă în primul rînd mon
tajele și recitalurile de

poezie patriotică, apoi co
rurile. grupurile corale, 
brigăzile artistice. Se vede 
strădania formațiilor, a in
structorilor de a pregăti și 
prezenta un repertoriu de 
bună calitate, expresiv, cu 
un bogat conținut de idei".

Calitatea spectacolelor,

îmbinarea judicioasă a tra
dițiilor valoroase cu for
mele noi de manifestare a 
spiritului creator. Urmă
rind, bunăoară, evoluțiile 
unor formații de dansuri 
am avut la un moment dat 
impresia că tinerii de pe 
scenă n-ar fi chiar din ju

cării artistice de masă, 
semnala apoi faptul că au 
lipsit din festival cu desă- 
virșire cimpoiul, cavalul, 
frunza, ocarina — instru
mente specifice folclorului 
din zonă.

Dacă în cele două 
cazuri o mai bună orien-
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Juriul recomandă: valorificarea superioară a tradi
ției, o dramaturgie adecvată elevilor, renunțarea la 

unele șabloane în interpretare

diversitatea manifestări
lor, a formațiilor și a ta
lentelor din rîndul ele
vilor sint neîndoielnice. 
S-a muncit mult, cu pasiu
ne. Cîteva observații pot 
însă constitui — atit pentru 
formațiile din licee ce vor 
merge în faza interjude
țeană, cit și pentru celelal
te, aflate în etapa de pre- 
selecție și. în general, pen
tru permanenta' mișcare 
artistică a elevilor — su
biecte de meditație în ve
derea perfecționării unor 
spectacole, a alcătuirii lor 
intr-un mod adecvat po
tențialului artistic de care 
dispune județul, pentru

deț. Portul, muzica, mișcă
rile — altfel de bun gust 
— nu aveau nimic comun 
cu o vatră folclorică de 
puternică tradiție cum este 
cea din comuna Mitreni, 
din apropierea orașului 
Oltenița. O situație asemă
nătoare și în muzica vocal- 
instrumentală tradițională; 
deși am ascultat soliști 
buni, cu reale calități, 
ei au prezentat un re
pertoriu limitat .la cîteva 
balade Și cîntece imitate 
însă prea vădit după unii 
profesioniști. Mihai Tren- 
tea, metodist la centrul ju
dețean de îndrumare a 
creației populare și a miș-

tare a instructorilor ar fi
putut înscrie formațiile de 
tineri dansatori și soliști 
pe linia valorificării a ceea
ce este specific zonei, îm-
binînd piesele tradiționale 
cu ceea ce s-a creat nou,
în schimb cei care s-au

. ocupat do echipele de tea
tru n-au prea avut ce ale
ge. Chiar dacă s-au tipă
rit și au fost puse la în- 
demina amatorilor culegeri
de piese de teatru, sărăcia 
de texte despre tineret, 
care să ofere, intr-a
devăr, o imagine veri
dică. semnificativă a crea
ției și preocupărilor lui se 
face încă resimțită — este

părerea regizoarei Olimpia 
Arghir de la teatrul „Ion 
Vasilescu". Spectacolul de 
teatru de amatori, chiar 
dacă interpreții sint elevi, 
nu trebuie transformat in
tr-o oarecare serbare șco
lară. în orice caz. apar încă 
multe inadvertențe intre 
interpreți și ceea ce, de 
voie, de nevoie, ei inter
pretează. Ne-am fi aș
teptat apoi ca muzica 
destinată tineretului să o- 
cupe un loc mai mare in 
ansamblul acestui spectacol 
al elevilor, insă, cum se în
tâmplă și în alte spectacole 
de acest gen, nu melodia, 
ci textul — versuri ale 
unor poeți clasici și con
temporani — s-a ridicat, 
de această dată, la o va
loare mai înaltă.

Desigur, această trecere 
în revistă a formațiilor ar
tistice ale elevilor, demon- 
strind existenta unor seri
oase forțe artistice in li
ceele județului Ilfov, în
deamnă în continuare la o 
muncă susținută și. nu in 
ultimul rînd, la sporirea 
eforturilor de a fructifi
ca mai pregnant spiritul 
de creație al elevilor, ta
lentele ce există in rindul 
lor.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scinteii"

CONTACTUL CU VIAȚA
(Urmare din pag. I)

de spectatori potențiali. Pentru că, 
dincolo de toată această susținută 
muncă de factură aparte, sintem ab
sorbiți, în continuare, de realizarea
— pe scenele acestui nou și frumos 
edificiu — a unor montări de puter
nică rezonanță și eficiență spirituală 
în contemporaneitate. Nu fetișizez 
cifrele, dar cred în valoarea lor orien
tativă. Pentru a ilustra volumul uriaș 
de muncă desfășurat de Național aș 
preciza, de pildă, că numai în luna 
ianuarie a acestui an teatrul nostru 
a prezentat in fața a 54 000 de oa
meni din Capitală și din provincie 
99 de spectacole.

— Am văzut pe avizierul repeti
țiilor, alături de repetițiile generale 
la ..Cyrano de Bergerac", titlurile a 
cinci piese : „Marele soldat" de Dan 
Tărchilă, „Acord" de Paul Everac, 
„Cine a fost Adam ?“ de Leonida 
Teodorescu, „Ciștigătorul trebuie 
ajutat" de Iosif Naghiu, „1907". dra
matizare după poeziile lui Tudor 
Arghezi. Am dedus apoi că lucrați 
la definitivarea textelor unui spec
tacol de dans și poezie și a unei piese 
de H. Lovinescu. In ce măsură acest 
repertoriu reprezintă o opțiune de
terminată de imperativele Festivalu
lui „Cîntarea României" ?

— Prin scrierea lui Dan Tărchilă 
și spectacolul Arghezi, Naționalul 
își asumă onoarea de a cinsti cele 
două mari evenimente istorice ale 
acestui an : centenarul Independen
ței și împlinirea a șaptezeci de ani 
de la izbucnirea răscoalelor țărănești 
pornite la Flămînzi.

Ne facem un titlu de onoare prin 
a raporta (și folosesc intenționat și, 
cred, adecvat o expresie ce revine 
des pe buzele tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră) că în zilele 
Festivalului „Cîntarea României" 
mai mult de jumătate din reperto
riul Naționalului este format din 
piese românești și că acestea sint 
urmărite de 65 la sută dintre spec
tatori (față de 17 la sută în 1969 1).

Culegem, desigur, roadele unei 
politici teatrale de mai mare durată 
și de continuitate, accentuată în chip 
deosebit in această stagiune. La a- 
ceasta se adaugă eforturile deosebite 
pentru a asigura o — pină acum 
neobișnuită longevitate vieții sce
nice a textelor românești valoroase 
(semnate de Eugen Barbu. Paul 
Everac, Iosif Naghiu etc.) și de a 
menține spectacolele la un inalt ni
vel artistic. Intenționăm să sporim 
in continuare numărul de localități 
în care întreprindem turneele (70 in 
anul trecut), iar in primăvară să or
ganizăm un turneu prestigios — sub 
forma unor microstagiuni — în mai 
multe orașe transilvănene.

Toate acestea sint. fără îndoiala, 
expresii ale preocupărilor noastre de 
a concretiza importantele prevederi 
ale Programului de măsuri in dome
niul politico-ideologic și cultural- 
educativ și de a contribui cit mai 
substanțial la modelarea unor con
științe înaintate, la educarea maselor, 
a tinerilor — care formează catego
ria dominantă a spectatorilor noștri
— in spiritul muncii neobosite, al 
patriotismului, al umanismului revo
luționar.

Expoziția internațională
„30 DE ANI VICTORIOȘI'

Amplă și interesanta, 
prin diversitatea și semni
ficația sa, expoziția inter
națională „30 de ani victo
rioși", sintetizînd creația 
unor artiști care s-au opus, 
prin operele lor, fascismu
lui in anii premergători ce
lui de-al doilea război mon
dial, și prezentind selectiv 
acele opere realizate după 
înfăptuirea Victoriei din 
mai 1945, constituie un eve
niment artistic remarcabil, 
ca și un fapt de cultură 
cu semnificații politice și e- 
ducative.

Deși expoziția este divi
zată in două secții, există, 
în ansamblu, o continuitate 
a spiritului umanist al ar
tiștilor, a caracterului mili
tant și realist al operelor 
lor, a atitudinii obiective 
față de viață, ca și acel su
flu poetic de încredere in 
om și in destinele lui de
terminate de sensurile și 
idealurile ideologice mar
xiste, comuniste de care 
sint animați creatorii.

In prima secțiune domi
nante sint desenele, afișele, 
caricaturile și gravurile, a 
căror autenticitate a trăirii 
directe de către autorii lor 
a evenimentelor politice le 
sporește forța de emoțio- 
nare și de expresivitate 

> plastică. Ar fi suficient să 
amintim, în acest sens, de 
memorabila lucrare a pic
torului Serghei Gherasi- 
mov, „Mama partizanului", 
de desenele și picturile ce
lebrului „trio" Kukriniksî, 
de desenele semnate de 
Kăthe Kolwitz, de sculp
turile lui E. Barlach, de ce
lebrele fotomontaje ale lui 
John Heartfield (1891—1968),

adevărate manifeste poli
tice.

în această secțiune a 
expoziției se remarcă cu 
o deosebită forță și vi
goare lucrările de gra
fică românești care dețin 
un loc important în miș
carea progresistă și anti
fascistă : operele lui Leon 
Alex, el însuși dispărut ca 
urmare a persecuției fas
ciste. avind o impresionan
tă lucrare, ca o prevestire 
a propriului său destin, in

omului și a societății sint 
aici caracterele principale 
evidențiate. Operele expuse 
comunică un vibrant me
saj uman.

Ca intr-o vastă cronică, 
se perindă, de la tară la 
tară, momente de eroism, 
de muncă și de construcție 
pașnică, scene de familie și 
din viața tineretului, pei
saje. Culoarea, forma, vo
lumul, lumina, desenul, or
ganizarea spațiului figura
tiv, pe care cu multă măies

La Galeriile naționale de arta

titulată „Execuția", dese
nele Iui Nicolae Cristea, 
caricaturile lui I. Ross, 
M. Gion. B'Arg sau gravu
rile militante ale lui Do- 
brian, A. Jiquidi, V. Kazar 
ș.a., creații care sugerează 
tabloul preocupărilor artiș
tilor noștri progresiști, care 
prin arma penelului s-au 
ridicat și au luptat împo- 

'triva fascismului, creînd 
opere pline de patos revo
luționar, care ne zguduie și 
astăzi prin adevărul con
ținut.

în a doua secțiune, mai 
amplă, sînt expuse opere 
ale artiștilor din R.P. Bul
garia. R.S. Cehoslovacă, 
R. Cuba, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă Româ
nia. R.P. Ungară, U.R.S.S. 
și R.S. Vietnam.

Afirmarea calităților mo
rale ale omului contempo
ran, suflul mobilizator al 
acțiunii de perfecționare a

trie le mînuiesc artiști re
prezentativi din aceste țări, 
sint puncte de sprijin 
pentru exprimarea senti
mentelor creatorilor față 
de patria lor, de mîndne 
pentru succesele obținute, 
de încredere în spirituali
tatea omului nou.

România prezintă în ex
poziție o sinteză a celor 
mai valoroși artiști care, 
așa cum au apreciat majo
ritatea criticilor in capita
lele in care a fost itinerată 
anterior expoziția. s-au 
bucurat de aprecierile vizi
tatorilor, artiștilor și criti
cilor. Astfel, în 1975, 
sculptorul german Fritz 
Kremer, privind la Berlin 
expoziția românească, men
ționa că : „Așa cum arată 
creațiile pictorilor. în1 
România poporul este ve
sel și optimist". Nimic mai 
adevărat dacă privim lucră
rile însorite de culoare ale

lui A. Ciucurencu. figurile 
muncițorilor lui C. Baba, 
tablourile lui C. Piliuță, 
A. Nedel, Sabin Bălașa sau 
Traian Brădean, V. Almă- 
șanu, M. Cilievici ori Gh. 
Șaru, sau sculpturile sem
nate de I. Jalea, I. Irimes- 
cu, I. Vlasiu, Vida Gheza 
ș. a.

Fiecare țară prezentă în 
expoziție are un speci
fic legat de tradițiile e- 
xistente și de valoarea ar
tiștilor expozanți. Aceasta 
constituie de fapt și unul 
din aspectele interesante 
și inedite ale amplei mani
festări internaționale de 
arte plastice de la Galerii
le de artă, din aceas
tă perspectivă puțind să 
distingem unele caracte
re specifice. Expozițiile 
U.R.S.S., Bulgariei, R.D.G., 
ca și ale celorlalte țări, con
țin operele celor mai repre
zentativi pictori, sculptori 
și graficieni, ceea ce le 
imprimă un caracter de 
mare diversitate stilistică, 
în schimb, expoziția R.P. 
Ungare are ca notă parti
culară sculptura mică.

