
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

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

în Republica Federală Nigeria
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu to v a r ă ș a Elena 
Ceaușescu vor efectua o vizită oficia

lă de prietenie în Republica Federală 
Nigeria, la invitația șefului guvernului 
militar federal și comandant suprem

al forțelor armate, general locotenent 
Olusegun Obasanjo, la Începutul lu
nii martie 1977.

Anul XLVI Nr. 10727 Prima ediție Marți 15 februarie 1977 6 PAGINI — 30 BANI
La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu, astăzi

au cîștigat 
Dichiseanu

Șantierul intreprlnderll „Steaua roșie" din Capitală. Echipa de zidari condusă de Marin Preda și aceea de dulgheri a lui Alexandru Kaprontzay 
un avans de 14 zile față de prevederile graficelor Foto : E.

soseste iu tara noastră secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Republicii 

Arabe Siriene, Ratez Al-Assad 
0/n partea întregului popor, un călduros 

BUN VENIT!
La invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, astăzi sosește la București secretarul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, care face o vizită oficială de prietenie in 
tara noastră.

PROGRESUL TEHNIC
pe drumul cel mai scurt spre producțieDin expoziții - DIRECT ȘI OPERATIV PE ȘANTIERE

Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 27—23 
decembrie anul trecut, pe baza rezultatelor dobindite in reprolectarea 
unor materiale de construcții, in stabilirea de noi tehnologii, in proiec
tarea lucrărilor de construcții-monta), se prevăd reduceri de consumuri 
materiale de circa 30 la sută, ceea ce înseamnă, pe cincinal, o economie 
de peste 10 milioane tone ciment, peste 
de diferite sortimente și alte sute de mii 
rile făcute arată că se vor realiza pe 
circa 85—90 miliarde lei. Sînt reduceri
— așa cum cere conducerea partidului
in continuare și, mai presus de orice, trebuie să fie obținute in prac
tică, in mod concret, prin transpunerea in viață a noilor soluții construc
tive, prin producerea șl utilizarea pe scară largă a materialelor de con
strucții mal ușoare, mal Ieftine și mai eficiente prezentate in diferite ex
poziții din Capitală și din țară. Ca atare, nici o clipă nu poate fi aminată 
înfăptuirea acestor sarcini de maximă importanță economică, de care 
depind reducerea cheltuielilor de consțrucții-monta|, indepllnlrea in 
bune condiții de eficiență a programului de investiții. Așa stind lucru
rile, cum se acționează in intreprlnderlie producătoare de 
de construcții, pe șantiere, pentru 
Iuții și materiale de construcții?

1 milion și |umătate tone oțel 
tone materiale diverse. Estimă- 
întregul cincinal economii de 
și economii substanțiale care 
— trebuie să fie amplificate

promovarea stăruitoare a
materiale 

noilor so-

Printre exponatele care, în ultima 
lună a anului trecut, și-au găsit un 
loc în Complexul expozițional din 
Piața Scinteii — sintetizind rezulta
tele concrete obținute în 
rea soluțiilor constructive 
șantiere — s-au numărat 
elemente prefabricate și
noi realizate la ÎNTREPRINDEREA 
DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII 
DEVA. După acest adevărat examen

promova- 
optime pe 
și unele 
materiale

al creativității, ca răspuns
nurile secretarului general al parti
dului adresate lucrătorilor din sfera 
construcțiilor cu prilejul vizitelor 
de lucru la expoziție — in sensul 
de a-și subordona în continuare 
eforturile cerințelor majore ale ridi
cării gradului de industrializare a lu
crărilor pe șantiere, concomitent cu 
promovarea pe scară largă a mate
rialelor noi, cu caracteristici tot mai

la îndem-

Artistul, permanent 
părtaș la destinul

poporului
Artistul a fost ne

contenit un părtaș la 
destinul propriei na
țiuni și creația lui s-a 
îndreptățit in măsura 
in care cuprindea fap
te ale existenței ■ na
țiunii sale, in care 
configura înfățișarea 
concretă a unor aspira
ții la libertate ' și 
dreptate socială ce 
dădeau contur și re
lief istoriei sociale și 
spirituale a poporului 
român. Poate că nu e 
deloc lipsită de sem
nificație împrejurarea 
că unul dintre cele 
dinții documente ale 
perioadei de afirmare 
a formațiunilor stata
le românești e dato
rat 
lui 
cu 
de 
giu 
le 
mai impresionante mi
nuni ale picturii euro
pene") ctitoria dom
nească de la Curtea de 
Argeș ; și care, pe cmd 
cățărat pe schele des
chidea in bolțile edi
ficiului un incompa
rabil univers de ar
monii ale culorii, a a- 
flat de moartea dom
nitorului său. Și, cu 
inima copleșită de du
rere, a scris pe un zid, 
printre chipurile de 
sfinți, știrea despre 
stingerea marelui vo
ievod. Zugravul a de
venit. astfel, unul din
tre primii cronicari ai 
faptelor din țara lui și 
a socotit de a sa da
torie firească să lase 
amintirii urmașilor 
semnul celor petrecu
te în vremea lui. in 
istoria țării.

După cum plină de 
Înțeles e modificarea 
introdusă de unul din
tre cej mai de seamă 
artiști ai strălucitei e- 
poci a Renașterii mol
dave. Toma de la Su-

unui zugrav. Ce- 
care a împodobit 
picturi (declarate 
istorici de presti- 
ai artei universa- 
„una dintre ..cele

ceava. pentru care a- 
sediul Constantinopo- 
lului încetează de a fi 
o evocare a unor fap
te vechi și devine 
ccnsemnare dramati
că a unui episod mult 
mai recent și ale că
rui consecințe pentru 
Moldova lui Stefan și 
a urmașilor săi. pen
tru o Moldovă care 
lupta să-și păstreze 
neatirnarea. nu-1 lă
sau indiferent pe ar
tist. Că nu ne aflăm 
in fața unui caz sin
guratic o dovedește 
prezenta și la alte e- 
dificil din primele de
cenii ale veacului al 
XVI-lea a aceleiași 
teme, tratată cu a- 
celași simțămînt adine 
de participare la via
ta insăși a intregii 
obști naționale; și aici, 
imaginea tradițională 
se preface in pagină 
de victorie contem
porană.

De altfel, victoria 
artei românești din a- 
cele secole dă multe 
pilde ale revenirii, cu 
mijloacele alegoriei, la 
temele cele mai de 
seamă care interesau 
lupta pentru păstrarea 
ființei naționale a ță
rilor românești.

Această constantă 
participare la întim- 
plările prezentului do- 
bindește dimensiuni și 
mai ample în epoca a- 
firmării energice a 
idealurilor naționale și 
sociale ale poporului 
nostru, in preajma re
voluției de la 1848. De 
la efigia României re
voluționare. așa cum a 
celebrat-o Rosenthal, 
pină la ciclul de por
trete ale capilor re
voluției de pe ambii 
versanți ai Carpaților 
zugrăvite de 
Iscovescu in 
marilor lupte 
împlinirea unor 
te de libertate, se con-

tura un program co
erent de cuprindere a 
subiectelor contempo
rane în imaginile pic
turii românești. Și, 
așa cum s-a remarcat, 
etectul era — ca in ca
zul mișcătoarei a- 
cuarele a lui Costache 
Petrescu, înfățișindu-i 
pe revoluționari ma- 
nifestind pentru Con
stituție — acela al u- 
nei vibrante chemări 
la luptă. Pentru un 
artist care și-a dedi
cat viata idealurilor 
revoluționare, Ion Ne- 
gulici, pictura însem
na nu numai un mod 
de a-și mărturisi gin- 
durile, ci, cum ii scria 
el unui prieten, „pro
pagandă fără de șo
văire pentru cauza re
voluției".

Uneori, e drept, 
sensul militant al ar
tei e umbrit de o a- 
nume grandilocvență 
academistă a alego
riei ; dar chiar și a- 
tunci (la Gheorghe 
Tattarescu, de pildă) 
pasiunea cu care ar
tistul iși proclama a- 
deziunea la ideile îna
intate ale epocii nu 
poate fi pusă la îndo
ială, 
man, 
mea 
nire, 
ochi 
citatea portretelor și 
a mișcării, au un frea
măt epic la fel de larg 
ca și acela care ani
mă amplele lui com
poziții cu subiect is
toric. Iar acestea, la 
rindu-le. nu erau de
loc ilustrări ale vre
unei înclinații spre e- 
vocarea pitorească și 
nostalgică a lumii de 
odinioară, ci. propu-

La Theodor A- 
scenele din vre- 
luptei pentru u- 
surprinse cu un 
atent la autenti-

Barbu 
zilele 

pentru 
dorin-

Dan GRIGORESCU
(Continuare 
în pag. a IV-a)

mate- 
marca 
rindul 
tip de 
desti- 

indus- 
mase

bune — la I.M.C. Deva s-â trecut 
foarte rapid de la faza experimen
telor la producția de serie.

în prezent, numeroase șantiere din 
județul Hunedoara și din țară bene
ficiază de avantajele net superioare
— în domeniul creșterii productivi
tății muncii, realizării unor con
strucții mai suple și mai rezistente, 
cu consumuri de materiale substan
țial reduse — pe care le oferă noile 
elemente prefabricate, noile 
riale de construcții ce poartă 
întreprinderii din Deva. In 
acestor noutăți se înscriu noul 
grinzi transversale din beton 
nate acoperișurilor de hale 
triale și luminatoarele din
plastice. Noile grinzi —care au intrat 
in fabricația curentă din decembrie 
1976 (și tot de atunci sint livrate pe 
numeroase șantiere din țară) — au, 
in comparație cu vechiul tip, o 
greutate redusă aproape la jumătate, 
lucru explicabil dacă amintim că la 
confecționarea lor consumul de oțel 
a fost micșorat cu 48 la sută, cel de 
ciment cu 47 la sută, fapt reflectat 
fidel și de costurile scăzute cu 38 la 
sută. De o bună apreciere se bucură, 
de asemenea, in rindul constructori
lor planșeele cu corpuri ceramice 
pentru construcții industriale și a- 
grozootehnice — realizate pe baza 
unor soluții cu eficiență ridicată 
date de proiectanți — ce înlocuiesc 
cu succes fișiile cu goluri utilizate 
pină in prezent la asemenea con
strucții. Aceste elemente prefabricate 
se impun prin suplețea accentuată
— în condițiile păstrării la nivel op
tim a parametrilor tehnico-calitativi
— printr-o importantă economie de 
materii prime și materiale. Concret, 
planșeele cu corpuri ceramice intra
te in producția de serie — primele 
loturi au fost livrate chiar în aceste 
zile șantierului Fabricii de confecții 
de la Scornicești — se realizează cu 
un consum redus cu 28 la sută la 
oțel și cu 36 la sută la ciment.