Privind in ansamblu a- 
ceastă expoziție internațio
nală. manifestare de mare 
anvergură artistică, putem 
sublinia diversitatea ei sti
listică, aportul fiecărei na
țiuni, fiecărui artist la în
fățișarea istoriei, a vieții 
și muncii poporului său. 
Arta aceasta izvorăște din 
realități istorice, din lu
mea de astăzi, din victo
riile omului contemporan 
și confruntările lui cu 
viața, munca și creația.

Mircea DEAC

constituit motivul principal care 
a inspirat reformele lui C. Mavro- 
cordat de la jumătatea secolului al 
XVIII-lea, in Moldova și Țara Ro
mânească. Scopul acestor reforme 
era de a sustrage țărănimea de sub 
jurisdicția stăpinului feudal în ve
derea unei mai sistematice exploa
tări a ei de către stat. Astfel, țăranii 
nu mai puteau fi vinduți odată cu 
moșia, nu mai depindeau în totali
tate de stăpînii lor feudali ; rumâ- 
nia și vecinia erau desființate, țăra
nii șerbi devenind liberi sub raport 
juridic. Un fenomen similar a avut 
loc și în Transilvania după răscoa
lele țărănești conduse de Horea, 
Cloșca și Crișan.

Dar, deși considerat om liber, fos
tul rumân sau vecin n-a primit in 
proprietate lotul de pămînt deținut 
in folosință. El poseda in continuare 
acest lot în calitate de clăcaș, ceea 
ce însemna -obligația de a executa 
în schimbul folosirii pămintului nu
meroase prestații în muncă, în dijmă 
și in bani. Era o nouă formă, speci
fică epocii, de exploatare a țărănimii 
prin care se menținea dependenta ei 
față de stăpînii pămintului.

In perioada ce a urmat reformelor 
lui C. Mavrocordat, claca, principala 
obligație a săteanului față de senior, 
înregistrează o tendință accentuată 
de creștere. In 1766, de pildă, în 
Moldova, la cele 12 zile de muncă se 
mai adăugau încă 5. în Țara Româ
nească, în anul 1818, „Legiuirea Ca- 
ragea" adăuga și ea, la cele 12 zile 
deja stabilite. încă o zi de plug și 
un car 'de lemne. Obligațiile clăca- 
șilor fată de. stat au (devenit 
mai apăsătoare decit acelea față 
de stăpînul. de moșie. Producîn- 
du-se o asemenea intervertire în sis
temul de exploatare a țărănimii; cei 
mai mulți boieri se întrec în a ocupa 
funcții în stat, deoarece numai ca
litatea de dregător le putea oferi po
sibilitatea ca, sub paravanul percepe
rii dărilor publice, să jefuiască ne
stingherit și în propriul lor folos.

Sub imboldul dezvoltării accelerate 
a comerțului cerealier și al procesu
lui integrării Principatelor române in 
piața europeană — mai ales după 
desființarea monopolului turcesc a- 
supra comerțului prin pacea de 
la Adrianopole din 1829 — regimul 
agrar inaugurat in 1831 de Regu
lamentul Organic a restaurat priori
tatea stăpinului de moșie în exploa
tarea țăranului clăcaș. Potrivit aces
tui regim, țăranul era obligat în con
tinuare să muncească pe domeniul 
stăpânului, să dea dijmă sporită din 
toate produsele recoltate, să facă nu
meroase transporturi în favoarea 
acestuia. Caracterul înrobitor al 
Regulamentului se evidențiază cel 
mai pregnant prin introducerea clăcii 
cu nart, adică o pantitate anume de 
muncă fixată pentru o zi. ceea ce 
echivala de fapt cu o mărire deghi
zată a zilelor de clacă. După apre
cierile lui N. Bălcescu, nartul era sta
bilit la un/asemenea cuantum, incit 
pentru efectuarea lui erau necesare 
3—4 zile efective de lucru și chiar 
mai mult. Se ajungea ca cele 12 zile 
legiuite să fie de fapt 56 în Tara Ro
mânească și 84 in Moldova. Pe bună 
dreptate. K. Marx a caracterizat 
Regulamentul Organic drept „Co
dicele muncii de clacă", „ex
presia goanei după supramuncă". 
La toate acestea se adăugau nu
meroasele plocoane. In plus se in
troduseseră așa-zișii slujbași-Volnici. 
care trebuiau să lucreze gratuit 
la curtea stăpinului sau aren
dașului. aceștia reprezentind circa 
4 la sută in Tara Românească 
și 10 la sută în Moldova din totalul 
țăranilor. Aceștia erau denumiți 
iobagi, ceea ce însemna de fapt că 
instituția iobăgiei nu fusese total 
stirpită nici la un secol după des
ființarea ei prin lege.

Relațiile agrare bazate pe sistemul 
clăcii și spolierii sistematice a țără
nimii erau de fapt un simptom 
caracteristic al crizei sistemului de

voluției, a participat la zădărnicirea 
comploturilor contrarevoluționare or
ganizate de boierimea reacționară, a 
furnizat efectivele care au alcătuit 
armata revoluționară de sub coman
da generalului Magheru și, totodată, 
în timpul invaziei străine a apărat 
mult timp revoluția prin acțiuni 
desfășurate pe plan local.

Faptul însă că revoluția din 1848 
a fost înăbușită prin intervenția 
străină a împiedicat rezolvarea pro
blemei agrare în folosul maselor ță
rănești. a determinat menținerea ma
rii proprietăți feudale.

In perioada următoare, și mai ales 
după Unirea din 1859. dezvoltarea tot 
mai accentuată a forțelor de produc
ție. extinderea relațiilor capitaliste

nit proprietari pe 1 894 927 ha. în timp 
ce alți 106 714 săteni au cumpărat din 
moșiile statului loturi mici cu o su
prafață totală de 546 593 ha. Astfel, 
peste 2 441 000 ha pămint au intrat 
în stăpinirea deplină a țărănimii. 
S-a constituit astfel o mică proprie
tate care, dezvoltindu-se treptat, re
prezenta temeiurile materiale ale 
luptei pentru liberalizare și demo
cratizare în cadrul orânduirii capita
liste. Deplasarea sătenilor spre orașe 
și îmbrățișarea unor meserii, intra
rea lor. deci, în rîndul proletariatului 
în formare nu mai puteau fi stăvilite.

Reforma din 1864, deși a subminat 
bazele regimului feudal în agricul
tură. nu l-a lichidat insă complet și 
n-a desființat marea proprietate 
funciară și nici moșierimea ca clasă 
socială. După reformă, proprietatea 
moșierească reprezenta aproximativ 
70 la sută, din suprafața cultivabilă 
a României, iar proprietatea țără
nească (adică a moșnenilor, răzeșilor 
și foștilor clăcași împroprietăriți) 
aproximativ 30 la sută. Rezultă clar 
că marea proprietate moșierească a 
continuat să se mențină atotputerni
că și după aplicarea Legii rurale din 
1864. In legătură cu acest fenomen se 
cuvine făcută observația că, spre 
deosebire de alte țări, unde revoluția 
burgheză a dus la desființarea pro
prietății feudale, la noi această pro
prietate a persistat, formînd baza 
economică a dezvoltării unui regim 
de tip burghezo-moșieresc, ceea ce 
avea să determine ca în strategia și 
tactica Partidului Comunist Român 
să rămînă înscris pină în 1945 obiec
tivul desăvirșirii revoluției burghezo- 
democrate.

Loturile atribuite sătenilor prin Le
gea rurală din 1864, cele deținute 
în folosință erau de dimensiuni 
reduse, incapabile să asigure au
tonomia și trăinicia unei mici gos
podării, care în procesul dezvoltării 
capitaliste și al sporului demografic 
se pulveriza. In plus, numeroși să
teni care în 1864 nu fuseseră clăcași 
rămăseseră fără pămînt. Din aceste 
motive, datorită și slăbiciunii in
dustriei. incapabilă să ofere locuri 
de muncă unei numeroase ță- 
rănimi lipsite de pămînt sau cu pă
mînt puțin, reforma agrară din 1864 
a perpetuat, în noile condiții, învoie
lile din epoca Regulamentului Or
ganic.

Structura proprietății în România 
după reforma din 1864

Natura proprietâțil % din suprafață 
cultivabilâ a țârii

Proprietatea moșiereascâ 70
Proprietatea țărănească 30

Total 100

au impus ca cerințe stringente ale 
dezvoltării societății românești Înlă
turarea formelor de producție feu
dale in agricultură, eliberarea țăra
nilor de servitutile iobăgești. Tocmai 
sub imperiul acestor cerințe și al 
presiunii puternice a maselor țără
nești, în rîndurile cărora dăinuia 
ecoul revoluției din 1848, a fost în
făptuită reforma agrară din 1864, pe 
bază legii agrare promulgate de 
Cuza și Kogălniceanu, în pofida îm
potrivirii înverșunate a moșierimii 
conservatoare. însemnătatea acestei 
reforme rezidă în faptul că desfiin- 
țînd un șir de Servituti feudale — 
claca, dijmele, podvezile în schimbul 
unei răscumpărări plătite de țăran — 
ea a adus o schimbare substanțială 
a regimului proprietății funciare și a 
relațiilor agrare, a dfeschis calea 
largă a dezvoltării capitaliste in 
agricultură. Pe baza legii rurale 
din 1864, 515 422 clăcași au deve-

Declarat liber prin lege, dar ne- 
avind mijloacele materiale pentru 
a-și Împlini efectiv libertatea, țăra
nul a fost nevoit să accepte condi
țiile înrobitoare impuse de moșier. 
In plus, arendășia s-a extins pe sca
ră largă, determinînd o și mai pu
ternică exploatare a țărănimii.

Puțina proprietate țărănească creată 
prin împroprietărirea din 1864 a în
registrat in anii următori un 
puternic proces de erodare. în aceste 
condiții, problema agrară s-a com
plicat și mai mult. S-au accentuat 
contradicțiile dintre moșierlme și 
burghezie pe de o parte și țărăni
me, pe de altă parte, ajungîn- 
du-se la începutul veacului al 
XX-lea la acea situație explozivă 
care a generat răscoala din 1907, 
înăbușită prin coalizarea ambelor 
clase exploatatoare. Sînt aspecte 
asupra cărora va stărui următorul 
articol din această serie.

Versurile răsculatului
- raw fwrkă

yosie verde trei
Anu 907
Cînd am bătuțila «jet® 
Cu bețe, funii udate 
Of* Ce fapte blestemate 
Foaie verde cte-srțăraș 
J)e sus a venit răvaș 
A-nccmeentrpt călărași 
Feaie verde trei alune 
Și i~a trimis prin comune 
Ce să-și bată jee de lume 
Pe care cum îl prindea
XI bătea și-l canunea 
Și la pușeS-î trimitea 
Și—i vedeai pe toți căzînd 
Tot cs iepurii din crîng

Cina a fost la Băilești ' 
Stai t» loc 31 te jelești 
50 de averi la rînd
Bombardate la minut 
Iar numele celor merți 
Pomenindu-se de toți 
Căci i-s amorît legați 
Cei mai mulți nevinovați 
Pici cel puțin întrebați.