Cit privește domeniul industriali
zării construcțiilor de locuințe, pe 
șantierele Trustului de construcții 
Hunedoara, pe numeroase șantiere

din județul Covasna și din alte zone 
ale țării capătă o tot mai largă uti
lizare noile panouri mari prefabrica
te, cu izolație îmbunătățită, realizate 
la I.M.C. Deva, incepind din ultima 
lună a anului trecut. Prin reducerea 
stratului de beton greu și înlocuirea 
acestuia cu beton celular autoclavi- 
zat — ceea ce asigură un consum 
mai mic cu 3 la sută la oțel, cu 20 
la sută la ciment și cu 15 la sută la 
combustibil — cit și prin alte îmbu
nătățiri constructive, noile panouri 
se remarcă în egală măsură prin 
creșterea substanțială a însușirilor 
lor izolatoare.

Rezumind preocupările majore 
actuale ale colectivului, care vizează 
și perspectiva imediată, inginerul-șef. 
Olimpiu Matei, și directorul între
prinderii, ing. Liviu Cucu, puneau 
pe prim plan eforturile- ce se fac 
pentru ciștigarea de timp prețios în 
fabricarea noilor elemente prefabri
cate și materiale de construcții afla
te in curs de asimilare, pe baza 
unor soluții de mai mare eficiență, 
cum sint : grinzile ușoare pentru 
acoperiș de 12—15—18 metri. che- 
soanele precomprimate de 15 metri, 
elementele pentru luminatoarele de 
mase plastice armate cu fibră de 
sticlă și altele. Merită, totodată, să 
fie subliniată capacitatea colectivu
lui de aici, care, concomitent cu 
asemenea preocupări majore. a 
reușit să integreze in condiții opti
me, in potențialul productiv al in- 
treprinderii, noile secții recent in
trate in funcțiune — aceea de beton 
celular autoclavizat și de polistiren 
expandat — care sporesc cu peste 20 
la sută producția unității 
ror produse sînt 
toată tara.

Cu hotărîre și 
tuiesc sarcinile, 
cerea partidului și pe ȘANTIERELE 
HUNEDORENE, această amplă ac-

livrate
și ale că- 
acum in

exigență se înfăp- 
trasate de condu-

Sabin IONESCU 
Constantin CAPRARU 
corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

Personalitate proeminentă a vieții ' 
politice siriene și internaționale, 
președintele Hafez Al-Assad s-a 
născut in anul 1930. in 
Kardaha, din . districtul 
După absolvirea liceului 
din Lattakia, se înrolează 
în armată, terminindu-și 
studiile superioare la Aca
demia de aviație. Obține 
1964 diploma de ofițer 
Stat Major de aviație, 
vansînd pină la gradul 
general de armată și 
funcția de comandant al 
viației.

Hafez Al-Assad își începe 
activitatea politică din ti
nerețe. După aderarea sa la 
Partidul Baas Arab Socia
list, in 1946, Hafez Al-Assad 
devine unul dintre mili- 
tanții de frunte ai parti
dului. Este unul 
principalii conducători ai 
revoluției de la 8 Martie 
1963 — care a dus la pre
luarea efectivă a conducerii 
statului de către Partidul 
Baas Arab Socialist — pri
mind apoi o serie de pos
turi de răspundere in con
ducerea partidului și in 
guvernele constituite. In 
noiembrie 1970 este desem
nat in 
nistru

La 
urma 
popular, Hafez Al-Assad a 
fost ales în cea mai înaltă 
funcție a statului — pre
ședintele -Republicii Arabe 
Siriene. La puțin timp, la 
14 mai 1971, a fost ales în 
unanimitate secretar general 
mandamentului regional al Partidu
lui Baas Arab Socialist, iar la cel 
de-al XI-lea Congres național din 
luna august a aceluiași an — secre
tar general al Comandamentului na
țional al Partidului Baas Arab So
cialist.

Sub conducerea președintelui Ha
fez Al-Assad, Siria cunoaște succese 
remarcabile în toate domeniile de 
activitate. Semnificative pentru po
litica guvernului sirian în ce privește 
accelerarea dezvoltării economice a 
țării sint prevederile actualului cin
cinal (1976—1980), care înscrie im
portante proiecte economice menite 
să pună bazele unei puternice indus
trii naționale, să ducă la întărirea 
sectorului de stat.

în politica externă, Siria — sub 
conducerea președintelui Hafez Al- 
Assad — depune eforturi constante 
pentru soluționarea grabnică a con
flictului din Orientul Mijlociu, pen
tru instaurarea unei păci juste și 
trainice in zonă.

Republica Arabă Siriană acționea
ză pentru întărirea legăturilor de 
prietenie cu toate țărilă socialiste, 
promovarea colaborării cu țările ne-

localitatea 
Lattakia.

dintre

funcția de prim-mi- 
al Siriei.
12 martie 1971. fn 

unui referendum

1907

aliniate, cu toate statele, pentru spri
jinirea mișcărilor de eliberare na- 
țibnală.

In spiritul pozițiilor consecvente ale 
P.C.R., ale României socialiste, ani-

rare cu Republică Arabă Siriană. Un 
rol determinant in această evoluție 
rodnică a relațiilor româno-siriene 
l-au avut vizitele efectuate in Siria, 
jn anii

al Co mat de sentimente de solidaritate mi
litantă față de lupta popoarelor ara
be pentru consolidarea independenței, 
poporul român a urmărit 
rește, cu caldă simpatie 
poporului sirian pentru 
consecințelor dominației ____ .
înaintarea pe calea progresului eco
nomic și social. Dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și solidari
tate cu țările care au trecut la fău
rirea unei vieți noi, libere și inde
pendente — in rindul cărora un loc 
important îl ocupă țările arabe — 
constituie, după cum se știe, una din 
coordonatele fundamentale ale poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru.

în spiritul acestei orientări princi
piale. România socialistă a acționat 
neabătut pentru întărirea legăturilor 
multilaterale de prietenie și colabo-

i 1971 și 1975, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. precum 
și vizitele întreprinse in 
țara noastră, in 1974 și 1976, 
de președintele Hafez Al As
sad, convorbirile avute cu 
aceste prilejuri, 
tele încheiate 
ample perspective colabo
rării pe multiple planuri.

Clădite pe temelia solidă 
a principiilor egalității de
pline in drepturi, indepen
denței și suveranității na
ționale. neamestecului In 
■treburile interne, avanta
jului reciproc — principii 
inscrise in Declarația so
lemnă comună semnată de 
cei doi președinți in 1974, 
la București — raporturile 
dintre România și Siria 
cunosc, spre adinca satis
facție reciprocă, un curs 
continuu ascendent. In 
conformitate cu orientările 
stabilite cu prilejul con
vorbirilor la nivelul cel 
mai inalt, înregistrează o 
amplă dezvoltare conlu
crarea prietenească, mate
rializată 
mun, pe 
unui șir 
biective 
menii cum sînt construcția 
de mașini, prelucrarea su
perioară a petrolului și 
fosfaților, agricultura. Tot
odată, s-au intensificat 
schimburile pe plan cultu
ral, al invățămintului. țti- 

ceea ce 
cunoaștere

documen- 
deschizind

in ridicarea în co- 
teritoriul Siriei, a 
de importante o- 
economdce în do-

și urrnă- 
eforturile 
lichidarta 
străine și

contribuie la mai 
și la aprofundarea 
popoarele noastre, 

își exprimă deplina

inței, 
buna 
prieteniei dintre

Poporul român
Încredere că noua intilnire la nivel 
inalt româno-siriană, prilejuită de 
actuala vizită a secretarului general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele R.A. Siriene, Hafez Al- 
Assad, in țara noastră și convorbirile 
sale cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vor fi Încununate de rezultate rodni
ce, vor deschide noi perspective con
lucrării prietenești, corespunzător 
năzuințelor ambelor popoare, cauzei 
înțelegerii și păcii. internaționale.

Cu această convingere, poporul ro
mân îl intîmpină pe distinsul oaspete 
cu sentimente de stimă și prietenie 
și îi adresează din inimă „Bun ve
nit pe pămîntul României socialiste!".

Astăzi, în jurul orei 11,30, posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii secretarului 
general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad.

1977
• ■

Pe fostele direcții
de tragere...

..se clădește azi
3

BUNĂSTAREA

NEPOȚII. La Școala generală din comuna Viziru se învață cu aparatură 
didactică modernă

A .3

'Să® JS
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Jetul de aer e ca gheața. 
Modific poziția ajutajului 
și firul de crivăț bate acum 
in sticla ferestrei. Vara tre
cută, tot in cursa asta, tot 
pe ruta ăsta și tot pe la 
ora asta, prin duze fluierau 
fuioare fierbinți. Ardelea
nul de alături zice cu un 
umor inimitabil că „no, ae
rul condiționat îi și el con
diționat de cum îi afară". 
Dincolo de geam, diminea
ța de februarie e udă. se
veră și urită. Cerul pare că 
se tîrăște pe fundul, acum, 
secatelor. canale de irigații. 
Cred că va ninge. Coborim 
pe asfalt exact cînd radioul 
de la bordul autobuzului- 
aisberg anunță că a fost ora 
opt.

Prin vitrina ceasornică
riei, Nelu Gheorghiță îmi 
face semn să privesc la o- 
rologiul public, de a cărui 
precizie proaspătul calificat 
in mașinăriile lui Cronos 
este tare mindru. Sint sloi 
și fără chef de pauze. Mă 
uit la fumul coșului de la 
centrala termică și-i piz- 
muiesc pe cei din blocul 
specialiștilor. Ce le pasă ! 
Au calorifere. Un cap de 
copil se ițește după perde
lele de la etaj ; mai mult 
ca sigur că gindul i s-a li
pit de scovergile calde vin- 

peste drum. Dau fa- 
față cu Ștefan Bibicu. 
„nr. 1“ în unica așe- 
brăileană de pe para

lela 45°. îl simt peste poate 
de bucuros. Brațele-i sint 
ocupate cu ditamai pache
tul.

— Sint grăbit, lasă-mă, 
mai tirziu...

Cunosc lecția și nu-1 las. 
Intrăm in prima cofetărie 
din cale și, cu două cafele

dinainte, altfel se leagă dis
cuția. 11 rog și-l previn : 
ce-i nou ? Dar vreau fără 
cifre. (Adevăratul motiv : 
știam că „există aici 2 500 
de familii, 753 case noi, 
1 400 televizoare, 1 320 apa
rate de radio, 240 difuzoare, 
890 frigidere, 735 mașini de

uscat și cu clești „made 
in“... Bărăgan) ; alte 400 
mii lei-valută le vor reveni 
în ’77 drept contravaloare 
a covoarelor achiziționate 
prin Occidentul bătrinului 
continent ; cărămidăria li
vrează 1 milion de cărămizi 
anual ; broderia, tricotajele

,,Oamenilor le mureau copiii pe ca
pete. Tîmplarii satului nu mai dove
deau, se aduceau sicrie de la Brăila 
în ’902 fusese secetă, contele și aren
dașii nu voiau alte învoieli, pină 
plăteam tot...“

nu
(DOBRIȚA N. GRIGORAȘ).

cifre ? N-am. Deci,,Noutăți fără
există în comuna Viziru 2 500 de fa
milii, 753 case noi, 1 400 televizoare, 
1 320 aparate de radio, 890 frigidere, 
735 mașini de spălat...“ (ștefan bi- 
BICU).

spălat...", apoi „un spital, 3 
dispensare, 36 cadre medi- 
co-sanitare, mortalitate in
fantilă zero..." etc., etc., 
dar pe cine mai impresio
nezi astăzi cu asemenea in
formații ?).