Marea răscoală țărănească din 1907 s-a încrustat 
poporului, fiind oglindită in numeroase dintre 
timentelor de revoltă împotriva celor din ordinul 
arestați și schingiuiți zeci de mii de
pra satelor, Ie dau glas și versurile scrise in acel an de 
Radu Florea din Giubega.

adine în conștiința 
creațiile sale artistice. Sen- 

cărora au fost uciși, 
țărani, trăgîndu-se cu tunurile asu- 

foc de poetul-țăran

tv
PROGRAMUL I

11,00 O viață pentru o Idee : Aurel 
Vlaicu (1882—1913). unul dintre pio
nierii aviației mondiale

11.30 Teleclnemateca
13,00 Cele mai frumoase pagini din ope

retele lui Offenbach și Hervâ
13.30 Colegi de generație — reportaj

despre constructorii sistemului 
energetic Cerna—Motru—Tismana

13.45 „Las vouă moștenire". Tradițiile 
democratice, revoluționare și pa
triotice ale literaturii române. 
Film documentar

14,05 Dansuri simfonice
14.30 Telex
14,35 Bucureștlul necunoscut
14,50 Publicitate
14,55 România pitorească
15,25 Treptele viselor — documentar 

realizat în colaborare cu Institutul 
de artă teatrală și cinematografică

16,15 Reportaj pe glob : Repere brazi
liene

16,40 Cel mai bun, continuă ! Concurs 
de cultură generală și pregătire 
multilaterală

17.30 Antologia filmului pentru tineret 
și copil. „Tarzan — omul junglei"

18.50 Săptămîna politică internă și in
ternațională

19,05 Eroi îndrăgiți de copil : Heidl
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei. Controlul obștett 

in preajma consfătuirii pe tară
20.00 Teleenciclopedia
20.50 Film serial : Columbo
22.20 Intilnire cu satira și umorul
23.20 Telejurnal
23.30 Seară de romanțe

• BISTRIȚA-NASAUD. Mai bine 
de 4 500 de spectatori din 7 centre 
de comună și orașul Bistrița au ur
mărit desfășurarea fazei interco- 
operatiste și orășenești din cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Au participat 82 de for
mații corale, de teatru, trișcași, 
montaje literare, brigăzi . artistice 
de agitație, grupuri vocale, tara
furi ș.a„ care au cuprins 1 470 de 
membri, precum și 86 de interpreți 
individuali. Sala de expoziții a o- 
rașului Bistrița găzduiește cele mai 
reușite creații plastice ale tinerilor, 
uteciști și pionieri, din județ, reu
nite sub genericul „Culorile inde
pendentei". • TIMIȘ. Simpozion 
privind cercetarea agricolă. în 
șirul manifestărilor cultural-științi- 
fice organizate în județul Timiș în 
cadrul Festivalului național ..Cîn

tarea României", joi. 10 februarie 
1977, la Stațiunea de cercetări agri
cole din Lovrin a avut loc un sim
pozion consacrat realizărilor și sar
cinilor cercetării agrozootehnice in 
cincinalul revoluției tehnico-științi- 
fice. Au participat cercetători și 
cadre didactice din invățămîntul a- 
gricol superior, specialiști din uni
tățile agricole de stat și cooperatiste 
din zona de șes si de deal a județu
lui, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. 
• GALAȚI. Sub genericul ,,Slavă 
eroilor independenței", la monu
mentele închinate eroilor de la 1877 
din Galați și comunele Bălăbănești 
și Drăgânești au avut loc evocări 
realizate de pionieri. Expoziția de 
artă plastică deschisă la Liceul 
economic din Galați poartă titlul 
..Slăvim independența". La cinema

tograful „Dunărea" din Galați a 
avut ioc medalionul cinematografic 
„Răscoalele țărănești din 1907 in 
conștiința poporului român", urmat 
de filmul artistic ..Setea". • DOLJ. 
Muzeul „Procesul luptătorilor ce
feriști și petroliști din iunie- 
iulie 1934“ și Casa armatei din 
Craiova au găzduit simpozionul 
cu tema „44 de ani de la eroicele 
lupte muncitorești din 1933". Par- 
ticipanții — elevi, tineri muncitori, 
ofițeri și subofițeri, precum și fa
miliile acestora — au audiat expu
neri despre locul luptelor ceferiste 
in istoria mișcării comuniste și 
muncitorești din tara noastră, făcute 
de profesorii de istorie Cezar A-

vram și Luchean Deaconu, amin
tiri din perioada respectivă de
pănate de Emil Ștefi, mem
bru de partid din ilegalitate. 
• BRASOV. La Casa corpului di
dactic din Brașov a avut loc sim
pozionul „Fii ai neamului româ
nesc", care a avut ca temă lupta 
poporului nostru pentru indepen
dență națională și pentru dreptate 
socială. Au participat reprezentan
ții activelor pionierești, comandanți 
instructori de unități și profesori 
de istorie din Brașov „Făgărașul 
la cota anilor noștri" <e intitulează 
expoziția de fotografii deschisă in 
incinta clubului Combinatului chi
mic Făgăraș. • SUCEAVA. Pe

scena Casei de cultură a sin
dicatelor din Suceava a avut 
loc spectacolul cu piesa „Cita
dela sfărimată" de Horia Lovi- 
nescu, în interpretarea colectivului 
artistic al teatrului popular „Matei 
Millo" din localitate. „Dăruire re
voluționară, disciplină, responsabi
litate comunistă" este deviza în
scrisă pe unul din afișele editate 
recent. în tiraj de masă, de secția 
de propagandă a comitetului jude
țean de partid. în care sint cuprin
se chemări către oamenii muncii 
suceveni la activitate creativă in 
domeniile material și spiritual. • 
ALBA. împlinirea a 70 de ani de 
la răscoala țăranilor din 1907 a fost 
consemnată la Muzeul din orașul 
Sebeș prin deschiderea unei expo
ziții de documente. Tot la Sebeș a 
fost organizat un simpozion cu

tema : „Ecoul răscoalei din 1907 In 
Transilvania", la care au participat 
specialiști de la Muzeul Unirii din 
Alba Iulia. Muzeul din Sebeș, filia
la județeană a Arhivelor Statului, ca
dre didactice. • SATU MARE. Peste 
1 100 de elevi din liceele județului, 
cuprinși în 60 de formații artistice, 
au evoluat în cadrul fazei de masă 
a Festivalului național „Cîntarea 
României". La întreprinderea 
„Mondiala" s-a deschis o expoziție 
de artă plastică cu tematică patrio
tică și revoluționară — a treia din 
suita expozițiilor pe care le orga
nizează in unitățile industriale fi
liala U.A.P Satu Mare, în cadrul 
manifestărilor prilejuite de festi
val.

Corespondenții „Scinteii"
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faptul'---------------- 1

DIVERS
Cititori
în stele

9

Pentru amatorii de cunoașterea 
tainelor astrelor cerești, ca și 
pentru cei initiați in acest do
meniu, Muzeul judefean de știin
țele naturii Bacău a înființat un 
observator astronomic 
Fiind 
derne 
telor 
pune 
un bogat material 
harta bolții cerești, 
pecte din galaxia noastră, foto
grafii din Cosmos. El este înzes
trat cu două telescoape care per
mit „cititorilor in stele" să-și a- 
propie imaginea Lunii si a dife
ritelor constelații.

popular, 
unul din mijloacele mo
de răspindire a cunoștin- 
științifice, 

la dispoziția
observatorul 
vizitatorilor 

documentar : 
planșe cu as-

Bieții fazani,
bietele
căprioare

Numai cînd auzea cuvîntul 
fazan sau căprioară, lui Andras 
Octavian, contabil-șef la între
prinderea agricolă de stat Live
zile (județul Timiș) îi lăsa gura 
apă.

— Ei, ce mai fripturică aș face 
tu ! — iși zicea contabilul-șef.

De la un timp încoace, conta- 
bilul-șef parcă nici somn nu mai 
avea, tot socotind în fel și chip 
cum să facă și să dreagă să-și 
ostoiască pofta de-o frigăruie. 
Dar iată că norocul i-a suns 
exact cmd se aștepta mai puțin. 
Aftind cum că de aceeași poftă 
sint molipsiți și doi inspectori de 
la Trustul judefean LAS., con
tabilul-șef n-a mai stat pe gîn- 
duri și a organizat o partidă de 
vinătoare după toate regulile... 
braconajului, întrucit nici unul 
din cei trei vinători nu avea au
torizație. Dar de unde să știe 
acest lucru cele două biete că
prioare și bieții fazani care le-au 
căzut victime ? Bine că au aflat 
și știu acum cei in măsură să 
ia... măsuri pentru a curma ase
menea pofte. Chiar dacă e vorba 
— sau cu atit mai mult — de 
inspectori sau contabil-șef.

• ••

I Care
| felicitare

Pînă în momentul tamponării 
I autoturismului l-VN-4113 cu un 
i altul care venea din sens opus 

lucrurile erau limpezi. Adică : 
I Epure "Valeriu din Focșani in- 
| trase în posesia permisului de 

conducere auto, iar Vasile Dra- 
I gu, mecanic la școala de șoferi 

amatori, l-a felicitat din toată 
' inima. Epure s-a bucurat că e 

felicitat, dar nu pe... uscat.. Din 
acest moment, cînd cei doi s-au 
dus să „cinstească" evenimen
tul, lucrurile au început să ia 

I o întorsătură... tulbure, care a 
culminat cu tamponarea. Așa se 
face că la întrebarea ofițerului 
de miliție „Cine se afla la volan 
în timpul tamponării Epure 

I zicea că Dragu, Dragu se jura 
că Epure era. Disputa continuă. 

I Acum se așteaptă probele 
laborator, care vor limpezi

1 crurile. Exact din 
unde vinul începuse 
bure.
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pan chil 
să le

de 
lu
de 

tul

I Nu se

I învățase»

I minte

I
in urmă, 
Scutelnici,

I
I
I
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Cu vreo cinci ani 
Maria Stilpeanu din 
județul Buzău, fusese condam
nată pentru fntreruperea ilegală 
a cursului normal al sarcinii u- 
nei femei. In timpul procesului 
de atunci, implorind circumstan
țe' atenuante. Maria Stilpeanu 
spunea, cu lacrimi in ochi :

— Vă asigur, onorată instanță, 
că este prima și ultima oară in 
viata mea că am făcut ce-am 
făcut, dar n-o să mai fac cit oi 
trăi, și pățania de-acuma o să-mi 
fie învățătură de minte...

Dar nu s-a învățat minte. Zi
lele trecute, lucrători de miliție 
au surprins-o in aceeași culpă : 
întreruperea cursului normal al 
sarcinii unei femei din comuna 
Pogoanele. împotriva inculpatei 
s-a inceput urmărirea penală. 
Poate acum o să se învețe — in 
sfirșit — minte.

I Le-a stat
I ceasul....

I
I
I
I
I
I
I

Deși aveau meserii frumoase 
— unul era sudor și celălalt 
cizmar — cei doi tizi și prie
teni la cataramă (Gheorghe Ro- 
potă și Gheorghe Fotache), întîl- 
nind într-o seară trei elevi de 
la un liceu industrial din Vaslui, 
i-au luat prin surprindere și au 
început să-i buzunărească. Mare 
le-a fost însă mirarea cînd n-au 
găsit asupra lor decit 50 de lei. 
De, erau elevi, nu „lefegii" ca 
ei ! In lipsă de bani mai multi, 
le-au luat ceasurile de La mină. 
Unul dintre elevi s-a dus la pri
mul telefon și a anunțat miliția. 
Cei doi 
tălpășița 
decît la 
unde au
că. Dar tocmai cînd iși potriveau 
ceasurile, hop ! că apare militia. 
Unul din cei doi Gheorghe nu 
s-a putut abține să nu recunoas
că : „Mâi, da’ ce repede ne-a luat 
urma. Iți stă ceasul, nu alta !“.

luat 
oprit 

sat.

Gheorghe și-au 
și nu S-au mai 
un bufet intr-un 
început să se cinsteas-

I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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ta București s-au încheiat, vineri, 
lucrările Comisiei mixte româno-sue- 
deze pentru comerț.

Cu acest prilej a fost semnat pro
tocolul comercial pe anul 1977, care 
se adaugă celorlalte două documente 
privind cooperarea economică.'indus
trială Și tehnico-științifică. încheiate

în zilele de 10 și 11 februarie s-a 
desfășurat in Capitală, sub egida Co
misiei centrale de coordonare la ni
velul economiei naționale a acțiunii 
de creștere suplimentară a produc
tivității muncii, o consfătuire cu re
prezentanții colectivelor întreprinde
rilor model, selectate dintre cele mai 
reprezentative unități din toate ra
murile și organizate în mod exem
plar pentru a obține o înaltă pro
ductivitate a muncii.

La lucrările consfătuirii au parti
cipat tovarășii Paul Niculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Pană, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., minis
trul muncii. Mihai Marinescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Ilie Cîșu, adjunct al. minis
trului muncii, Stelian Grindeanu, vi
cepreședinte al Consiliului Organi
zării Economico-Sociale. Ștefan Kiss, 
secretar de stat la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale. Jean Beiu, 
prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu". Au participat, de ase-

comerțt
zilele trecute. Comisia a stabilit ca
drul adecvat extinderii și diversifi
cării conlucrării economice bilate
rale în diferite sectoare de activitate, 
precum și a schimburilor reciproce de 
mărfuri.

(Agerpres)

crcșterii
• e

cabinetelor jude- 
științifică a pro-

menea, directorii 
tene de organizare 
ductiei și a muncii, cadre didactice 
din învătămintul superior tehnic și 
economic, factori de răspundere din 
ministere și alte instituții centrale.

Referatele prezentate în cadrul 
consfătuirii, dezbaterile care au a- 
vut loc au subliniat însemnătatea 
organizării întreprinderilor model, e- 
vidențiind rolul acestora ca unități- 
pilot pentru promovarea susținută a 
progresului tehnic, a metodelor mo
derne de organizare a producției și 
a muncii, precum și necesitatea ge
neralizării în toate întreprinderile in
dustriale și de construcții a expe
rienței pozitive acumulate de acestea 
in privința creșterii susținute a pro
ductivității muncii. Participanții au 
făcut vizite de documentare la în
treprinderea de confecții și tricotaje 
și întreprinderea „Electroaparataj" 
din București, unde au luat cunoș
tință de experiența și rezultatele a- 
cestor unități în realizarea și depă
șirea sarcinilor de creștere a produc
tivității muncii. (C. Dan).