— Noutăți fără cifre 7 ! 
N-am. ;

Fie pe-a lui. Transcriu. 
Firma care le-a adus anul 
trecut cei 140 mii lei valută 
și-a reînnoit contractul. (E 
oarecum amuzant gindul că 
intr-un megalopolis precum 
Los Angeles, gospodinele 
își prind lenjeria pusă la

și croitoria abia prididesc 
cu comenzile ; consumul de 
piine a crescut la aproape 
4 tone zilnic, plus 11 000 de 
covrigi. (Soare Crăciun, șe
ful brutăriei, s-a văzut ne
voit să-și organizeze mun
ca in două schimburi) ; ce 
s-o mai lungesc ? Notează 
că productivitatea muncii 
pe locuitor activ este de 
60 000 lei și asta vorbește 
de la sine...

Didina Bălan, vinzătoarea 
cofetăriei, își cere scuze : 
„Cafeaua e bună, dar apa e 
sălcie și dură; peste doi

ani ne vom racorda la con
ducta care va trece pe aici 
și-atunci să vedeți cafele". 
Primarul dă să plece. 11 ur
mez. Ce-i cu graba asta ? 
„Mi-a telefonat Eugenia (e 
vorba de fata lui ; cintă la 
pian de cînd avea trei ani ; 
a fost și intr-un turneu, în 
Cehoslovacia ; acum e ele
vă la Liceul de muzică nr. 
1 din București — n.r.). 
Duminică concertează la 
Ateneu și vreau s-o anunț 
pe maică-sa. Eu n-am să 
pot merge, am fază la 
„Cintarea României". Pa- 
cnetul ? Un costum pătat, 
îl duc după colț, la spălă
toria chimică...".

Ne despărțim. Urmez 
trama asfaltului. Dintr-o 
dată, strada e inundată de 
copiii care au avut cursuri 
dimineața. Mulți au servie
te gen port-hart, mai mult 
lungi decit late. Par formi
dabil de grele, nu-i ușor 
„să crești mare". îmi vin in 
minte cuvintele învățătoa
rei pensionare Vasilica 
Mantea, cea mai veche a- 
nimatoare culturală și „pri
ma monografistă" a locali
tății : „Acum, toți absol
venții celor 3 școli gene
rale urmează cel puțin 
cursul mediu. Am întocmit 
tabele cu calificările dobin
dite de foștii mei elevi în 
ultimii treizeci de ani : 
2132 sint mecanici, tim- 
plari, chimiști și maiștri ; 
300 — tehnicieni ; 104 per
sonal mediu sanitar ; 210 
economiști ; 32 — ceferiști ; 
55 — subofițeri ; 216 — pro
fesori ; 46 — ofițeri ; 70 —

Mircea BUNEA

l
(Continuare in pag, a V-a)^
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Marea... 
în vitrină

i
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Elevii multor școli din întrea
ga tară vor avea in curind la 
dispoziție... Marea Neagră, chiar 
in sălile de clasă. Ei vor putea 
studia „la obiect" numeroasele 
specii de pești, crustacee si alte 
viețuitoare marine, precum și 
diversele alge si ierburi acvatice.

Darul... mării va fi oferit, cu 
generozitate, de către studenții 
Facultății de științe naturale a 
Institutului pedagogic din Con
stanța. tn cadrul contractelor de 
cercetare aplicativă, ei execută 
In prezent 1 000 de seturi din 
material plastic transparent, in 
care sint conservate exemplare 
specifice faunei si florei mari
ne. Aceste seturi vor fi folosite 
ca material didactic in cadrul 
laboratoarelor școlare. Sau — 
cum. plastic le numesc studenții, 
autorii lor — „vitrine ale mării".
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' Inițiativa• » I
I „Feminei
I
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O lăudabilă inițiativă a clubu
lui „Femina" din Vaslui : crea
rea pentru copiii internați la 
spitalul județean a unui univers 
al jucăriilor și bucuriilor, care 
să le aline suferința, dorul de 
casă, de colegii de școală. Cu 
sprijinul secției pentru copii a 
bibliotecii județene, la spital 
s-au adus cărți prevăzute în 
programele școlare, mijloace au
diovizuale, jocuri distractive. La 
rîndul lor, cadre didactice, mem
bre ale clubului „Femina", vin 
la spital prin rotație, acordind 
sprijin copiilor pentru a rămîne 
și aici in lumea cărților și jocu
rilor reconfortante.
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Nu a fost I

I cutremur I
I din
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Spre seară, un cetățean 
Izvorul Berheciului (Bacău) se 
afla cu familia in bucătărie. 
Doar mezina casei, o fetiță năs
cută de zece zile, dormea li
niștită in pătucul din camera 
dinspre sosea. Deodată, casa a 
fost puternic zguduită. „Cutre
mur !“ — au strigat cei din bucă
tărie si au ieșit afară. Dar nu 
fusese cutremur. Vn autobuz în
cărcat cu pasageri se oprise drept 
în casa lor. Venind cu viteză din
spre Podu Turcului, autobuzul 
I.T.A. 31-BC-4S79, condus de Teo
dor Apostol, a părăsit soseaua și 
— după ce a distrus un podeț si 
un gard lung de 40 de metri — 
s-a izbit in casa omului. Fetița a 
scăpat ca prin minune. Dar clă- 
direa... Și ce mai construcție 
frumoasă era ! Nou-nouță ! 
Acum, in locul pereților, omul a 
improvizat niște plăci din 
lemn. Curios este un lucru : 
deși au trecut vreo trei săptă- 
mini de la intîmplare. autorul 
„cutremurului" nu dă nici un 
semn că ar fi bun de plată.
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O intîmplare 
la C. E. C....
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El : Ton Blidaru. 20 de ani, 
distribuitor la întreprinderea de 
panificație Pajura. Cu alte cu
vinte, avea asigurată o piine 
bună. Ea : Cornelia Mica, din 
Soldanu-Ilfov. fără ocupație. 
Amindoi au intrat braț la braț, 
ca doi îndrăgostiți lulea, la a- 
genția C.E.C. de pe Calea Gri- 
viței 104. Cu calmul cel mai fi
resc din lume. el. Blidaru. ii 
întinde lucrătoarei de la ghișeu 
un libret C.E.C. pentru a scoate 
3 000 de lei. Lucrătoarea ia li
bretul, se uită atent la el, apoi 
la Blidaru, dar Blidaru n-o în
vrednicește nici măcar cu o pri
vire. El e foc de „atent" cu Mica 
din Șoldanu. Dar nu chiar atît 
de atent, incit să nu observe că 
lucrătoarea intirzie cu număra
rea banilor...

După primele cercetări efec
tuate la circa 17, rezultă că Bli
daru furase de la un oficiu 
P.T.T.R. mai multe librete C.E.C. 
Si o stampilă. Pe librete. Blida
ru iși „depunea" diferite sume 
de bani. Acum insă va fi... de
pus si el unde trebuie.
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Plecați 
fără adresă

I
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Ca să-și pună casa Ia punct, 
Nicolae Artenie din comuna 
Negri (Bacău) a cumpărat, cu 
plata în rate, mobilă modernă, 
un aparat de radio, o mașină de 
spălat. Dar n-a apucat să achite 
contractele, că și-a schimbat do
miciliul. A „Uitat" să anunțe 
insă noua adresă, așa că de 
aproape zece ani continuă să 
figureze în scriptele Direcției 
comerciale județene Bacău la 
rubrica debitori cu 6 000 lei. Din 
păcate, nu este singurul caz. 
Conducătorul auto Răducanu 
Smarandache. cu ultimul domi
ciliu în Bacău, strada Pieței nr. 
20. a „uitat" să achite contrava
loarea aparatelor de radio (3 la 
număr), a televizorului și a mo
toretei cumpărate în rate. Va- 
sile Bucus are de plătit un fri
gider, Nicolae Caloianu (str. Mă- 
rășești 298) figurează ca debitor 
cu o sumă importantă etc., etc. 
Toți au plecat fără adrese. Cine 
știe pe unde 
alte lucruri 
urmă, vor fi 
Integral.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

și-or fi cumpărat 
în rate. Pină la 
și ei „recuperați".
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La întreprinderea de utilaj și piese 
de schimb din Capitală a Ministere-' 
lui Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții se va desfășura 
în aceste zile adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor muncii, 
forul democratic suprem de condu
cere muncitorească. Pornind de la 
faptul că succesul adunării depinde 
intr-o măsură hotărîtoare de spriji
nul pe care-1 acordă organizația de 
partid consiliului oamenilor muncii 
in pregătirea temeinică a dezbateri
lor ne-am propus să desprindem 
citeva aspecte ale modului cum se 
manifestă acest sprijin.

în primul rînd, informarea. Se cu
vine în acest sens să relevăm că 
organizația de partid a desfășurat o 
activitate intensă pentru ca toți an- 
gajații să cunoască data și subiectul 
adunării. La gazeta de perete a în
treprinderii, la toate gazetele de 
atelier, precum și in halele de debi
tare sau de montaj, in birouri și 
servicii au apărut afișe cu un text 
scurt prin intermediul cărora este 
anunțată data adunării, angajați! 
fiind invitați să pregătească propu
neri, sugestii și observații critice.

în ceea ce privește conținutul dez
baterilor. Anul acesta colectivului în
treprinderii — aflat an de an prin
tre unitățile fruntașe pe ramură — 
îi revin un șir de importante sar
cini ca, de pildă : creșterea pro
ducției (cu peste 70 milioane lei, 
față de 1976), sporirea productivității, 
muncii (cu 12,85 la sută), dublarea 
exportului, reducerea cheltuielilor 
cu 250 lei (din care numai la mate
riale cu 200 lei) la o mie lei produc- 
ție-marfă ș-a. Un prim ajutor în di
recția îndeplinirii acestor sarcini l-a 
constituit faptul că, recent, confe
rința organizației de partid din în
treprindere a precizat cu claritate 
direcțiile principale de acțiune, pro
blemele majore care determină rea
lizarea în bune condiții a planului 
pe 1977.

Dar cum se manifestă în a- 
ceastă perioadă pregătitoare, în 
mod concret, sprijinul acordat de 
organizația de partid consiliului oa
menilor muncii 7

...în pauza de prînz, cîțiva munci
tori din secția prelucrări mecanice 
stăteau de vorbă. Printre ei. cu un

CUM SPRIJINĂ ORGANIZAȚIA DE PARTID
consiliul Oamenilor muncii ?

caiet In mină — maistrul Mihai 
Laslo, secretarul organizației de bază.