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Iordaniei

în legătură cu încetarea tragică din 
viață a reginei Alia a Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei, la Ambasada 
acestei țări din București a avut loc, 
vineri dimineața, prezentarea de con
doleanțe.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului do Stat, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului. Suzana Gâdea. ministrul 
educației și învățămîntului. Nicolae 
Nicolaescu. ministrul sănătății. Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

în numele 
Ceaușescu șî 
Ceaușescu. al

tovarășului Nicolae 
al tovarășei Elena 

guvernului român, cei

prezenți au exprimat ambasadorului 
Iordaniei.. Hani Khasawneh. senti
mentele de adincă compasiune pen
tru pierderea grea suferită de Ma
iestatea Sa regele Hussein Ibn Talal 
al Iordaniei și de familia regală.

Ambasadorul a mulțumit pentru 
condoleanțele transmise și a reînnoit 
sentimentele de prietenie pe care 
suveranul hașemit. poporul iordanian 
le nutresc față de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, față 'de poporul român.

Asistenta a semnat, totodată, in 
cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

Fvrplpntpi Snip
Domnului BASAPPA DANAPPA JATTI

Președintele interimar al Republicii India
Am aflat cu profundă întristare vestea încetării din viață a președintelui 

Republicii India, Fakhruddin Aii Ahmed.
împărtășind durerea .provocată de această grea pierdere, in numele Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al 
meu personal, vă adresez dumneavoastră și întregului popor indian cele mai 
sincere condoleanțe, iar familiei Îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

LA SATU MARE

Simpozion pe tema funcției educative a dreptului
La Satu Mare s-a desfășurat, sub 

egida Asociației juriștilor din Româ
nia, a Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
și a Consiliului județean al F.U.S., 
simpozionul cu tema „Funcția educa
tivă a dreptului în etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Propaganda juridică și rolul 
ei in formarea conștiinței juridice a 
maselor de cetățeni". Au luat parte 
președinți de tribunale și procurori- 
șefi, ju.risconsulți, juriști de la Arbi
trajul de stat, lucrători ai Ministeru
lui de Interne din majoritatea jude
țelor. precum și factori educaționali 
din instituții și așezăminte de cultu
ră, din organizațiile de masă și 
obștești din Satu Mare. La lucrările 
simpozionului au participat tovară
șii loan Foriș, prim-secretar al Comi
tetului județean Satu Mare al P.C.R., 
Constantin Stătescu, ministrul justi-

ției, cadre din conducerea Tribunalu
lui Suprem și Procuraturii Generale. 
Au fost prezentate 18 comunicări — 
întocmite de cadre din justiție și pro
curatură care au absolvit cursuri de 
perfecționare a pregătirii profesiona
le la Academia „Ștefan Gheorghiu" 
și școlile interjudețene de partid ; 
în urma discuțiilor și concluziilor 
s-au cristalizat învățăminte practice 
vizînd creșterea rolului dreptului în 
formarea conștiinței juridice a ma
selor. în acest context. între 10 fe
bruarie și 10 martie in toate locali
tățile, întreprinderile, instituțiile și 
școlile din județ se desfășoară cicluri 
de manifestări în cadrul „Lunii edu
cației juridice". (Octav Grumeza).

A apărut
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IERI, LA GÎRBOVI-ILFOV

A fost constituit consiliul comunal
pentru educație fizică și sport

în program, 
la sfîrșit de săptămînă

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru caldele urări adresate poporului 
neozeelandez cu ocazia sărbătoririi Zilei Noii Zeelande. La rindul nostru, pri
vim cu interes dezvoltarea relațiilor prietenești existente între cele două 
țări ale noastre.

Vă mulțumesc pentru bunele urări personale.
DENIS BLUNDELL

Guvernator general

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul tailandez, precum și eu personal, exprimăm Excelenței Voastre 
cele mai sincere mulțumiri pentru căldurosul mesaj adresat cu ocazia aniver
sării Zilei naționale și a zilei mele de naștere.

La rindul nostru, dorim să vă transmitem aceleași bune urări.
BHUMIBOL

Regele Tailandei

Cronica zilei

La Girbovi, comună ilfoveană si
tuată în inima Bărăganului, vestită 
pentru hărnicia locuitorilor ei (coo
perativa agricolă de aici a fost de 
două ori decorată cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste), sportul de 
masă se bucură de largă audiență 
mai ales în rjndul celor peste 1200 
de tineri — elevi, mecanizatori și coo
peratori. Aceasta nu numai pentru 
că oamenii harnici de aici au știut 
dintotdeauna să-și petreacă timpul 
liber cu folos, ci și pentru că, odată 
cu creșterea puterii lor economice, 
a nivelului lor de trai, și-au creat 
și o frumoasă bază. materială ob
ștească. în cazul sportului, aceasta 
înseamnă mai multe terenuri pentru 
fotbal și oină, volei, handbal, tenis, 
două popicarii, pistă pentru atletism 
etc. „Duminicile cultural-sportive", 
cele cinci competiții școlare cu ca
racter permanent, cicloturismul și 
acțiunile turistice atrag pe vreme 
prielnică sute și sute de tineri pa-

sionațl ai sportului. Ni se pare fi
resc. așadar, faptul că tocmai aici, 
la Girbovi s-a constituit ieri pri
mul consiliu comunal pentru educa
ție fizică și sport din județul Ilfov, 
organism obștesc menit să asigure 
conducerea unitară și amplificarea 
mișcării sportive din mediul rural 
— așa cum prevede Programul pri
vind dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 1976— 
1980, aprobat de conducerea parti
dului. La fel de firesc și semnifica
tiv e și faptul că in fruntea consi
liului ca președinte al acestuia, ală
turi de ceilalți 14 membri ai săi —. 
cadre didactice, reprezentanți ai or
ganizațiilor U. T. C„ sindicale și 
pionierești etc. — a fost desemnat 
gospodarul și omul de frunte al sa
tului. Eroul Muncii Socialiste Marcel 
Dobra, președintele cooperativei agri
cole de'-producție din localitate;

Finalele 
„Săniuței de argint"
La

sura 
de-a 
tive 
ani) 
cerile finale vor fi prezente echipa-K 
jele campioane ale județelor, califi
cate în urma unor concursuri la care 
au participat zeci de mii de elevi 
eleve din întreaga țară.

Băile Harghita se vor desfă- 
astăzi și miine finalele celei 
IX-a ediții a competiției spor- 
de masă pentru elevi (14—19 
„Săniuța de argint". La între-

Campionatele 
de atletism în sală

Și

B. ALEXANDRU

PESTE O SĂPTĂMÎNĂ LA SINAIA

Campionatele europene de bob
® La starturi, peste 40 de echipaje din zece țări ® Vor concura 
cei mai mulți dintre laureații recentelor campionate mondiale 

@ Mîine se vor definitiva formațiile României

în sala „23 August" din Capitală 
se vor desfășura astazi și miine cam
pionatele naționale de atletism pe 
teren acoperit rezervate seniorilor.

La startul întrecerilor vor fi pre
zență printre alții, atieții noștri frun
tași Carol Corbu, Veronica Buia, Cor
nelia Popa, Toma Petrescu. Claudiu 
Șușelescu, Erwin Sebestien și Bearos 
Bedrosian. ....

lată programul celor două zile de 
concurs : sîmbătă (de la ora 16) : 
săritura cu prăjină, triplusalt, 60 m 
garduri (ieminin), 60 m plat (mas
culin). săritura in inălțime (mascu-' 
lin), săritura in lungime (feminin) și 
aruncarea greutății (feminin) ; dumi
nică (de la ora 9,30) : 60 m garduri 
(masculin), 60 m plat (feminin), să
ritura in înălțime (feminin), săritura 
în lungime (masculin) și aruncarea 
greutății (masculin).

REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 6/1977

Din sumar : „Bilanț 1976. împliniri 
remarcabile în dezvoltarea econo- 
mico-socială a României". „Piloni ai 

creșterii eficienței. Valorificarea poten
țialului creativității tehnice". ,,«R.E.» 
pe fluxul inovație-materializare. 
Mari posibilități de atragere a re
surselor energetice secundare in cir
cuitul economic". „Experiențe în ac
tualitate. Consiliul intercooperatist, 
cadru organizatoric propice dezvoltă
rii agriculturii". „Creșterea vitezei de 
rotație a fondurilor circulante". „O 
imensă sutsă fie economii. Optimi
zarea soluțiilor tehnologice". „în spri
jinul celor care studiază în învăță- 
mîntul politico-ideologic de partid. 
Tenipiuri ale dezvoltării prezente 
și de perspectivă a României". „în 
ajutorul candidaților la examenul de 
admitere în învățămîntul economic 
superior. Fondurile întreprinderii so
cialiste. Gestiunea economică și tră
săturile ei caracteristice". „Centena
rul Independenței. Mobilizarea în
tregii țări intr-un război drept, popu
lar și național (I)“. „Dinamica pre
turilor internaționale în 1976—1977“.

„LE MONDE";

Vineri s-a semnat la București 
Protocolul adițional privind colabo
rarea între Radioteleviziunea româ
nă și Radioteleviziunea națională e- 
lenă. Documentul precizează aspecte 
ale colaborării între cele două orga
nisme de radio și televiziune pe anii 
1977—1978.

Protocolul a fost semnat de Vasile 
Mușat, director general al Radiote- 
leviziunii române, și Ianis Lampsas.

director general al Radioteleviziunli 
naționale elene.

A fost prezent Dimitri Papadaki», 
ambasadorul Greciei la București.

In Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 11/1976

vremea
mele între zero și 8 grade. Ceață di
mineața și seara. In București : Vreme 
relativ caldă. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii slabe. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață, 
dimineața șt seara.

cunoscute amatorilor de 
19—20 februarie (pentru echi- 
de bob — două persoane) și 
februarie (pentru echipajele 
— 4). Marele eveniment spor-

Peste numai o săptămînă — și la 
scurt timp după campionatele mon
diale de la Saint Moritz (Elveția) — 
cei mai buni boberi din Europa vor 
fi oaspeții țării noastre cu ocazia 
campionatelor europene progra
mate la Sinaia, în decorul minunat 
al Bucegilor. Datele competiției sint, 
desigur, 
sport : 
pajele 
26—27 
de bob
tiv suscită un justificat interes pe 
mai multe planuri : prin ineditul său 
(este pentru prima dată cînd Româ
nia organizează campionatele euro
pene de bob), prin valoarea deosebi
tă a concurenților (în rindul cărora 
se vor afla, după toate probabilități
le. cinci din cei șase piloți medaliați 
la recentele campionate mondiale și 
alți fruntași ai marilor competiții de 
bob), prin posibilitățile de comparare 
a valorii hoherilor români, printre 
care numeroși tineri, intr-o asemenea 
companie de ridicat nivel tehnic.

Primii dintre concurenții oaspeți 
(la start și-au anunțat participarea 
peste 40 de echipaje din 10 țări, in
clusiv România) se află de pe acum 
la Sinaia. Pe lista echipajelor 
participante. în ordinea valorii din 
acest sezon, se înscriu cele din R. D. 
Germană, R. F. Germania. 
Austria. Italia. Cehoslovacia. 
Belgia, Franța.

Formațiilor acestor țări li 
adăuga, firește, atît la bob —
la bob — 4, sportivii noștri.

se află in pregătire de mai mult timp 
sub supravegherea antrenorilor Ion 
Panțuru (pentru piloți) și Dumitru 
Focșăneanu (pentru impingători). în- 
tr-o convorbire telefonică, antreno
rul federal prof. Ion Matei ne spunea 
că pista de concurs (1 500 m. cu 13 
viraje, dintre care cele mai specta
culoase prin dificultate sint nr. 8, 11 
și 13) se prezintă în condiții bune, in 
special la orele dimineții, cînd au loc 
antrenamente. Din păcate, ieri — 
cînd. odată cu terminarea montării 
stațiilor de cronometraj electronic, 
urmau să fie făcute primele coboriri 
cronometrate — pista a fost închisă 
din cauza vremii nefavorabile : dimi
neața ploaie, apoi cald, soare.

în privința definitivării echipajelor 
românești, azi și mîine vor fi testate 
formulele preconizate, bineînțeles in 
cazul cînd pista va deveni practica
bilă. Tara noastră 
bob — 2 cu trei 
bob — 4 cu două, 
ca sigură prezența
ceri, pe posturile de 
Dragoș Panaitescu și M. Secui, pen
tru celălalt post de pilot (la bob — 2) 
candidind Pascu, Bunea, Chițu și

■ Burbea. între impingători se află 
Gh. Lixandru. P. Neagu, M. Mitrofan, 
M. Nicolau etc.

Antrenorul federal aprecia că toți 
membrii lotului sînt in formă bună, 
nutrind speranța într-o comportare 
pe măsura reputației internaționale a 
boberilor români.

de 
cu

in-

Elveția, 
Spania.

se vor
2 cit și 

care

• CERCETĂRI VULCA- 
NOLOGICE. Nava sovietică de 
cercetări științifice „Vulkanolog" 
urmează să efectueze o serie de 
cercetări în Oceanul Pacific in zona 
insulelor Nampo, unde se află pes
te zece centre de erupții vulcanice 
submarine. Vasul este echipat cu 
aparate care vor permite specialiș
tilor de la bordul navei să cerce
teze particularitățile fundului ocea
nului la orice adincimi, precum și 
caracteristicile cîmpurilor magne
tic. gravitațional și caloric ale vul
canilor submarini. De asemenea, 
cu ajutorul acestei aparaturi vor 
putea fi înregistrate deplasările de 
lavă din adîncuri și vor fi efectuate 
fotografieri ale anumitor zone sub
marine. In cursul cercetărilor va 
funcționa un sistem automatizat de 
culegere și prelucrare rapidă a in
formațiilor științifice cu caracter 
geologic, geofizic, acustic și privind 
navigația. Funcționarea acestui sis
tem se va baza pe folosirea mași
nilor electronice de calcul. Vasul 
.Vulkanolog" își va desfășura cer
cetările in respectiva regiune ocea
nică timp de 75 de zile.

o AVANTAJUL DE A Fl
PATRUPED... Potrivit revistei
vest-germane „Die Zeit", cantitatea 
medie de alimente consumată de

va concura la 
echipaje, iar la 
Ni s-a comunicat 
la ambele între- 

piloți. a lui

I. DUMITR1U

un locuitor din țările slab dezvol
tate este egală cu aceea care revine 
unui ciine de lux, de dimensiuni 
mijlocii, din țările occidentale in
dustrializate. tn R.F. Germania,1 de 
pildă, se vînd conserve pentru ani
male, care, afirmă specialiștii în 
nutriție, ar putea fi folosite și de 
către oameni, după o prelucrare 
simplă în bucătărie (deoarece con
țin carne, cereale, zahăr, lapte, 
soia, proteine din plante) ; pentru 
hrana lunară a unui ciine se chel
tuiesc in această țară 50 de mărci. 
In Marea Britanie, ciinii și pisicile 
consumă anual cel puțin 1,5 mili
oane de tone de diferite alimente, 
al căror cost, echivalat in monedă 
vest-germană, se ridică la 1,5 mi
liarde de mărci. De menționat că 
ajutorul anual in alimente acordat 
de statele industrializate „lumii a 
treia" se cifrează la numai 10 mi
lioane de tone, in valoare de 2,7 
miliarde de mărci.

@ VOR SALVA POM
PELE TURNUL DIN PISA ? 
In primăvara acestui an vor în
cepe la Pisa lucrări de stabilizare 
a celebrului turn inclinat — a a- 
nunțat Ministerul italian al Lucră
rilor Publice. Proiectul a pornit de 
la considerentul că devierea turnu
lui de la verticală (peste patru 
metri la virf) este cauzată de pre
siunea oscilantă a pinzelor de apă

Tlmpul probabil pentru zilele de 13, 
14 șl 15. In țară : Vreme relativ caldă. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros în 
Muntenia, Oltenia, Banat, Crlșana, 
Transilvania, Maramureș și nordul 
Moldovei, unde vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de ploaie. 
Izolat, cantitățile de apă ar putea de
păși 10—15 litri pe metru pătrat în 
24 de ore. In celelalte regiuni, precipi
tațiile vor fi izolate. Vint moderat, cu 
unele Intensificări, pînă la 40 km ne 
oră, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura va înregistra o ușoară 
scădere. Minimele vor fl cuprinse în
tre minus 6 șl plus 4 grade, iar maxl-
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Cum poate fi oprită „ofensiva
Pe marginea unui seminar organizat la Londra în pregătirea unei 

conferințe a O.N.U. care va dezbate problema adoptării unor măsuri 
urgente de combatere p degradării terenurilor agricole — fenomen de 
proporții alarmante care afectează regiuni întinse ale globului — ziarul 

din care reproducem cele ce urmează.„Le Monde" publică un articol,

dașerturilor"

A
In cîteva rînduri

• în turneul pe care-1 întreprinde 
în R. F. Germania, selecționata di
vizionară masculină de baschet a 
României a jucat cu formația T.S.V. 
Ansbach. Baschetbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 104—84 
(55—36).

9 în cadrul turneului final al 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin a\ fost înregistrată 
o surpriză : jucind pe teren propriu, 
echipa belgiană Racing Maiines a 
reușit să învingă cu scorul de 65—64 
(37—35) redutabila formație italiană 
Mobilgirgi Varese, deținătoarea tro
feului.

• In sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Ciudad 
Mexico, Ilie Năstase l-a învins 
6—4. 6—4 pe Cliff Drysdale.
• După cinci runde în turneul

ternațional de șah „Costa del sol" de 
la Malaga, pe primul loc în clasa
ment se află marele maestru român 
Florin Gheorghiu, cu 3,5 puncte, ur
mat de Medina, Byrne, Christiansen, 
Garcia și Piasetsky cu cite 3 puncte, 
Bellon. Ciocîltea, Tatai, Robatsch și 
Castro — 2,5 puncte. Pavlov — 2 
puncte, Ruiz și Hernandez un punct.

In runda a cincea Florin Gheor
ghiu l-a învins. în 22 de mutări pe 
maestrul spaniol Manuel Ruiz, iar 
Pavlov a pierdut la Castro. A fost 
consemnată remiza în partida Chris
tiansen — Ciocîltea. Partida între
ruptă dintre Pavlov și Christiansen 
s-a încheiat remiză la mutarea 56-a.

• Echipa poloneză de fotbal Gor- 
nik Zabrze și-a continuat turneul în 
tara noastră jucînd ieri în Capitală 
cu formația Steaua, pe care a intfe- 
cut-o cu scorul de 3—2.

Terra numără în total 150 de mi
lioane de kmp de uscat. Din această 
suprafață, 50 de milioane de kmp 
sint cultivabile, dar numai 13—14 mi
lioane cultivate efectiv. în ultimele 
cîteva decenii, din vina omului, o su
prafață însumînd 10 milioane de kmp 
a devenit mai mult sau mai puțin 
aridă, în condițiile în care, datorită 
creșterii demografice. nevoile de 
hrană ale omenirii sporesc în fiecare 
an cu 2 la sută, mai accentuat în ță
rile în curs de dezvoltare. Or. zonele 
semiaride transformate în 
rate deserturi se află 
aceste țări subdezvoltate. Pe de altă 
parte, țările industrializate nu pot 
să-și sporească la nesfîrșit suprafe
țele cultivate.

Iată de ce se impun măsuri ur
gente care să frineze procesul 
de „deșertificare" a terenurilor a- 
gricole. Să luăm cazul unei re
giuni situate'la marginea unui deșert, 
cu precipitații foarte sărace — 
100—400 mm pe an — variabile de 
la un an la altul și concentrate pe 
parcursul a numai două sau trei luni, 
în zona respectivă neexistînd. tot
odată. condițiile unei irigări cores
punzătoare. Toți acești factori 
„creează" un sistem ecologic deose
bit de fragil : soluri neconsistente, 
golașe și expuse mai multe luni din 
an puternicii eroziuni eoliene sau a 
apei.

Desigur că în aceste regiuni semi
aride poate fi practicată creșterea 
vitelor sau chiar agricultura, turmele 
trebuie să aibă însă la dispoziție te
renuri de păscut suficient de vaste 
pentru ca vegetația să aibă timp să 
se refacă. Pămîntul nu poate fi însă 
cultivat 
ternînd 
nă“. în 
Kassas.

adevă- 
tocmai în

decît pe perioade scurte, al- 
cu perioade lungi de „odih- 
acest sens. prof. Mohammed 
de la Universitatea din Cairo,

a citat, la seminarul de la Londra, 
cazul Sudanului, unde desertul a 
avansat către sud cu aproximativ 
120 de km în ultimii 50—60 de ani 
tocmai pentru că alternanțele folo
site altădată în cultivarea solurilor 
nu au mai putut fi respectate. Pină 
la sfirșitul secolului XIX, țăranul su
danez se integra intr-un ciclu etalat 
pe o perioadă de 30 de ani : fiecare 
lot de pămint, după arderea ierburi
lor și a micilor arbori — mai ales 
salcimi — era cultivat consecutiv 
timp de 4—6 ani. Pe urmă, era lăsat 
timp de 10 ani în părăsire, după care 
țăranii exploatau 6—8 ani guma ara
bică produsă de salcîmul „Acacia Se
negal". In continuare, terenul era lă
sat in pirloagă mai mulți ani, apărat 
de animale prin bariere de vegetație 
spinoasă. De abia după aceea țăranul 
își reîncepea cultivarea pămîntului, 
în prealabil arzi nd ceea ce răminea 
din plante. Bineînțeles că în paralel 
alte parcele produceau sorgul ne
cesar alimentației. De citeva decenii 
însă, populația devenind mai nu
meroasă, n-a mai putut să continue 
aceste practici tradiționale : durata 
de „odihnă" a pămînturilor fiind re
dusă. țăranul a avut tendința de a-și 
extinde loturile de pămint— care au 
devenit din ce în ce mai neproduc
tive. Astfel, regiunea cu precipitații 
medii anuale de 
transformat treptat 
sterilă.

Neajunsurile sint __ ... ___
și în cazul populațiilor pastorale. Vi
tele. al căror număr a crescut, devo
rează iarba, frunzele, crengile copa
cilor. fără a lăsa timpul necesar pro
ducerii semințelor indispensabile 
reînnoirii vegetației. Pe terenurile 
respective deșertul înaintează. Desi
gur, Ia înrăutățirea unor astfel de 
stări de lucruri contribuie și secetele

250—400 
într-o

mm s-a 
regiune

tot atît de mari

grave și îndelungate, cum a fost cea 
din Sahel — favorizînd extinderea 
deșertului in regiunile semiaride în
vecinate. Astfel, deșertul Atacama 
(America de Sud) a „profitat" de se
ceta anilor '40 pentru a înainta cu 
1,5—3 km an. pe o lățime de 80—160 
da km. Dar — așa cum a subliniat 
dr. Baumer, consilier al Programu
lui Națiunilor Unite pentru mediul 
înconjurător — saceta catastrofală 
din Sahel este. în fond, un fenomen 
„normal și natural" într-o regiune 
de la limita deșertului, caracterizată 
printr-o deosebită fluctuație anuală 
a precipitațiilor (oricum puțin abun
dente). De vreme ce. pînă la urmă, 
omul este principalul răspunzător de 
degradarea terenurilor, ar trebui să 
fie posibilă stoparea acestui fenomen. 
Pentru aceasta este însă necesar să 
se Îndeplinească un șir de condiții. 
Regiunile semiaride să nu fie ex
ploatate excesiv. Să fie folosite teh
nologiile cele mai adecvate mediu
lui, mai recomandabile fiindt cele in
spirate dțn practicile tradiționale ale 
regiunii respective sau ale altor re
giuni cu condiții naturale asemănă
toare. Tehnologiile complicate și cos
tisitoare puse la punct de țările in
dustrializate nu sint neapărat și 
cele mai bune, printre altele și pen
tru că statele subdezvoltate nu pot 
să le adopte din lipsă, de bani și per
sonal .calificat. Să se folosească judi
cios resursele de apă, să nu se treacă 
fără temeinice studii prealabile la 
captarea pinzelor de apă freatică, de 
neînlocuit. Să se profite de anii „ge
neroși" ca să se facă stocuri de apă 
și alimente, in așteptarea anilor ne
favorabili. Să se țină seama de fac
torii specifici regiunilor semiaride și 
de posibilitățile limitate existente.

In cazul cind se va proceda în a- 
cest mod este pe deplin posibil să se 
Oprească ofensiva deserturilor, a- 
ceastă acțiune de stăvilire reprezen- 
tind o componentă importantă a 
eforturilor pe scară mondială pentru 
rezolvarea problemei alimentației, 
problemă esențială a vremurilor 

, noastre — conchide articolul.

subterană, aflate la 60—70 de metri 
sub fundații. Printr-un sistem de 
pompe și conducte se va proceda 
la realizarea unei presiuni constan
te în subsolul mlăștinos al edifi
ciului. De asemenea, urmează a li 
inlocuite blocurile de marmură 
crăpate din pricina deplasării cen
trului de greutate al „turnului bol
nav". Creșterea in ritm „normal" a 
oblicitații (anul trecut cu 1,2 mm) 
va duce in mod sigur la prăbușirea 
turnului peste 150 de ani. Dar ris
cul cutremurelor — care ar putea 
precipita acest Sfirșit nedorit — 
impune de multă vreme o inter
venție salvatoare.