— în pregătirea adunării reprezen
tanților — ne spune el — membrii 
de partid din organizația noastră au 
stat de vorbă ou numeroși muncitori 
despre soarta propunerilor anterioare. 
Mai in glumă, mai in serios cineva 
a remarcat : „S-a propus, s-a aplau
dat și prea iute s-a uitat". în toiul 
acestor discuții a apărut sugestia de 
a întocmi noi. aici, in secție, un in
ventar al propunerilor, pe care le fac 
oamenii pentru îmbunătățirea mun
cii. Și iată, am înființat un catalog 
al ideilor, deschis permanent și la 
indemina tuturor, în care fiecare om 
din secție poate nota, oricind dorește, 
orice propunere sau observație cri
tică menită să aducă o îmbunătățire 
cit de mică in munca sa, ori a celor 
din jur. Va fi o bună pregătire pen
tru adunarea generală, efectul aces
tora resimțindu-se și în continuare.

Conspectăm și noi „catalogul" abia 
înființat. Prima propunere — și fap
tul nu este lipsit de o anume semni
ficație — poate fi ■ considerată drept ’ 
o critică : „Să se urgenteze echiparea 
motostivuitorului cu pneuri și să fie 
dat în primire, cu proces-verbal, ate
lierului de mecanică grea, deoarece 
lipsa lui conduce la stagnări". Autor: 
Samoilă Petcan, strungar. Frezorul 
Ștefan Stelian propune măsuri ur
gente pentru introducerea sistemului 
de lucru in acord global în atelierul 
de sculărie. Strungarul Ion Diaconu 
cere să se mecanizeze operațiile de 
montare a rolelor pentru transpor
tare și să se deschidă un curs de 
ridicare a calificării tinerilor. Pe o 
altă filă din catalog — un calcul su
mar : „Capetele de la șuruburile de 
blindaj ale morilor de ciment ar pu
tea fi forjate prin refulare. S-ar eco
nomisi 30 grame de metal pe bucată. 
La 70 000 bucăți, cit fabricăm pe an =•

economie 21 tone metal". Autorul 
calculului — Laslo Mihai. în conti
nuare — altă idee : .dotarea mașini
lor cu un releu pentru întreruperea 
automată a curentului electric, cind 
acestea intră în gol". Semnatar — 
Ion Baicea... Sint desigur propuneri 
cu caracter tehnic, practic, care arată 
elocvent cum este stimulat și dina
mizat spiritul de inițiativă muncito

supuse acum unor noi „radiografii" 
pentru îmbunătățire.

Se știe, darea de seamă reprezintă 
principalul document de orientare al 
adunării, conținutul său și modul 
concret in care sint înfățișate reali
tățile și sarcinile delerminind in 
mare parte caracterul dezbaterilor. 
Tocmai de aceea, organizația de 
partid, prin ■ comuniștii care au parti

Ce rol au comuniștii în orientarea 
dezbaterilor adunării generale spre problemele 
esențiale ale întreprinderii?

Cum se acționează pentru stimularea 
spiritului critic, pentru participarea largă, 
activă a muncitorilor la discuții?

rească atunci cind comuniștii creează 
un climat de efervescență creatoare 
și, în același timp, asigură un cadru 
concret — cum este cazul catalogu
lui amintit — pentru manifestarea 
acestora.

— în pregătirea adunării sîntem 
preocupați să promovăm prin toate 
mijloacele muncii politice, compe
tența oamenilor, participarea lor ia 
creația tehnică — ne spunea tova
rășul Constantin Georgescu, secreta
rul comitetului de partid. în acest 
sens este edificator faptul că unele 
piese de schimb, realizate prin re- 
proiectare, cu un consum redus de 
metal, pe care le-am prezentat la 
expoziția vizitată de secretarul gene
ral al partidului, la sfîrșitul lunii 
decembrie a anului trecut, au îmbă- 
trinit in acest răstimp scurt și sint

cipat la elaborarea dării de seamă a 
urmărit stăruitor ca aceasta să aibă 
un caracter critic, concret. Din co
lectivul care lucrează la redactarea 
dării de seamă face parte și tova
rășul Viorel Ifrim, președintele con
siliului de control muncitoresc din 
întreprindere.

— Se mai obișnuiește ca în da
rea de seamă criticile să fie pre
zentate voalat, pentru ca să nu su
pere pe nimeni. Și atunci se recurge 
la formula arhicunoscută : conduce
rea n-a rezolvat, n-a făcut, n-a dres. 
Care conducere 7 Conducerea este 
constituită din oameni cu răspunderi 
și atribuții precise, din oameni care 
au nume și prenume.

— Cu alte cuvinte, criticați... cri
tică făcută la modul general, fără 
adresă exactă 7

— întocmai. în ceea ce ne privește, 
lucrurile sint clare: nu vom ezita 
nicj o clipă să folosim, stimulentul 
moral, evidențierea pentru spirit 
de responsabilitate și cutezanță in 
promovarea noului, după cum, fără 
menajamente, , dar ferm și princi
pial critica va funcționa din plin. 
Pentru tergiversarea nejustificată, 
timp de trei ani, a execuției că
minului de nefamiliști și a cantinei 
— pentru care, avem fonduri, docu
mentație, amplasament, constructor, 
adică tot ce ne trebuie în afară de 
interes — pentru neajunsurile în 
crearea condițiilor sociale necesare 
stabilizării celor peste 500 de cadre 
noi calificate, vom adresa criticile cu
venite tovarășilor Constantin Alexan- 
drescu, președintele consiliului oa
menilor muncii, și loan Nanu, pre
ședintele comitetului de sindicat. De 
asemenea, am hotărît să nu fie 
exceptat de la critică nici in
ginerul șef, tovarășul Nicolae 
Bușneag, pentru unele întîrzieri in 
modernizarea propriilor produse și 
în reducerea consumului de metal 
prin utilizarea înlocuitorilor. La rin- 
dul meu și eu, ca șef al biroului 
plan-dezvoltare și membru în consi
liul oamenilor muncii, va trebui să 
răspund pentru deficiențele in funda
mentarea riguroasă a pregătirii fa
bricației, ceea ce a avut repercusiuni 
păgubitoare asupra ritmicității pro
ducției.

— Se spune că „tonul" dez
baterilor îl dă darea de seamă. 
Adevărat. Dar numai în parte. Pen
tru că esența adunării, calitatea ei, 
sint date de simțul de responsabili
tate muncitorească cu care repre
zentanții își îndeplinesc mandatul — 
ne relata, pe bună dreptate, la rîn
dul său, tovarășul Nicolae Alexan
dru, muncitor specialist, secretarul

organizației de bază de la turnătoria
de oțel. Prea ne-am obișnuit
să facem vinovată „conduce
rea" — că darea de seamă n-a
întreprins o analiză critică și auto
critică, că n-a creat o bază de dis
cuții. că n-a pregătit temeinic adu
narea ș.a. — neglijînd faptul că 
adevărata conducere este chiar adu
narea, că tocmai adunarea trebuie să 
dea tonul I După părerea mea, 
lucrurile sint cit se poate de 
clare. Oamenii muncii și-au ales re
prezentanții. forul suprem al condu
cerii colective . s-a constituit. Din 
acel moment totul depinde de ei.

Un punct de vedere judicios, just. 
Dar cum acționează concret în acest 
sens organizația . de partid 7 Pornind 
de la convingerea că fiecare repre
zentant participant la adunare are 
datoria de a se pregăti temeinic în 
vederea acestui important eveniment 
din viata întreprinderii, într-una din 
zilele trecute, secretarul organizației 
de bază s-a intilrîit cu toți cei 
14 reprezentanți ai colectivului tur
nătoriei de oțel — aproape toți 
fiind membri de partid, oameni 
cu autoritate în colectiv — su- 
gerindu-le ca fiecare dintre ei să 
discute, să se sfătuiască, să se con
sulte cu tovarășii de muncă din bri
gadă sau echipă asupra probleme
lor arzătoare pe care aceștia consi
deră că trebuie ridicate Ia adunarea 
reprezentanților oamenilor muncii, 
încă de pe acum au prins contur cî- 
teva propuneri și critici.

— Fiecare dintre noi este pregă
tit să ia cuvîntul. Sperăm să avem 
o discuție rodnică — ne spune tova
rășul Nicolae Alexandru.

Așadar, o deplină concordanță în
tre cuvinte și fapte. Un mod comu
nist, responsabil de a înțelege sem
nificația și datoria adunării, de a 
onora mandatul de încredere al co
lectivului. Rămine ca adunarea, prin 
reușita ei, prin conținutul său fruc
tuos, prin judiciozitatea măsurilor 
cu care se va solda, să confirme 
sprijinul substanțial acordat de orga
nizația de partid pentru pregătirea 
și desfășurarea ei..

Constantin MORARU
Dumitru TÎRCOB

CONTROLUL OBSTESC - cuprinzător, actiw, eficientDin propunerile formulate în cadrul consfătuirilor județene Cu aparatul de filmat, în control
• București : „Să se extindă con

trolul obștesc și asupra altor sec
toare de interes public : construcțiile 
și reparațiile de locuințe proprie
tate particulară și de stat, asocia
țiile de locatari, atelierele școlare, 
administrația domeniului public, per
soane particulare cu autorizație și 
cei cu muncă la domiciliu. De ase
menea. să se prevadă extinderea 
controlului asupra respectării norme
lor de prevenire și combatere a in
cendiilor. în componenta comisiilor 
locale de coordonare și îndrumare a 
controlului obștesc să fie cuprinși și 
reprezentanți ai consiliilor locale de 
coordonare și îndrumare a activității 
de aprovizionare și prestare de ser
vicii către populație, ai consiliilor 
de coordonare a producției bunurilor 
de larg consum".

• Timiș : „Să se stipuleze în lege 
termenul in care conducerile de uni
tăți controlate să fie obligate să răs
pundă in scris comisiilor locale de 
coordonare și îndrumare a controlu
lui obștesc, iar în caz de nerespectare 
a acestui termen să se prevadă sanc
țiunile de rigoare".
• Argeș : „Periodic, consiliile lo

cale ale Frontului Unității Socialiste 
să organizeze controale dirijate cu 
echipele de control obștesc, însoțite 
de activiști și cadre de la inspecto
ratele de stat. în fiecare localitate și 
pe cartier să se organizeze gazete 
și vitrine prin care să se facă cunos
cută activitatea echipelor de control 
obștesc și să se combată manifestă
rile negative din activitatea unități
lor controlate. Să se instituie diplo
me și insigne pentru membru e- 
chipelor de control care se disting 
în mod deosebit în activitatea lor. 
Conducerile unităților producătoare 
de bunuri de consum să asigure do
tarea fiecărei secții, care se află in 
afara unității centrale, cu registre 
unice de control".

• Dolj : „La articolul 7 din 
Lege să se prevadă posibilitatea e- 
fectuării controlului și de către

un singur membru al echipei, 
în acest mod s-ar putea inter
veni operativ și in situațiile 
cind numai unul din membrii e- 
chipei s-ar afla ocazional într-una 
din unitățile repartizate spre a fi 
controlate și ar constata anumite 
nereguli in activitatea acelei unități, 
în aceste situații, constatarea făcută 

■să fie întărită prin semnăturile a doi 
martori asistenți".
• Covasna : „în, Legea nr. 6 să se 

prevadă obligația organelor de con
trol specializate ale statului de a ve
rifica, ir, cadrul atribuțiilor lor de 
serviciu, modul cum sint soluțio
nate, do către unitățile controlate, 
constatările și propunerile echipelor 
cetățenești și să ia măsuri operative 
pentru înlăturarea deficiențelor sem
nalate și a cauzelor acestora, precum 
și obligația organelor ierarhic supe
rioare unităților controlate de a ve
rifica dacă conducătorii unităților 
din subordinea lor au luat măsurile 
necesare pentru soluționarea celor 
sesizate de echipe".

• Botoșani : „Să se stabilească 
Obligația constituirii de echipe de 
control obștesc care să verifice cum 
se soluționează în unitățile econo
mice și la instituții cererile și sesi
zările oamenilor muncii. Să se edi
teze broșuri, pe domenii de activi
tate, in sprijinul activității echipe
lor. care să cuprindă extrase din legi 
și alte acte normative. Aceste bro
șuri să cuprindă și anumite indicații 
metodologice de desfășurare a con
trolului obștesc".

• Cluj : „Trimestrial să fie orga
nizate controale simultane, cu toate 
echipele, pe domenii de activitate. 
Constatările și concluziile acestor 
controale să fie prezentate In cadrul 
unor foi volante editate de consiliile 
locale ale Frontului Unității Socia
liste".

Grupaj realizat de 
Mihai IONESCU

Oricît de bun și argumentat cu 
cifre și fapte ar fi fost un referat, el 
n-ar fi putut să arate în chip mai 
convingător situațiile existente în re
țeaua comercială, in transporturi sau 
în alte sectoare de larg interes cetă
țenesc, așa cum a făcut-o filmul 
realizat din inițiativa cineclubului 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Rm. Vilcea în colaborare cu mai 
multe echipe de control obștesc. Rind 
pe rînd, s-au perindat pe ecran sec
vențe surprinse „pe viu" despre vîn- 
zătoare amabile și politicoase, dar și 
despre încruntarea altora, despre or
dinea și curățenia ca de farmacie de 
la magazinul „Cozia", dar și cu mtiti-i 
ții de ambalaje neridicate, mărfuri 
dosite pe sub tejghele Și in depozite, 
utilaje frigorifice nefolosite... Prezen
tat in fața conducătorilor unităților 
controlate de către echipele cetățe
nești, filmul a fost ca un duș rece 
sub care spiritul de responsabilitate 
al acestora a fost trezit la realitate, 
obligindu-i să ia măsuri de îndrep
tare a lucrurilor.

în timpul controalelor efectuate de 
cele 160 de echipe cetățenești din 
municipiul Rm. Vîlcea, desfășurate 
în unitățile comerciale și de alimen
tație • publică, in instituții sanitare, 
creșe și grădinițe, in întreprinderi 
producătoare de bunuri de consum, 
de transport în comun sau in insti
tuțiile culturale s-au făcut numeroa
se sesizări și propuneri vizînd îm
bunătățirea activității de servire in
tr-un sector sau altul. Multe din a- 
ceste propuneri au izvorît din dialo
gul fructuos Jal echipelor de control 
obștesc cu cetățenii. Datorită insis
tenței cu care unele propuneri de 
larg interes au fost urmărite de 
echipele de control obștesc spre a fi 
transpuse în viață, s-au înființat, de 
pildă, micro-cantinele pentru servirea 
hranei calde în secțiile combinatului 
chimic, combinatului de produse so
dice si combinatului de prelucrarea 
lemnului. Tot datorită controlului 
obștesc au fost înființate noi unități 
pentru desfacerea pîinii și a cărnii în 
cartierele de locuințe Nord și Ostro- 
veni, iar la fabrica „Vilceana" au 
fost asimilate și.introduse in produc
ția de serie noi modele de încălțămin
te, mai funcționale, mai frumoase. De 
asemenea, în temeiul semnalărilor

făcute de către echipele de control 
obștesc, unitățile pentru desfacerea 
produselor lactate și preparatelor din 
carne din piața centrală a municipiu
lui și-au schimbat orarul de aprovi
zionare și funcționare, in interesul 
cumpărătorilor.

Aceste rezultate se datoresc și fap
tului că, în marea lor majoritate, 
membrii echipelor cetățenești dove
desc competență, seriozitate și pa
siune în activitatea de controlor in 
numele obștii — ne spune tovarășul 

ȚolV.Motea, secretarul conÂfiuttii 
“fycîpțtj, al Frontului Unității Socia- 

' 'Centru a întări autoritatea 'contro
lului obștesc, consiliul municipal Rm. 
Vilcea al Frontului Unității Socia
liste a organizat o serie de consfă
tuiri și schimburi de experiență, la 
care au participat atit membrii echi
pelor de control obștesc, cit și con
ducătorii de unități și întreprinderi 
din sectoarele supuse controlului. O 
altă măsură pentru sporirea eficien
ței activității controlului obștesc este 
aceea ca echipele să fie însoțite, pe 
teren, prin rotație, de către membri 
ai consiliului municipal al Frontului 
Unității Socialiste, precum și de in
spectori din cadrul inspecției comer
ciale, inspectoratului sanitar, inspec
toratului de stat pentru controlul ca
lității produselor și ai oficiului de 
prețuri. Odată cu introducerea a- 
cestui sistem de control, situația 
existentă într-o serie de unități 
restanțiere la capitolul „bună servi
re" s-a schimbat simțitor. Dar, cum 
cazurile de încălcare a normelor 
desfășurării unui comerț civilizat nu 
au fost peste tot eradicate, cum defi
ciențele în transportul in comun mai 
găsesc „căi de acces" spre nemulțu
mirea călătorilor, consiliul municipal 
al F.U.S. a luat hotărîrea prezentării 
filmului de care aminteam Ia în
ceput în fața tuturor lucrătorilor din 
sectoarele vizate. Imaginile filmului 
sint completate cu semnalările „la 
zi" făcute de echipele de control ob
ștesc, pe marginea cărora au loc dis
cuții și se caută soluții de îndreptare 
a lucrurilor.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteli"

Pentru confortul locuințelor
Tînăra unitate economică din 

Titu — întreprinderea de aparataj 
electric pentru instalații, este in 
continuă dezvoltare. Aici se rea
lizează o variată gamă de apara
taj electric de joasă tensiune, des
tinat industriei și pentru confortul 
locuințelor. Notăm dintre produ
sele de bază ale întreprinderii : 
comutatoarele, tablourile de distri
buție a curentului, fișele și prizele 
industriale, siguranțele cu mare 
putere de rupere, lămpile de sem
nalizare. diferitele butoane de co
mandă pentru automatizări, în 
forme și culori dintre cele mai di
ferite.

După cum am fost informați, în
treprinderea a pus în fabricație și 
o serie de noi produse pentru uzul 
populației, concepute în așa fel in
cit să se încadreze în ambianța 
noilor locuințe. De curind magazi

nele de specialitate din țară au 
primit o serie de produse noi : în
trerupătorul cu magnet, cu funcție 
dublă de întrerupător și comutator, 
ștecherul triplu, tablouri de dis
tribuție a curentului cu 2, 3 și 4 
circuite. Dintre noile produse re
ține atenția, de asemenea, automa
tul ’ de . scară tranzistorizat, care 
permite menținerea timp de circa 
5 minute a luminii pe scările 
blocurilor de locuințe. în acest an 
la I.A.E.I. Titu se vor realiza alte 
numeroase produse, de mai mult 
timp așteptate în magazinele de 
specialitate : priza triplă. întreru
pătoarele cu cordon și capăt 
pentru lămpile de masă, prizele 
pentru camerele de copii, cu ele
mente suplimentare de protecție. 
(Constantin Soci).

în fotografie : aspect de muncă 
din întreprindere.

Invitație pentru timpul liber. 
Pirtia de schi din stațiunea 

climaterică Păltiniș
Foto : Fred Nuss

Faptele au fost recunoscute, 
semnele de întrebare persistă...
încă de Ia începutul 

anului 1974, Maria Ro
man. laborantă la 
baza de recepție a în
treprinderii de valori
ficare a cerealelor și 
plantelor tehnice din 
Satulung — Maramu
reș, a sesizat că șeful 
bazei și contabilul-șef, 
cu sprijinul unor ma
gazineri, fac afaceri cu 
cereale, producind pa
gube serioase avutului 
obștesc. I-a trebuit 
multă vreme și, mai 
ales, a fost necesară 
multă energie din 
partea semnatarei pină 
să se dovedească vi
novăția celor recla
mați. în același timp, 
a mai fost necesară din 
partea sa și o atitu
dine civică înaintată, 
intransigentă și cinsti
tă. căci cei pe care-i 
reclamase au făcut tot 
ce le-a stat în pu
tință pentru a o coru
pe, propunindu-i im
portante sume de bani 
ca „să tacă din gură". 
Bineînțeles, autoarea 
n-a tăcut, a depus 
banii la C.E.C. și a 
sesizat și această faptă 
murdară. „Un lucru îl 
știam sigur, relata ea 
in scrisoarea adresată 
redacției noastre în 
decembrie anul trecut, 
că infractorii au o lip
să de 31 929 kg griu, 
6 600 kg porumb.... 
Cu toate acestea, ei nu 
au fost arestați nici 
pină acum".

în răspunsul său.

Comitetul județean 
Maramureș al P.C.R. 
relatează că „faptele 
reclamate au făcut o- 
biectul cercetării orga
nelor de urmărire pe
nală. care s-au finali
zat prin sesizarea de 
către procuratura ju
dețeană a Judecătoriei 
Baia Mare, in dosarul 
nr. 5 809/1976". Din 
capul locului stirnește 
nedumerire distanța în 
timp atît de mare de 
la data reclamației — 
ianuarie 1974 — pînă 
la data sesizării in
stanței — 1976. în con
tinuare. în răspuns se 
precizează că judecă
toria Baia Mare, prin 
sentința penală nr. 16 
din 4 ianuarie 1977, 
condamnă, la diferite 
pedepse. pe Silviu 
Bogdan, șeful bazei, 
pe Vasile Cirțui. șeful 
contabil, pentru săvir- 
șirea infracțiunii de 
delapidare, fals inte
lectual. uz de fals, dare 
de mită și neglijentă 
in serviciu, precum și 
pe magazinerii Vasile 
Mangu și loan Sipo- 
san. Din răspuns a- 
flăm apoi că pedepse
le aplicate au fost gra
țiate conform decretu
lui prezidențial din 
luna iulie 1976. iar va
loarea pagubei aduse 
avutului obștesc se ri
dică la 83 997 lei. In- 
culpatii au fost în lo
cuiți din funcțiile de
ținute; „urmînd a se 
lua măsuri și pe linie

de partid". Or. tocmai 
aceasta sesiza și au
toarea, incă cu a- 
proape două luni in 
urmă, că se tărăgă
nează luarea unor mă
suri statutare pe linie 
de partid. în răspuns 
se precizează apoi : 
„nu a rezultat că pe- 
tenta ar fi persecu
tată pentru sesizările 
făcute".