© CONSECINȚELE „TE- 
LEVIZIONITEI" LA COPII. 
Nervozitate, insomnie, scăderea 
puterii de concentrare, dureri de 
ochi și de cap, agresivitate — toate 
acestea constituie, conform unui 
studiu alcătuit de „Institutul pen
tru educație sanitară" din Stutt
gart. efectele secundare ale vizio
nării excesive a emisiunilor de tele
viziune de către copii. S-a consta
tat că 15 la sută din copiii intre 
8—13 ani din R.F.G. urmăresc in
tegral programul de seară ; fie

care al 5-lea copil iși ia cina in 
fața micului ecran. Medicii și psi
hologii vest-germani consideră că 
traumele fizice și psihice rezultind 
de pe urma incapacității copiilor 
de a distinge ficțiunea de realitate, 

• drept consecință a urmăririi fără 
discemămînt — din vina părinți
lor I — a programelor TV, au a- 
tins un nivel ingrijorător.

® NEDORITELE SCOICI.
In Marea Britanie, in cadrul preo
cupărilor in domeniul energeticii, o 
atenție prioritară este acordată cer
cetărilor in vederea utilizării forței 
valurilor mării, care in condițiile 
geografice și climatice specifice ar
hipelagului britanic dispun de un 
imens potențial de energie. Con
form părerilor exprimate de ex- 
perți. anul 1985 va marca debutul 
fabricării in serie a generatoarelor 
destinate a converti energia valu
rilor in electricitate. Pină atunci, 
specialiștii mai au de rezolvat un 
șir de aspecte pentru punerea la 
punct a unor dispozitive optime ; 
un element mai deosebit căruia i 
se caută In prezent o soluție co
respunzătoare ii reprezintă modul 
de înlăturare a depunerilor de... 
scoici pe instalațiile din largul

mării, care reprezintă un serios 
Impediment In buna funcționare a 
acestora.

• „RESPIRAȚIE ARTIFI
CIALĂ" PENTRU SENA. 
In această vară, pe cursul parizian 
al Senei urmează să fie instalat un 
furtun din material plastic în lun
gime de 3 km, pentru a face „res
pirație artificială" fluviului poluat 
și sărac în oxigen. Cu ajutorul 
furtunului va fi introdus aer com
primat pentru a feri Sena de „su
focare". Anul trecut, datorită scă
derii debitului ca urmare a secetei, 
in Sena au murit zeci de mii de 
pești. Procedeul și-a confirmat 
eficacitatea, fiind folosit la salva
rea faunei și florei din rîuri și in 
alte țări.

• PATENTUL NUMĂ
RUL 4 000 000. Oficiul ame
rican de patente din Washington a 
.certificat patentul cu numărul 
4 000 000 pentru un sistem de reva
lorificare a asfaltului. De la Înte
meierea Oficiului în 1790 au trecut 
121 de ani (1911) pînă cind a fost 
atins primul milion de patente. Cel 
de-al doilea milion a fost obținut 
pină în anul 1935, iar cel de-al trei
lea pînă in 1961. Pentru a se realiza

ultimul milion de patente a fost 
nevoie de numai 15 ani.

© MEDICAMENTE DIN 
VENIN DE ȘARPE. Le
ningrad se desfășoară o conferință 
unională a specialiștilor în dome
niul obținerii de preparate medi
cale din venin de șarpe. Printre 
comunicările mai importante se 
numără și cea privind descoperi
rea in veninul unui șarpe care tră
iește în nisipurile din deserturile 
Asiei Centrale a unui ferment care 
activează coagularea singelui. Des
coperirea are o importanță deose
bită pentru tratarea unor maladii 
ale singelui.

® RECONSTRUCȚIA A- 
GREI. A inceput realizarea pla
nului de reconstrucție a Agrei, 
străvechi centru de cultură al In
diei. care și-a cîștigat o faimă 
deosebită prin frumusețea monu
mentelor sale și, mai ales, a 
fcapodoperei arhitecturii indiene 
Taj Mahal. In perioada anilor 
1527—1658 Agra a fost capitala im
periului marilor moguli. Planul de 
reconstrucție a orașului se întinde 
pe o perioadă de 20 de ani și pre
vede transformarea lui intr-un 
oraș modern, in care se vor îm
bina intr-un tot armonios trecu
tul. prezentul și viitorul.
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Aspră condamnare a atacurilor armate 
împotriva unor țări africane

Declarația secretarului general al O.U.A.
ADDIS ABEBA. — în cadrul unei 

conferințe de presă organizate la 
Addis Abeba, secretarul general al 
O.U.A., Eteki Mboumoua, referin
du-se la atacurile regimului rasist 
rhodesian împotriva Mozambicului, 
Ia acțiunile mercenarilor recrutați din 
țările occidentale împotriva Angolei 
și la agresiunea comisă de un grup 
de' mercenari împotriva capitalei 
Beninului, a subliniat că „Africa nu 
trebuie să rămînă pasivă în aseme
nea circumstanțe". El a propus „gă
sirea unor modalități militare și de 
altă natură, capabile să ofere state
lor africane, victime ale unor even
tuale agresiuni, asistența de care au 
nevoie".

Secretarul general al O.U.A. a men
ționat apoi că Organizația Unității 
Africane va trimite, la sfîrșitul aces

tei luni, o delegație în Benin, pentru 
a evalua pagubele provocate de a- 
tacurile mercenarilor din 16 ianuarie, 
adăugind că „țările africane condam
nă cu fermitate asemenea atacuri". El 
a arătat că guvernul Ben,inului a ce
rut convocarea unei sesiuni speciale 
a Consiliului ministerial al O.U.A. 
pentru a discuta problema atacului 
mercenarilor asupra acestei țări. 
Eteki Mboumoua a declarat că, în ca
drul recentei reuniuni a Comitetului 
pentru eliberare al O.U.A., partici- 
panții au hotărît sprijinirea largă a 
luptei Frontului patriotic din Rhode
sia. adăugind că această acțiune a 
fost necesară din cauza opoziției re
gimului lui Ian Smith față de trans
ferul puterii în miinile poporului 
Zimbabwe.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI POLITICE DIN SPANIA

Acțiuni ale partidului comunist 
în vederea legalizării sale

MADRID. — în conformitate ' cu 
prevederile decretului lege dat pu
blicității Ia Madrid în legătură cu 
activitatea formațiunilor politice. 
Partidul Comunist din Spania a în
deplinit, vineri, primele formalități 
necesare în vederea legalizării sale 
— informează agențiile de presă. 
Reprezentanți ai partidului au îna
intat autorităților actele necesare 
privind statutul și activitatea parti
dului. Prezentind aceste documente, 
Ramon Tamames, membru al Comi
tetului Executiv al P.C.S., a declarat 
că ele corespund, in totalitate, dis
pozițiilor legii din 9 iunie 1976 pri
vind asociațiile politice. Partidul Co
munist, din Spania — a spus el — 
este „un partid național și demo
cratic. complet independent. Obiec
tivul său este de a contribui la res

taurarea democrației în țară, la re
concilierea tuturor spaniolilor, la 
apărarea intereselor claselor munci
toare și, în general, ale tuturor celor 
ce sint exploatați".

Crearea uniunii electorale 
socialiste

MADRID. — Partidele socialiste 
din Spania vor alcătui o uniune 
electorală socialistă, urmînd să pre
zinte liste unice la viitoarele alegeri 
generale — a anunțat, la Madrid, 
președintele Partidului Socialist 
Popular, Enrique Tierno Galvan. El 
a precizat că uniunea electorală va 
fi alcătuită din Partidul Socialist 
Popular, Partidul Socialist Muncito
resc Spaniol și Federația Partidelor 
Socialiste.

Eliberarea unor personalități răpite 
de elemente teroriste

MADRID. — Antonio Maria de 
Oriol. președintele Consiliului de Stat 
din Spania, și generalul Emilio 
Villaescusa, președintele Consiliului 
Suprem al justiției militare, care au 
fost răpiți la 11 decembrie și. respec
tiv. 24 ianuarie, au fost eliberați, vi
neri, în urma unor operațiuni ale 
politiei — s-a anunțat oficial la 
Madrid.

După cum se știe, responsabilita
tea răpirilor a fost revendicată de

elemente extremiste teroriste. Aceste 
acte au fost condamnate, la vremea 
respectivă, de autoritățile de la Ma
drid. de partidul comunist, de alte 
partide și de forțele politice din țară 
care se pronunță pentru continuarea 
procesului de democratizare, in curs 
de desfășurare în Spania.

Surse oficiale menționează că po
liția a operat arestări în rindurile 
autorilor răpirilor.

ROMA

„Este necesar ca in fruntea țării să se afle o conducere 
bazată pe unitatea tuturor forțelor democratice"

— declară secretarul general al P. C. Italian
ROMA. — Vorbind la posturile de 

televiziune italiene, in cadrul emi
siunii „Tribuna politică", secretarul 
general al Partidului Comunist Ita
lian. Enrico Berlinguer, s-a referit la 
situația politică actuală din Italia, 
relevind că aceasta determină în 
mod evident necesitatea ca în frun
tea țării să se afle o nouă conducere, 
bazată pe unitatea tuturor forțelor 
democratice. „După opinia noastră — 
a spus secretarul general al P.C.I. — 
nu este posibil ca din această condu
cere să nu facă parte un partid care 
reprezintă sectoare atit de vaste ale 
poporului italian". El a reamintit, 
totodată, că Partidul Democrat-Creș-

tin „nu deține majoritatea absolută 
în parlament și nici chiar o majori
tate bazată pe acorduri explicite cu 
alte partide", fapt ce face necesar ca 
acesta „să țină seama de forțele po
litice și parlamentare care permit 
menținerea guvernului la conducere, 
prin tratative cu aceste forte".

Enrico Berlinguer a subliniat. în 
continuare, că P.C.I. nu poate vota 
in favoarea ultimelor măsuri eco
nomice adoptate de guvern, așa cum 
se prezintă ele, comuniștii urmînd să 
propună in parlament amendamente 
și luptînd pentru obținerea unor mo
dificări ale proiectului guvernamen
tal.

Se dezvoltă colaborarea economică 
și tehnico-șțiințifică româno-polonă

VARȘOVIA. — între 7 și 11 fe
bruarie 1977 s-au desfășurat la Var
șovia lucrările sesiunii a XXIII-a a 
Comisiei româno-polone de colabo
rare economică și tehnico-științifică.

în cadrul sesiunii s-a examinat 
modul de îndeplinire a hotărîrilor 
adoptate la sesiunea precedentă, a- 
preciindu-se rezultatele pozitive ob
ținute în adîncirea colaborării și 
cooperării bilaterale în domeniul 
științei și tehnicii dintre organele și 
organizațiile de resort din cele două 
țări, îndeosebi în domeniile indus
triei construcțiilor de mașini, ener
geticii șl energiei electrice, indus
triei chimice.

Comisia a examinat, de asemenea, 
stadiul de realizare a obiectivelor 
cuprinse în înțelegerea de lungă du
rată privind colaborarea și coopera
rea în cercetarea științifică și dez
voltarea tehnologică, pe perioada 
1976—1980. S-a subliniat că în apli
carea înțelegerii respective, organi
zațiile și institutele de cercetare- 
proiectare au convenit programe

concrete de lucru în domenii im
portante, cum sint ■ industria mașjni- 
lor-unelte. metalurgia, minele, petro
lul și geologia.

Comisia a stabilit noi acțiuni de 
colaborare tehnico-științifică de in
teres reciproc, care urmează a fi 
realizate în anul 1977, precum și mă
surile necesare pentru accelerarea 
îndeplinirii programelor de coope
rare în cercetarea științifică și dez
voltarea tehnologică, un accent în
semnat punîndu-se pe creșterea efi
cienței acestor acțiuni in interesul 
ambelor părți.

Protocolul sesiunii a XXIII-a a 
comisiei a fost semnat, din partea 
română, de Iosif Tripșa, vicepre
ședinte, al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, iar din 
partea polonă de Roman Ney, ad
junct al ministrului științei. învăță- 
mîntului superior și tehnicii.

Lucrările sesiunii au decurs intr-o 
atmosferă prietenească, de deplină 
înțelegere reciprocă.