Socotim că, pe mar
ginea acestui caz. sint 
necesare și alte con
cluzii. ținind seama de 
faptele arătate în se
sizare. în primul rînd, 
este vorba de grija cu 
care se veghează ca in 
fruntea unităților să 
se afle cadre compe
tente și cinstite, capa
bile să apere ca lumi
na ochilor averea ob
ștească. Or, după cum 
se afirma in scrisoa
re. șeful bazei res
pective a mai fost dat 
afară, in urmă cu ani. 
tocmai pentru aseme
nea nereguli.

în al doilea rind. în 
ce fel și in cit timp 
sint soluționate sesiză
rile oamenilor, mai a- 
les cele care privesc 
avutul obștesc 7 Ca să 
nu 'mai vorbim de gri
ja și măsurile ce tre
buie luate pentru a a- 
păra pe cei ce. de 
bună credință, sesizea

ză. în legătură cu a- 
ceastă ultimă problemă 
redăm din scrisoare ; 
„Conducerea I.V.C.P.T., 
deși știa că au loc 
sustrageri de cereale 
în cadrul bazei, nu a 
luat măsuri contra ce
lor vinovați. în schimb, 
a luat imediata măsuri 
contra noastră, a ce
lor care am sesizat. Eu 
am fost transferată, 
fără consimțămintul 
meu. la baza de recep
ție Ulmenî, iar Pop 
Vaier și Vanta Moș
teni au fost transferați 
la baza de recepție 
Aciș. cu toate că a-

veau familie și locuin
ță in Satulung".

Este necesar să se 
precizeze. totodată, 
cind și cum se va a- 
coperi prejudiciul.

Așa stind lucrurile, 
este cazul nu numai să 
se tragă și alte con
cluzii decit cele ex
primate in răspuns, 
dar să se ia și alte 
măsuri, despre care 
redacția să fie infor
mată. Mai ales că în 
scrisoare sînt redate și 
alte aspecte, cu nimic 
mai puțin grave.

Ca să înflorească spiritul 
gospodăresc, nu e nevoie 

de mormane de pămînt
Știut este că muni

cipiul Ploiești a cu
noscut în anii din urmă 
o amplă dezvoltare, 
aici ridieîndu-se nu
meroase blocuri mo
derne. in care locuiesc 
oameni ai muncii, pre
cum și alte construc
ții de interes cetățe
nesc și cultural. O 
scrisoare adresată re
dacției noastre sesiza 
insă că edilii munici
piului nu manifestă 
suficientă grijă pentru 
buna gospodărire, in-

treținere și curățenie 
a cartierului din 
Ploiești Vest. După 
ce un bloc este 
gata, afirma autorul 
sesizării, încep alte și 
alte săpături. Printre 
imobile sînt șanțuri, 
gropi, grămezi de mo
loz și pămint de la 
noile fundații care 
dăinuie multă vreme. 
Trec luni de zile și 
movilele. înalte de 
4—5 metri, nu mai dis
par.

Consiliul popular al

municipiului Ploiești 
subliniază in răspunsul 
adresat redacției că in 
cartierul Vest. res
pectiv în microraioa- 
nele I și II. pină la 
sfirșituî anului 1976 
s-au construit cîteva 
mii de apartamente, 
iar în acest an sînt 
prevăzute a se exe
cuta incă 440. Este a- 
devărat că, odată cu 
executarea acestui 
mare volum de lu
crări, se creează mul
te neajunsuri cetățeni
lor prin introducerea 
conductelor de apă. 
gaze, termoficare, ca
nalizare etc. La aces
tea se adaugă și lucră
rile de construcții ale 
noilor locuințe sau ale 
unităților social-cul- 
turale. care, de ase
menea. implică săpă
turi. transporturi de 
materiale, prefabrica
te. betoane și altele. 
Din analiza făcută pe 
teren, cu constructorii 
și beneficiarii acestor 
locuințe, s-au stabilit 
o serie de măsuri in 
vederea înlăturării a- 
cestor neajunsuri. în 
cartier S-au amenajat o 
bună parte din drumu
rile și aleile prevăzu
te în documentație ; 
s-au ridicat mii de 
tone de pămint degra
dat și s-a adus pă-

mint vegetal, amena- 
jindu-se zone verzi, 
pe care s-au plantat 
peste 100 000 arbori și 
arbuști etc.

Față de situația ac
tuală. în special in 
microraionul II, s-au 
stabilit cu conducerea 
șantierului T.C.M. Vest 
noi măsuri : ridicarea 
pămîntului impropriu 
dintre blocuri și adu
cerea terenului la cota 
zero, după care, cu 
sprijinul cetățenilor, se 
vor amenaja zonele 
verzi ; continuarea lu
crărilor pentru con
struirea străzilor și a-

leilor ; plantarea de 
noi arbori și arbuști și 
asigurarea curățeniei 
în jurul obiectivelor în 
construcție, printr-o 
mai mare ordine în 
depozitarea și trans
portul materialelor.

în încheierea răs
punsului se subliniază 
că se vor urmări, de 
către comitetul execu
tiv al consiliului popu
lar municipal, îndepli
nirea întocmai a obiec
tivelor înscrise în 
plan, cît și mai buna 
gospodărire a cartie
rului.

Concis, ia obiect: soluționări 
potrivit cerințelor cetățenești
U.J.C.C.-Bacău. într-adevăr. în comuna M 

Cașin nu funcționează toate profilele de pres
tări servicii necesare populației, situație ce se 
va îmbunătăți in perioada următoare (de n-ar 
fi prea lungă această perioadă — n.n.) prin 
măsurile preconizate de noua conducere a co
operativei și organele locale ; de asemenea 
se va înființa magazinul solicitat, pen
tru care s-a și repartizat un spațiu cores
punzător : in comună se va da în folosință, 
In scurt timp, și o brutărie.

Consiliul popular al județului Timiș. S-a 
alocat suma de 100 000 lei pentru repararea 
drumului Sărăzani—Surdue—Botinești. luin- 
du-se măsuri de continuare a lucrărilor pri
vind terminarea rigolelor de scurgere și aș- 
ternerea pietrișului necesar.

Consiliul popular județean Sibiu. în scopul 
rezolvării problemelor sesizate in scrisoarea 
adresată redacției de Constantin Cenușă, în
vățător la școala, din comuna Laslea. va fi 
elaborat proiectul și predat beneficiarului ; 
în acest timp urmează să se întocmească for
mele pentru schimbul de teren pe care se va 
amplasa noua clădire a școlii.

Neculai ROȘCA
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DIN RÎNDURILE MASELOR, PROMOTORI AI MODERNIZĂRII PRODUCȚIEI

L°MUNCITORI ÎNAINTAȚI, INITIATIVE VALOROASE

Așa s-a eliminat „locul îngust". 
Ajustorul-matrițer TANASE NICOLESCU lu
cra înainte la o mașină de prelucrare universală, 
care constituia un „loc îngust'* pe fluxul tehno
logic. Practic, el avea de executat cu comandă ma
nuală 4 operațiuni de găurire în 28 de faze. In 
cadrul unei adunări de partid, ajustorul-matrițer T. 
Nicolescu a propus ca, pentru înlăturarea locu
lui îngust, să nu se mai cumpere o mașină din 
import, așa cum avansaseră unii ideea, ci să se ana
lizeze posibilitatea realizării unui agregat, pentru 
executarea mai rapidă a reperului respectiv. Acum 
agregatul funcționează, fiind servit de însuși 
autorul propunerii. Și, ca rezultat al reușitei, pro
ductivitatea la locul de muncă respectiv a crescut 
de zece ori.

Din resturi de tablă — cît mai multe 
piese Este obiectivul inițiativei lansate de lăcă
tușul ANDREI BUSUIOC, șef de brigadă la secția 
prelucrări table. Practic, el a hotărît ca brigada să 
nu mai arunce resturile de tablă la fier vechi, ci 
să le sorteze în vederea unor posibile utilizări la 
confecționarea altor repere. Inițiativa a fost discu
tată în comitetul de partid al întreprinderii, care a 
hotărit generalizarea ei rapidă in tot sectorul. S-a 
întocmit un nomenclator al deșeurilor de metal 
provenite din procesul de producție, s-a organizat 
administrarea lor și s-a trecut apoi la dirijarea pro
gramată a utilizării lor pentru executarea unor 
piese. Rezultatul : la nivelul unui an se economi
sesc circa 90 tone de metal.

Productivitatea a crescut de opt 
ori. Maistrul energetic ION MARIN, de la sec
torul de prelucrări table, este autorul unei va
loroase mașini multiple de sudat prin puncte. 
Chiar dacă ideea de a realiza mașina amintită nu-i 
aparține, el a privit cu răspundere comunistă 
această sarcină, ducînd-o la bun sfîrșit cu ambiție 
și perseverentă. Tovarășii lui de muncă apreciază 
că mașina creată de maistrul Marin a depășit toate 
așteptările, avind performanțe tehnice deosebit de 
ridicate și un sistem simplu de manevrare. între 
altele, am notat că productivitatea muncii la ope
rația respectivă 
executa diferite 
întreprinderi.

a crescut de opt ori, putîndu-se 
repere pentru producția întregii

La fiecare combină, economii de 
240 kg metal. E*ese'e combinei CP-12 se află 
„pe masa" laboratorului tehnic, la o amănunțită 
analiză. Lăcătușul mecanic ION PLEȘCA prezintă 
avantajele unei îmbunătățiri constructive la cilindrii 
hidraulici ai hederului. Ion Pleșca, împreună cu alți 
doi muncitori de înaltă calificare. Titus Tănăsescu 
și Alexandru Mănică. sînt autorii unor valoroase 
perfecționări constructive, care se răsfrîng pozitiv 
atît asupra performanțelor tehnice ale mașinilor 
agricole, cit și asupra consumului de metal. S-au 
îmbunătățit variatorul de turație și cutia de viteză, 
s-a ameliorat unghiul cardanului de acționare și 
au fost reduse vibrațiile ș.a. Perfecționările res
pective contribuie la realizarea în acest an a com
binei CP-12 dintr-o cantitate de metal cu 240 kg 
mai mică.

Cu încredere în forțele proprii. Atit 
valorează inițiativa materializată de un colectiv de 
muncitori și ingineri din întreprindere, al cărei 
animator a fost lăcătușul OPRIȘAN TIIIAN. In ce 
constă ea ? Cind s-a pus problema dotării atelie
rului de variatoare cu strunguri automate cu trei 
sănii de prelucrare, colectivul amintit a propus ca 
ele să fie realizate în întreprindere, cu forte pro
prii. Cineva de la institutul de proiectări de spe
cialitate a respins propunerea, apreciind că depă
șește posibilitățile tehnice ale întreprinderii. Oa
menii din echipa lăcătușului Tihan, sprijiniți de 
ingineri din întreprindere, nu Srau dat bătuți și au 
muncit cu îndirjire ; ei au construit, montat și pus 
în funcțiune strungurile respective.

C. CARLAN
Foto : S. Cristian

La primele capacități de la Combinatul de îngrășăminte chimice complexe din Arad

Tocmai in preajma punerii în funcțiune 
slăbește ritmul de lucru?

Primele capacități și instalații pro
ductive, din cadrul noului Combinat 
de îngrășăminte chimice complexe 
din Arad, se află intr-un stadiu 
avansat de execuție, sînt, practic, în 
preajma momentului inaugural, ur- 
mînd ca, in curînd, aici să fie obți
nute primele cantități de produse. La 
această oră, probele tehnologice, În
deosebi la unele obiective, se află 
in plină desfășurare. Paradoxal 
însă, lucrările de construcții-mon- 
taj aferente acestor capacități nu 
sint încheiate în întregime. Ul
timele analize relevă că uti
laje în valoare de 10 milioane lei 
nu au fost încă montate. De ce ? 
N-au fost livrate la timp ? Nu are 
cine să le monteze ? Și. mai ales, ce 
consecințe au întîrzierile în finaliza
rea lucrărilor de montaj tehnologic 
asupra punerilor în funcțiune pro
gramate peste scurt timp, ca și asu
pra funcționării normale, în bune 
condiții, a noilor instalații și ma
șini ? Iată deci fixat cadrul unei 
prime discuții, purtate cu ing. Lau- 
rențiu Catană, director tehnic al 
combinatului arădean, care ne-a 
spus :

— Intrarea la timp în producție a 
capacităților programate în acest an 
nu este condiționată de livrarea 
vreunui utilaj sau altul. Tot ce 
avem nevoie se află pe șantier. Este 
foarte adevărat faptul că montajul 
tehnologic nu a fost terminat inte
gral și că există încă circa 30 tone 
de aparatură de măsură și control, 
o serie de site din material special 
și mașini de încărcat în vagoane, 
dintre care o bună parte vor fi 
montate chiar în cursul probelor 
tehnologice, potrivit ordinii de mon
taj stabilite.

O precizare: puțin mai tîrziu, pe 
șantier aveam să vedem aceste uti
laje depozitate cu grijă în niște 
magazii special amenajate, unde sînt 
asigurate toate condițiile de păstrare. 
Dar dacă problema asigurării utila
jelor și echipamentelor de bază 
este acum soluționată, nu același 
lucru se poate spune despre situația 
mașinilor și utilajelor, aparent mai 
puțin importante, indispensabile insă, 
la rindul lor, desfășurării procesului 
de producție. Iată un exemplu : la 
fabricile de N.P.K. și nitrocalcar tre

(Urmare din pag. I)
țiune cuprinzînd deopotrivă construc
țiile industriale și pe cele social- 
culturale. In acest cadru, întreprin
derea de construcții siderurgice Hu
nedoara colaborează permanent și 
larg cu Institutul de proiectări 
din Deva, ceea ce scurtează sub
stanțial drumul de la experiment 
la aplicarea concretă a noilor 
idei. Așa, de pildă, la construc
ția coșului de fum al centralei 
termice din așezarea minieră Teliuc 
s-a aplicat metoda prefabricării din 
beton armat monostrat, termoizo- 
refractar, dintr-un început înlocuin- 
du-se în totalitate cărămizile. Sub 
aspect economic, efectul este net su
perior : greutatea construcției a fost 
redusă cu 74 la sută pe m.l., consu
murile de oțel cu 8 la sută, de ci
ment cu 16 la sută, in timp ce volu
mul de manoperă pe șantier a scă
zut la mai puțin de o pătrime, in 
mod firesc înregistrîndu-se costuri 
cu 29 la sută mai mici. Ca urmare 
a eficientei cu care s-a soldat și a 
experienței cîștigate de constructori, 
această metodă a fost adaptată cu 
succes și la noul grup școlar care se 
realizează în prezent la Hunedoara, 
în același context al preocupărilor — 
după cum ne relata tovarășul Ale
xandru Ciorogaru. directorul general 
al I.C.S. Hunedoara — prin revizui
rea proiectelor și perfecționarea teh
nologiilor de lucru s-a ajuns la so
luții mai raționale, care au marcat 
progrese evidente în ce privește in
dustrializarea lucrărilor de beton ar

buiau montate patru ascensoare, un 
compresor de amoniac, la care se 
adaugă și subansamblele aferente lui. 
Simple „mărunțișuri** ? Nicidecum, 
dacă ne gindim că greutatea com
presorului de amoniac este de cite va 
zeci de tbne, iar montajul său repre
zintă o operație complexă și. .dificilă, 
SOlicitînd o mare atenție, eforturi 
deosebite. Aceasta este, de altfel, pă
rerea unanimă a celor cu care am 
discutat pe șantier. Atunci, care este 
explicația acestei intirzieri ? Iată ce 
ne-a spus ing. Virgil Stana, șef de 
secție in combinat :

— In ce privește ascensoarele, mă 
refer la trei dintre ele, acestea au 
asigurat frontul de lucru din luna 
decembrie anul trecut. Specialiștii de 
la întreprinderea bucureșteană „As
censorul** au venit pe șantier, au ve
rificat fronturile de montaj, promi- 
țind că Ia începutul lui ianuarie a.c. 
vor reveni și vor rezolva această 
problemă. Din păcate, de atunci n-a 
mai intervenit nici un element nou. 
La al patrulea ascensor, constructo
rul — grupul de șantiere Arad al 
Trustului de cbnstrucții pentru chi
mie din Cluj-Napoca — urmează să 
execute cîteva lucrări de remediere 
a construcției, operații pe care le tot 
amină.

De ce întîrzie constructorul să-și 
respecte obligațiile este greu de 
spus. Consemnăm o situație cu atit 
mai îngrijorătoare, cu cît grupul de 
șantiere al T.M.U.Ch. București mai 
este dator și in privința altor lucrări 
cu termene de începere expirate. 
Bunăoară, pentru ventilatorul axial, 
care se va monta la înălțimea de 45 
de metri, frontul de lucru este creat, 
există și macaraua necesară Iuctării, 
și loc de calare a acesteia. Nu lip
sesc decît... montorii. Justificarea 
adusă ? Nu sint asigurate efectivele 
de lucrători. Cind se vor asigura ? 
Conducerea grupului de șantiere nu 
poate da un răspuns precis la această 
întrebare. Din aceeași cauză nu au 
fost executate nici lucrările de mon
taj la compresorul de amoniac, de la 
o fabrică din combinat, nici căile 
de acces aferente, iar clădirea pro- 
priu-zisă a fabricii nu este nici ea 
închisă pentru a se crea condiții 
normale de lucru pe timpul iernii.

Care este punctul de vedere al 
constructorului, ce măsuri a inițiat

mat la construcțiile industriale, spo
rirea productivității muncii și redu
cerea consumurilor materiale. Astfel, 
peste 60 la sută din elementele de 
rezistență la noua oțelărie electrică 
din Hunedoara sint înlocuite cu ele
mente prefabricate din beton. Utili
zarea cofrajelor universale spațiale 
la prefabricarea fundațiilor — a că
ror formă a fost reproiectată — pe 
lingă economiile de lemn și metal, 
contribuie la reducerea substanțială 
a manoperei, durata de execuție a- 
jungînd de la 3,87 ore pe mc de be
ton turnat monolit (cum se proceda 
mai înainte) la 1,46 ore pe mc de 
beton prefabricat, în prezent.

BRAZI :

Cît durează 
de la calcule pînă 

la practică ?
Pe platforma petrochimică de la 

Brazi, în diferite faze de construcție, 
se află in prezent cîteva importante 
obiective industriale. „Reducerea 
costurilor la investițiile ce se reali
zează acum în perimetrul combina
tului — ne-a spus dr. ing. Adrian 
Stoica, directorul general al Centra
lei Industriale de rafinării și petro
chimie Ploiești — a preocupat in 
mare măsură atît pe beneficiari, cît 
și pe proiectant și constructor. Do
vada o dă cifra de aproape 180 mi
lioane lei cu care au fost diminuate 

în vederea redresării grabnice și 
energice a mersului lucrărilor pe 
șantier ? O întrebare Ia care, din pă
cate, ing. Iosif Virag nu ne-a răs
puns decît prin promisiunea că, in 
curind, situația de la această inves
tiție se va. îndrepta radi cal. . Fărg. . ,a 
ne preciza .însă și căile prin ' care,'se 
va produce revirimentul așteptat, /fyi 
poate mulțumi o asemenea atitudine 
și de aceea se impune efectuarea 
neîntirziată de către conducerea 
trusturilor din Cluj-Napoca și Bucu
rești a unei ample analize asupra 
neajunsurilor existente, pentru găsi
rea imediată a soluțiilor practice de 
depășire a stării de lucruri actuale. 
Așa cum și beneficiarul investiției 
are datoria să ia din nou legătura cu 
furnizorii restanțieri. să renunțe la 
așteptare, să-i impulsioneze atit pe 
aceștia, cit și pe constructori. în 
scopul finalizării grabnice a tuturor 
lucrărilor de care depinde respecta
rea termenului de punere în func
țiune la acest important obiectiv al 
industriei chimice.

Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteli"

B B B B B B
— deocamdată. în liste și documente
— consumurile de ciment, oțel-beton, 
tablă galvanizată, alte materiale de
ficitare. Urmează ca, printr-un efort 
colectiv, să concretizăm cit mai re
pede. să aplicăm în viață 
este acum înscris, cum 
doar pe hirtie**.

ceea ce 
spuneam.

Ce arată calculele ? La instalația 
de cauciuc polibutadienic trebuie să 
se obțină o reducere cu aproape 3 500 
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tone a consumului de ciment. Ia oțel- 
beton — de 940 tone, profile meta
lice și tablă specială — de 422 tone, 
șină de cale ferată — de circa 320 
metri liniari, conducte metalice — 
de 271 tone, cabluri electrice — 
de 20 km și altele. In mod asemănă
tor. prin reproiectarea judicioa
să a platformelor betonate, a 
celor metalice, aferente instala
țiilor de fenol-acetonă. oxid-eti- 
lenă și glicoli. polietilenă de înaltă 
presiune, sau prin alegerea rațională 
a traseelor unor conducte, restudie- 
rea grosimilor lor. prin reducerea 
unor înălțimi inutile la estacadele 
interne și a grosimii stîlpilor. s-a 
ajuns la economii importante, de zeci 
de milioane lei față de devizele ini
țiale. Lucrătorii șantierelor de la 
T.C.I. Ploiești, ai unităților în sub-

Prin perfecționarea 
tehnologiilor

Producția-marfă a întreprinderii 
de dispozitive, ștanțe, matrițe și 
scule așchietoare Focșani va crește 
in acest an cu aproape 23 la sută 
față de nivelul atins in primul an 
al actualului cincinal.

— Rigurozitatea controlului con
firmă buna calitate a întregii game 
de scule așchietoare: cuțite de 
strung brazate și albe, a frezelor 
ROMASCON cu cuțite amovibile, 
a burghielor elicoidale, spunea ing. 
Zaharia Șandru, directorul între
prinderii. Examenul calității a fost 
trecut cu bune aprecieri și de 
gama largă a SDM-urilor ce se 
execută la comanda specială a be
neficiarilor, precum și de cele 
aproximativ 130 de tipuri accesorii 
pentru mașini-unelte.