„Prin bunăvoință 
se poate găsi un teren 
de înțelegere in Cipru"

ÎNCETAREA DIN VIATA A PREȘEDINTELUI INDIEI, 
TAKHRIWDIN AII MfD

Program privind lărgirea relațiilor 
dintre România și R. D. Germană 

în domeniile științei, învățământului și culturii
BERLIN. La 11 februarie 1977 a 

avut loc la Berlin semnarea planului 
de colaborare culturală și științifică 
intre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii De
mocrate Germane pe perioada 1977— 
1980.

Pornind de la dorința reciprocă de a . 
dezvolta multilateral relațiile dintre 
cele două țări și popoare, planul pre
vede marcarea comună a centenarului 
independenței de stat a României, a 
celei de-a 30-a aniversări a procla
mării republicii în România, precum 
și a celei de-a 30-a aniversări a în
temeierii R.D. Germane.

De asemenea, planul prevede lărgi
rea relațiilor dintre cele două țări în 
domeniile științei, învățământului și 
culturii, organizarea reciprocă de zile 
ale culturii, gale de filme, schimburi 
de specialiști, studenți și doctoranzi, 
organizarea de expoziții, turnee artis
tice, contribuind astfel la o mai bună 
cunoaștere și apropiere între cele 
două popoare.

Planul a fost semnat din partea 
română de Constantin Niță, ambasa
dorul României in R.D.G.. iar din 
partea R.D.G. de dr. Horst Grunert, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

BELGRAD

Reuniune consacrată sarcinilor U. C. I. 
în domeniul politicii economice

BELGRAD. — La Belgrad a avut 
Ioc o ședință lărgită a Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
prezidată de Stane Dolanț, secreta
rul Comitetului Executiv, în cursul 
căreia au fost analizate probleme 
privind traducerea în viață a poli
ticii economice7 in 1977 și sarcinile 
Uniunii Comuniștilor în'acest dome
niu. S-a relevat necesitatea unor noi 
eforturi in vederea continuării dez
voltării social-economice dinamice și 
a creșterii nivelului de trai pe baze

stabile, precum și a înfăptuirii con
secvente a hotărîrilor celui de-a,l 
X-lea Congres al U.C.I. privind po
litica de stabilizare economică. S-a 
apreciat că soluționarea eficientă a 
problemelor economice reclamă o in
tensificare a activității în vederea 
înfăptuirii politicii economice trasate, 
cadru în care un rol esențial îl au 
sporirea productivității muncii, efi
cienta muncii, continuarea acțiunii 
de economii.

„Există o voință autentică de a se relua negocierile 
cu privire la Orientul Mijlociu11

— apreciază secretarul general al O.N.U.
După convorbirile pe care le-a 

avut cu conducătorii țărilor arabe la 
Cairo. Riad. Beirut, Damasc și 
Amman, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a încheiat, vi
neri. yizita întreprinsă in Israel, 
unde a continuat consultările refe
ritoare la reconvocarea Conferinței 
de la Geneva privind Orientul 
Apropiat.

în cadrul unei conferințe de presă, 
organizată înaintea plecării la Cairo 
— unde va avea noi întrevederi cu 
oficialitățile egiptene — Kurt 
Waldheim a spus că guvernul de la 
Tel Aviv s-a arătat gata să participe 
la Conferința de la Geneva, chiar 
înaintea alegerilor parlamentare ce 
vor avea loc în Israel in luna mai. 
El a precizat însă că Israelul con
tinuă să se opună participării O.E.P. 
la conferință.

Evaluind rezultatele consultărilor 
pe care le-a avut cu țările arabe in
teresate și cu Israelul in legătură 
cu reluarea lucrărilor conferinței, 
secretarul general a declarat că. deși 
părțile se pronunță pentru întrunirea 
conferinței, „există incă un decalaj 
între pozițiile Israelului și ale țări
lor arabe în această problemă".

Totuși, „acum, cînd se încheie tur
neul meu in zonă — a spus el — 
pot arăta că există o voință auten
tică de a se relua procesul de nego
cieri și o dorință sinceră de a se re- 
convoca cît mai curînd posibil Con
ferința de pace de la Geneva". 
„Este imperativ, a declarat Kurt 
Waldheim, să se profite de climatul 
actual favorabil pentru a se înainta 
către o reglementare de pace".

Un interviu 
al președintelui Makarios

NICOSIA. — Președintele Republi
cii Cipiu. arhiepiscopul Makarios, a 
declarat, intr-un interviu acordat 
agenției France Presse, că nu ex
clude posibilitatea creării unui stat 
federal, în insulă, în anumite condi
ții. ..Acceptăm ideea federației, a 
spus el, în sensul că fiecare comu
nitate va administra o suprafață de 
teren proporțională cu procentajul 
populației sale". Președintele Maka
rios a adăugat însă că „anumite 
principii și condiții prealabile, ca 
libertatea de deplasare, libertatea de 
alegere a domiciliului și dreptul la 
proprietate în oricare parte a insulei 
trebuie respectate, deoarece, în caz 
contrar, federația ar echivalai cu o 
împărțire a Ciprului. De asemenea, 
guvernul central trebuie să dispună 
de puterile necesare care să asigure 
unitatea statului".

Referindu-se la întîlnirea pe care 
urmează să o aibă, sîmbătă.la Nico
sia, cu liderul ciprioților turci. Rauf 
Deiiiktaș. arhiepiscopul Makarios a 
arătat că „nu este dificilă găsirea 
unui teren de înțelegere atunci cînd 
există bunăvoință".

DUBNA

Sesiunea Institutului unificat 
de cercetări nucleare

MOSCOVA. între 8 și 10 februarie 
s-au desfășurat la Dubna lucrările 
sesiunii anuale a comitetului repre
zentanților împuterniciți ai guverne
lor statelor membre ale Institutului 
unificat de cercetări nucleare 
(I.U.C.N.).

La sesiune au participat delegații 
din cele 11 state mertibre ale insti
tutului. Cu acest prilej, a fost analiza
tă activitatea științifică desfășurată 
de I.U.C.N. în anul 1976, s-a aprobat 
programul de cercetări științifice pe 
anul 1977, precum și bugetul pe anul 
in curs.

Lucrările sesiunii au decurs intr-o 
atmosferă de. cooperare și înțelegere 
reciprocă.

DELHI 11 (Agerpres). — Președin
tele Indiei. Fakhruddin Aii Ahmed, 
a încetat vineri' din viață, în virstă 
de 71 de ani. în urma unei crize car
diace acute — s-a anunțat la Delhi.

Remarcabil om politic. Fakhruddin 
Aii Ahmed a luat parte activă la 
lupta de eliberare națională a po
porului indian. După ce India a do- 
bîndit independența, el a ocupat înal
te funcții în conducerea țării și vre
me îndelungată a făcut parte din 
Cabinetul de Miniștri. în anul 1974,

Fakhruddin Aii Ahmed a fost ales 
al cincilea președinte al Republicii 
India.

în legătură cu moartea președin
telui. in țară a fost declarat doliu. 
Pe edificiile guvernamentale, drape
lele au fost coborite în bernă ; tot
odată. instituțiile guvernamentale 
și-au încetat vineri activitatea.

Vicepreședintele tării, Basappa Da- 
nappa Jatti, a depus vineri, în fața 
judecătorului suprem al Indiei, ju- 
rămîntul în calitate de președinte 
interimar al tării.

Solidaritate activă cu lupta poporului coreean 
pentru reuniîicarea națională

PHENIAN. — Comitetul R.P.D. 
Coreene pentru solidaritatea cu po
poarele afro-asiatice a dat publici
tății o declarație pe marginea recen
telor propuneri vizînd salvarea na
țională. în document se exprimă 
convingerea fermă că popoarele a- 
siatice și africane și toate forțele 
progresiste, iubitoare de pace și 
dreptate din întreaga lume își vor 
îndrepta — ca întotdeauna — aten
ția asupra situației încordate care 
domnește in țară și își vor manifesta 
sprijinul activ și solidaritatea cu 
lupta patriotică a poporului coreean 
pentru reunificarea națională — re
latează agenția A.C.T.C.

„Susținem cu tărie că starea de 
confruntare militară și tensiunea 
dintre Nord și Sud trebuie eliminate 
la o dată cît mai apropiată, că ba
zele nucleare din Coreea de Sud

trebuie desființate, iar trupele S.U.A; 
retrase împreună cu întregul lor ar
mament, inclusiv cel nuclear" — sa 
subliniază în declarație.

Recoltă record
R. P. D. Coreeană a înregistrat 

anul trecut o recoltă de cereala 
de peste opt milioane tone, ci
fră record pentru întreaga isto
rie a țării — transmite agen
ția A.C.T.C. în comunicatul anun- 
țind această realizare se subli
niază că producția agricolă mențio
nată a fost obținută grație în primul 
rind măsurilor adoptate de conduce
rea de partid și de stat în domeni'le 
mecanizării, organizării științifice si 
irigării agriculturii. Creșterea rapida 
a recoltei permite acumularea unor 
importante stocuri.

WASHINGTON

Cereri în favoarea recunoașterii R. S. Vietnam
WASHINGTON. — Reprezentanții 

unei coaliții de organizații pacifiste 
și religioase americane, numită „A- 
pelul pentru reconciliere", au cerut, 
în cursul convorbirilor pe care le-au 
avut la Casa Albă cu Margaret Con- 
stanza. asistent al președintelui Car
ter. ca guvernul S.U.A. să recunoas
că Republica Socialistă Vietnam, să 
normalizeze relațiile cu această țară 
și să acorde asistentă în vederea re
construcției Vietnamului, transmite 
agenția Associated Press. Totodată, ei

au cerut președintelui Carter să au
torizeze pe reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U. să voteze pentru primirea, 
fără condiții, a Vietnamului în Or
ganizația Națiunilor Unite și să, nu
mească o delegație americană care 
să viziteze Vietnamul, Laosul și 
Kampuchia. Reprezentanții acestor 
organizații au solicitat, de asemenea, 
guvernului, S.U.A. să pună capăt ori
căror embargouri comerciale si asu
pra călătoriilor în Vietnam.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri între delega

țiile P. C. Fortughez și P.C. 
Italian. Roma au început con
vorbirile dintre o delegație a C.C. al 
P.C. Portughez, condusă de Alvaro 
Cunhal. secretar general al P.C.P., 
și o delegație a P.C. Italian, în 
frunte cu Luigi Longo, președintele 
P.C.I.. și Enrico Berlinguer. secretar 
general al partidului. întîlnirea. men
ționează ziarul „l’Unitâ". s-a desfă
șurat într-o atmosferă sinceră, cor
dială.

întrevederi româno—bra
ziliene. Ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, loan Avram, 
a avut convorbiri la Brasilia cu 
ministrul planificării. Joao Paulo 
dos Reis Velloso. și cu minis
trul relațiilor externe. Antonio Fran
cisco Azeredo do Silveira. Au fost a- 
bordate probleme privind extinderea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice româno-braziliene.

în preajma noului itinerar al președintelui NICOLAE CEAUȘESCU pe continentul african

SUB SEMNUL PRIETENIEI,COLABORĂRII^ SOLIDARITĂȚII

vană. cea mai fertilă regiune a Mauj- 
ritaniei și singura favorabilă agricul
turii, culturile mai răspîndite fiind 
meiul, porumbul, orezul, bumbacul ; 
există, de asemenea, plantații de 
„gumă arabică" (10 la sută din pro
ducția mondială). Pe cuprinsul aces
tor două zone, sitqate la sud de pa
ralela 17. trăiește 80 la sută din în
treaga populație a Mauritaniei. Da-

în anii de după cel de-al doilea 
război mondial, anii unei impetuoase 
creșteri, pe plan mondial. a ■ mișcării 
de eliberare națională, poporul mau- 
ritanian reușește să scuture jugul do
minației străine. în 1958, Mauritania 
a fost proclamată republică autono- 

' mă in cadrul Comunității franceze, 
iar la 28 noiembrie 1960 a devenit in
dependentă sub denumirea de Repu-

fosfați, aur, titan, ghips etc. Exploa
tările din regiunea F’Derik-Zouerate, 
spre exemplu, asigură Mauritaniei 
locul doi în Africa, după Liberia, in 
producția de minereu de fier.

Cu trei ani în urmă, guvernul mau
ritanian a naționalizat compania „Mi- 
ferma", care exploata minele din a- 
ceastă regiune, trecind-o sub contro
lul Societății naționale industriale și

ASTĂZI VĂ PREZENTĂM:
SUPRAFAȚA : 1 030 700 

kmp.

POPULAȚIA : 1 320 000 
locuitori.

CAPITALA: Nouakchott 
— 130 000 locuitori.

ALTE ORAȘE : Nouadhi- 
bou (20 000), T'Derik 
(18 000).

Situată în vestul Africii, acolo unde 
dunele Saharei își dau întilnire cu 
apele Oceanului Atlantic. Republica 
Islamică Mauritania (Al-Jumhuriya 
Al-Muslimiya AI Muritaniya) se nu
mără printre cele mai întinse țări ale 
continentului, suprafața sa fiind de 
două ori mai mare decît cea a Fran
ței. Din această întindere însă. 60 la 
sută revine deșertului, regiunilor ra
reori străbătute de om. care ocupă 
întreaga zonă de la nord de paralela 
17 pină la granița cu Algeria. Aici 
imaginea obișnuită o constituie cim- 
pia nesfirșită, dominată de podișurile 
de gresie și dunele de nisip mereu 
spulberate de vinturi puternice și 
fierbinți. La sud de linia Nouakchott- 
Nema se întinde insă o zonă diferită 
— Sahelul. o stepă cu tufișuri spre 
care se îndreaptă turmele in sezonul 
ploilor. Mai la sud. de-a lungul flu
viului Senegal, se află o zonă de sa

REPUBLICA 
ISLAMICĂ

MAURITANIA
torită condițiilor specifice, principala 
ocupație a locuitorilor este păstoritul. 
Mauritania ocupă primul loc in Afri
ca în ce privește numărul de animale 
cornute pe locuitor, dispunînd de cir
ca 2 milioane bovine, 5.5 milioane 
ovine și caprine — la care se adaugă 
700 000 cămile.

Asprimea climatului, peregrinările 
în căutarea apei și a pășunilor nece
sare animalelor și-au pus din plin 
amprenta asupra caracterului poporu
lui mauritanian. care se distinge prin 
dirzenia și hotărirea de a învinge 
orice dificultăți. Aceste calități au a- 
vut un cuvînt hotărîtor și în rezis
tența opusă de-a lungul secolelor di
verșilor invadatori, pentru apărarea 
independentei. Mauritania fiind su
pusă dominației străine mult mai tir- 
ziu decit alte teritorii africane ; in
tr-adevăr transformarea sa în colonie 
s-a încheiat abia în anul 1920.

blica Islamică Mauritania. Ca pre
ședinte al tinerei republici a fost ales 
Moktar Ould Daddah, eminent con
ducător al luptei poporului maurita
nian pentru dezvoltare de sine stă
tătoare. O dată semnificativă în e- 
voluția tînărului stat a constituit-o. 
de asemenea, fuziunea celor patru 
formațiuni politice existente și cre
area, la 25 februarie 1961, a Partidu
lui Poporului Mauritanian.

în cei 16 ani care au trecut de la 
proclamarea independentei, poporul 
mauritanian a depus. eforturi susți
nute pentru lichidarea grelei moște
niri a trecutului colonial. Paralel cu 
modernizarea agriculturii, care ocupă 
o poziție preponderentă în economie, 
se acordă o atenție deosebită creării 
unei industrii proprii și în primul 
rind industriei extractive, în condi
țiile existentei în subsolul tării a u- 
nor bogate resurse de fier, cupru,

miniere (S.N.I.M.), extinzînd. totoda
tă, baza acestui important sector al 
economiei naționale. în regiunea lo
calității Guelb, aflată la 30 km de 
Zouerate. a fost creat un nou centru 
extractiv. La Nouadhibou, capătul li
niei ferate care leagă zona F’Derik — 
Zouerate-Guelb. a intrat recent in 
funcțiune un complex siderurgic cu 
o capacitate de prelucrare de 1.7 mi
lioane tone. „La trei ani (le la națio
nalizarea companiei ■■Mii'erina» — de
clara președintele Moktar Ould Dad
dah — Mauritania deține controlul 
deplin asupra sectoarelor esențiale 
ale economiei naționale. Problema 
fundamentală cu care sintem con
fruntați ne determină să căutăm so
luții adecvate dificultăților legate de 
subdezvoltare și de condițiile specifi
ce țării noastre".

Cel de-al treilea plan cincinal 
1976—1980 prevede în acest sens in

vestiții in valoare jîe 33.2 miliarde 
ouguiya (un ouguiya este egal cu 0.10 
franci francezi) și realizarea unor 
importante obiective în domeniul in
dustriei. agriculturii, transporturilor, 
învățămîntului etc. Printre acestea 
pot fi citate : o nouă unitate siderur
gică și o rafinărie la ■ Nouadhibou. 
dezvoltarea centrului cuprifer de la 
Akjoujt, fabrici de conserve, in
stalații frigorifice, abatoare, conti
nuarea construcției marelui drum 
vest-est (Nouakchott-Nema) in lun
gime de- 1 100 km ș.a. în ce privește 
agricultura, cea’ mai mare parte a 
proiectelor au in vedere punerea în 
valoare a văii fluviului Senegal și 
dezvoltarea localităților cu scopul de 
a încuraja sedentarizarea populației 
nomade. De altfel. Mauritania și-a< 
construit o nouă capitală care, față 
de cei 600 de loduitori in momentul 
proclamării independenței, numără 
azi circa 130 000.

Poporul roman a urmărit și urmă
rește cu deosebit interes și vie sim
patie eiorturile poporului maurita
nian pentru făurirea unei vieți noi și 
prospere. In spiritul relațiilor de so
lidaritate pe care țara noastră le pro
movează cu tinerele state ce au por
nit pe calea dezvoltării independente, 
intre România și Mauritania, intre 
P.C.R. și Partidul Poporului Mauri
tanian s-au stabilit legături de prie
tenie și colaborare care se extind ari 
de an. La această evoluție pozitivă 
o contribuție deosebită a adus-o in- 
tilnirea de la București, din anul 
1974, dintre președinții NICOLAE 
CEAUȘESCU și MOKTAR OULD 
DADDAii, Declarația solemnă co
mună, Acordul de cooperare econo
mică și tehnică semnate cu acel pri
lej constituind o bază trainică în ve
derea adincirii relațiilor bilaterale pe 
toate planurile.

Fără îndoială, vizita oficială pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
o va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Isla
mica Mauritania va contribui la adin- 
cirea pe mai departe a conlucrării 
prietenești dintre poporul român și 
poporul mauritanian. spre binele re
ciproc și in folosul cauzei generale a 
înțelegerii și libertății popoarelor.

Nicolae N. LUPU

Președintele Consiliului 
da Miniștri al U.R.S.S.,Aleksei 
Kosighin. l-a primit, vineri, pe Ken
neth Keith, președintele Consiliului 
de administrație al companiei brita
nice „Rolls Royce". Au fost exami
nate probleme privind cooperarea in 
industrie și tehnico-științifică dintre 
Uniunea Sovietică și Marea Britanie 
— relatează agenția, T.A.S.S.

„Lumea largă în culori", 
în sălile primăriei din Viena a fost 
deschisă cea de-a 14-a ediție a ex
poziției turistice „Lumea largă in cu
lori", organizată de Consiliul muni
cipal al capitalei austriece. Alături 
de alte 20 de țări, România este pre
zentă printr-un stand al Ministeru
lui Turismului. •

In sprijinul eliberării de- 
ținuților politici chilieni. 
Comitetul sindical internațional de 
solidaritate cu lupta oamenilor mun
cii din Chile a lansat apelul să fie 
desfășurată o amplă campanie in 
sprijinul cererii de a fi eliberați cei 
peste 2 500 de chilieni arestați de po
liția secretă din această țară.

Președintele Republicii 
Sti Lanka William Gopallawa, a 
suspendat Adunarea Națională pen
tru o perioadă de trei luni. Potrivit 
agențiilor de presă, primul ministru 
a cerut șefului statului suspendarea 
sesiunii parlamentare după o reu
niune a conducerii partidului de gu- 
vernămint consacrată analizării situa
ției politice din țară.

Remaniere guvernamen
tală în Sudan. Președintele 
Gaafar El Nimeiri a anunțat vineri 
componenta noului guvern sudanez, 
în cadrul căruia Al Rashid Al Taher 
Bakr își păstrează funcția de prim- 
ministru. Printre noii miniștri se află 
Mansour Khalid — la afacerile ex
terne și EI Sharif El Khatim — la 
economie și finanțe.

RCOtd. La Tirana au fost sem
nate un acord cu privire la schimbu
rile de mărfuri și plățile dintre 
R.S. Albania și R.D. Germană pe 
perioada 1976—1980. precum și un 
protocol pe 1977, transmite agenția 
A.D.N.

întrevederi italiano-spa- 
HÎOle. Re§ele Juan Carlos al Spa
niei, aflat în vizită în Italia, a avut 
vineri o întrevedere cu primul mi
nistru Giulio Andreotti. Convorbirile 
au fost axate pe principalele pro
bleme europene . și mediteraneene. 
Aceeași tematică a fost abordată și 
în cadrul dialogului cu președintele 
Leone.

In capitala Mauritaniei 
— Nouakchott — au început lucrările 
primei conferințe a Uniunii parla
mentare africane (U.P.A.). la care 
sint reprezentate 21 de state. Cuvin- 
tul inaugural a fost rostit de pre
ședintele țării-gazdă, Moktar Ould 
Daddah. cane a subliniat semnifica
ția reuniunii.

Președinte al Consiliului 
Militar Administrativ Pro
vizoriu al Etiopieia £ost numit 
It. col. Mengistu Haile Mariam — In
formează agenția Reuter. Lt. col. 
Atnafu Abate îi va succede lui Men
gistu Haile Mariam in funcția de 
prim-vicepreședinte al consiliului.

Rezultatele referendumu" 
lui din Egipt. La Cairo au fost 
date publicității rezultatele referen
dumului organizat ’ joi in Egipt a- 
supra măsurilor de asigurare a secu
rității interne a țării, adoptate in 
baza legii nr. 2 din 1977. După cum 
informează agenția M.E.N., marea 
majoritate ă participanților la refe
rendum — 99.42 la sută — s-au pro
nunțat in favoarea acestor măsuri.

Campanie împotriva a- 
nalfabetismului. In localitatea 
My Tho, capitala provinciei Tieri 
Qiang, la sud de orașul Ho Ș^Min. 
a avut. Ioc o conferință consr'.țgtă 
eradicării analfabetismului in i '■ 
vinciile din sudul țării. în mesajul 
adresat participanților la conferință. 
Ton Duc Thang, președintele R.S.- 
Vietnam, a chemat la o largă cam
panie împotriva analfabetismului in 
provinciile din sudul țării, astfel In
cit această plagă moștenită să poa
tă fi eliminată pină la finele anului 
curent, informează agenția V.N.A.

0 reuniune a șefilor dele
gațiilor celor 19 țări in cur» de
dezvoltare, care participă, alături de 
grupul celor opt state occidentale in
dustrializate, la Conferința pentru 
cooperarea economică internațională 
— așa-numitul „dialog Nord-Sud", 
inaugurat in decembrie 1975 — s-a 
desfășurat, joi și vineri, la Paris. Este 
prima reuniune din cadrul dialogu
lui organizată după aminarea sine 
die a conferinței ministeriale fina
le. care trebuia să se țină in perioada 
15—17 decembrie 1976.

Bilanț tragic. Un număr de 
58 de persoane au fost ucise, iar alte 
peste 1 000 rănite in cadrul atentate
lor teroriste comise in ultimii trei ani 
in Anglia și Tara Galilor de către 
aripa provizorie a Armatei Republi
cane Irlandeze (I.R.A.) — a anunțat 
la Londra, in cadrul unei conferințe 
de presă, șeful Scotland Yard-ului, 
Robert Mark.

Experiențe complexe
la bordul stației orbitale „Saliut-5“

MOSCOVA. — Cea 
de-a treia zi de lucru 
a cosmonautilor so
vietici Viktor Gorbat- 
ko si Iuri Glazkov la 
bordul stației științifi
ce orbitale „Saliut-5“ 
a început vineri la ora 
opt dimineața (ora 
Moscovei), fiind conti
nuate operațiunile de 
deconservare a stației, 
verificare a aparaturii 
de bord si instrumen
telor științifice, pre
cum și de reglare a di
feritelor agregate ale 
stației.

La finele zilei pre

cedente. respectiv joi, 
echipajul stafiei a e- 
fectuat un experiment 
medical pentru- deter
minarea pragului de 
sensibilitate al apara
tului vestibular la fac
torii excitanfi de natu
ră electrică in condi
țiile imponderabilită
ții. Rezultatele respec
tivelor măsurători ur
mează să fie folosite 
pentru perfecționarea 
metodelor de selecțio
nare și pregătire a cos
monautilor. A fost, de 
asemenea, efectuat un

antrenament in condi
țiile diverselor solici
tări fizice și a fost 
mfăsurată masa corpu
lui celor doi cosmo- 
nauți. De asemenea, a 
fost începută seria de 
experimente biologice 
prevăzute in program.

Conform datelor te- 
lemetrice si rapoarte
lor cosmonautilor, sta
rea sănătății acestora 
este bună, iar progra
mul de activități pe 
orbita circumterestră 
este îndeplinit cu suc
ces.
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