In acest an se realizează di
versificarea producției de freze 
ROMASCON cu plăcuțe brazate și 
cu plăcuțe amovibile, asimilarea de 
noi accesorii pentru mașini-unelte 
și a elementelor standardizate de 
ștanțe și matrițe. Se prevede, de 
asemenea, asimilarea a 18 tipuri de 
cuțite de strung etc. După cum am 
fost informați, specialiștii întreprin
derii au în Vedere și înfăptuirea 
unui amplu program de promovare 
a tehnologiilor moderne de lucru, 
de aplicare în producție a unor mă
suri care să ducă și la reducerea 
consumului de metal. (Dan Drăgu- 
lescu).

în imagine : Aspecte de muncă 
din întreprindere. (Foto : N. Moldo
veanul.

y

antrepriză au început să dea curs 
noilor soluții rezultate din reexami
narea proiectelor.

Și totuși, din ceea ce ne-a pre
zentat directorul general, nu s-a fă
cut prea mult. De ce ? Termenele 
de predare a documentației n-au fost 
respectate.

— De comun acord cu proiectanții 
— îndeosebi cu Institutul de ingine
rie tehnologică și proiectări pentru 

industria chimică din București, 
la care s-au concentrat aproape toate 
urgențele — am stabilit ca termen, 
dată irevocabilă. 30 decembrie 1976 
— ne dă relații dr. ing. Paul Mă- 
nescu. coordonatorul investițiilor din 
partea beneficiarului. Pînă în ziua 
amintită insă nu am primit nimic 
din documentație. Am intrat in acest 
an cu „tolba goală" și nici in ianua
rie nu s-au prea grăbit cei de la 
acest institut (sigur, ei aduc o mie 
și una de justificări, dar nimic nu 
se poate construi cu ele !) să trimită 
proiectele revizuite. Acum, după 
nenumărate insistente, telefoane, te
lexuri. am reușit să obținem 60—65 
Ia sută din documentație. Construc
torul are. în sfîrșit. un cimp mai 
larg de acțiune pentru îndeplinirea

„Locul doi pe țară e bun, dar vom face 
totul să obținem locul intii..."

- iată lăudabila hotărîre a zootehniștilor din Mărgineni, care au 
realizat, în medie, anul trecut 4590 litri de lapte de la fiecare vacă

— Locul doi pe țară e bun, dar 
vrem să obținem locul intii. Vrem 
să demonstrăm că se poate mai 
mult, că nivelul atins nu constituie 
o limită. Mai greu a fost pină ce 
în 1975 am depășit un „prag" pe 
care mulți specialiști îl considerau 
greu de atins : am obținut 4 095 
litri de lapte, in medie, pe o vacă 
furajată. Atunci cind complexul nos
tru intercooperatist a fost distins cu 
„Meritul agricol", clasa I ne-am fixat 
un obiectiv mult mai pretențios — și 
anume : să demonstrăm că în fermele 
de vaci de la noi, din județ și din 
țară, se pot atinge performanțe su
perioare, intr-un număr restrins de 
ani, cu mijloacele și posibilitățile de 
care dispunem. Cu un timp în urmă, 
ne-am propus să ridicăm media pro
ducției de lapte, pină la finele cin
cinalului in curs, 
la 5 000 litri. Re
cent insă, pe baza 
experienței de 
pină acum a re
zervelor existente, 
ne-am angajat să 
devansăm terme
nul inițial, să ob
ținem 5 000 de 
litri lapte incă din 
acest an. Faptele 
conferă certitudinea că obiectivul 
fixat va fi realizat. In anul trecut 
am obținut 4 590 litri, și ceea ce este 
la fel de important, in condiții de 
eficiență economică superioară. în 
ianuarie a.c., media zilnică a depă
șit 12 litri lapte, iar de la unele Io
turi de vaci s-au obținut cite 15 litri.

Relatîndu-ne aceste succese, di
rectorul Complexului de vaci de 
lapte din Mărgineni, inginerul zoo
tehnist Marin Slăvescu, ne-a înfăți
șat elementele unei experiențe in
teresante, care începe de la munca 
cu oamenii, de la activitatea desfă
șurată de organizația de partid pen
tru educarea lor în spiritul dragostei 
față de profesia, aleasă, pentru in
staurarea ordinii și disciplinei în 
muncă. In jurul unui nucleu de în
grijitori cu. o vechime de. cițiva ani, 
adică de la înființarea fermei, s-au 
permanentizat alții, pe măsura creș
terii efectivelor de animale. îngriji
toarea Maria Frentoae, devenită 
fruntașă la vi.rsta de 18 ani, a adus-o 
în fermă pe sora mai mică. Ana. iar 
amîndouă l-au convins pe fratele lor, 
Anton, , să le urmeze exemplul. Mulți 
alți tineri, absolvenți a zece clase, 
au făcut primii lor pași în produc-
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planului de investiții în al doilea 
an al cincinalului.

— La ora cind discutăm, ce pie
dici mai sint în calea... operativi
tății ?

— Greutăți sînt multe și. uneori, 
inerente. Căutăm să le depășim. 
Uneia din ele însă nu știm cum 
să-i dăm de hac.

— Care anume ?
— Aceea a asigurării unor mate

riale și produse înscrise in proiecte, 
care se „fabrică" în țară. Ele există 
in nomenclatorul actual de standar
de, dar întreprinderile nu pot sau 
nu vor să le producă. Atunci, de 
unde să le achiziționăm ?

— Puteți da exemple concrete ?
— Evident. Să luăm, de pildă, o 

serie de tipuri de fitinguri : flanșe 
cu git, capace bombate, teuri și 
curbe, coturi la 90 de grade dintr-un 
anumit tip de oțel ș.a. Acestea nu 
se fabrică încă. Dar cît o să mai 
așteptăm ?

Tot in această privință consultăm 
și pe ing. Gheorghe Dăscălescu. de 
la biroul de programare al combina
tului. care a adăugat : „Unitățile din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ai Ministeru
lui Industriei Metalurgice n-au 
grija să-și facă cunoscute noile 
produse: nu au prospecte. nu
popularizează în nici un fel. in 
rindul proiectanților. al construc
torilor ceea ce produc ei nou. 
Iată, abia recent am aflat din 
„Scînteia", de la o emisiune de te
leviziune — și eram de mult intere- 

ție la ferma de vaci de aici, unde 
au rămas, deși la numai trei kilo
metri se află situată una dintre zo
nele industriale ale Bacăului. Vîrsta 
medie a îngrijitorilor este în jurul a 
30 de ani ; mulți dintre ei, soț și 
soție, au în primire loturi de cite 
60 de vaci, depășind cu mult preve
derile di.n normative..

De ce le place tinerilor munca la 
această fermă de vaci ? ,.E o mun
că frumoasă; care necesită atit cu
noștințe specifice de natură biolo
gică, cit și elemente de mecanizare, 
afirmă Daja Marin, absolvent de li
ceu și șef de echipă, îngrijitorul 
unui lot de 30 de vaci. Muncim cind 
și cît este nevoie, potrivit cerințelor 
programului. In alte ferme de vaci, 
programul începe la 5 dimineața și 
chiar mai devreme și durează zece 

în întâmpinarea Congresului 
consiliilor de conducere 
ale unităților agricole

or.e pe zi, la o normă de îngrijire de 
15,—20 de vaci. La noi, în opt ore, 
in . loc de zece. îngrijim treizeci de 
vaci fiecare și nu de oric.e fel, ci 
numai animale de înaltă productivi
tate. pretențioase și sensibile".

Timp de aproape un an. jng. Slă
vescu a cronometrat timpul de efec
tuare a zeci și zeci de operațiuni, a 
intervenit pe loc cu indicații pentru 
înlăturarea pierderilor de timp, 
chiar dacă acestea erau de ordinul 
minutelor. Cele mai multe minute 
pierdute erau intre orele 5—6 dimi
neața, la începerea lucrului. în zoo
tehnie vor fi totdeauna cerințe pen
tru îngrijirea animalelor în toate 
cele 7 zile ale săptămînii. Aici insă, 
cu sprijinul Comitetului municipal 
de partid Bacău, s-a trecut la expe
rimentarea unui program de muncă 
zilnic, rațional, care să asigure în
grijirea unui număr de animale cu o 
treime mai mare față de normative, 
concomitent cu creșterea producției 
de lapte. Așa s-a ajuns lă fixarea 
unui program de muncă de opt ore 
pe zi, care începe la ora 6 dimi
neața, program în curs de experi
mentare de multe luni, în cadrul 
căruia, randamentul muncii este 9u-

sați — de noii robineți fluture, ca- 
re-i fabrică întreprinderea metalur
gică din Bacău".

In legătură cu aceste probleme 
ne-am adresat și tovarășului inginer 
Constantin Ivănuș, de la Institui de 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru industria chimică. Mai intii, 
dinsul ne-a spus :

— Noi, proiectanții. căutăm, pe cît 
ne stă in puteri, să sprijinim efortu
rile constructorilor. Iată, de pildă, 
ca să meargă treburile mai rapid, 
avem in permanență aici 8—10 pro- 
iectanți tehnologi, AMC-iști și de 
montaj — care pun de acord opera
tiv unele neconcordante de proiect 
cu cerințele șantierului.

— De ce totuși întîrzie asigurarea 
integrală a documentației 7

— Sint multiple cauzele. Pe unele 
le înlăturăm noi. Dar profit de acest 
prilej să arăt că stagnări în proiec
tare sint și din motive independente 
de noi. Mă refer la avizul de cost al 
utilajului — considerat de noi piatră 
de temelie în proiectare. Șase, opt 
luni durează un du-te-vino de Ia mi
nister la centrală, Ia unitatea produ
cătoare și retur pină capeți un aviz 
de cost. Și, de multe ori. și avizul 
ește instabil. Considerăm că Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini trebuie să facă ordine in acest 
sector de activitate.

Vom reveni, după un timp, pentru 
a vedea dacă treburile pe acest 
șantier au intrat pe un făgaș normal, 
corespunzător sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului. 

perior față de perioada anterioară. 
Desigur, au fost luate măsuri pentru 
extinderea mecanizării și funcționa
rea normală a tuturor instalațiilor.

Un rol deosebit în obținerea de 
rezultate superioare îl au întărirea 
spiritului de echipă. întrajutorarea 
în muncă, faptul că acordul global 
aplicat la nivel de echipă stimu
lează eforturile pentru autodepă- 
șire. „Munca în echipă nu se îm
pacă cu lenea sau cu indisciplina, 
pentru că de rezultatele fiecăruia 
depind rezultatele echipei", este de 
părere îngrijitorul Gheorghe Plu- 
garu. Ridicarea gradului de califi
care se află in atenția echipelor, fie
care participînd la ciclurile de lecții 
teoretice și practice, la prezentarea 
filmelor documentare sau a diapo
zitivelor care Înfățișează experi

ența „de vîrf“ sau 
tehnologii avan
sate.

Ceea ce con
tează, și contează 
mult, este efortul 
de generalizare a 
noului in tehnică 
și în domeniul 
organizatoric. Cî
teva aplicații ilus
trează această 

preocupare. Ing. Slăvescu a obser
vat că se pierd, _cîteva zeci de 
grame de furaje’ in’'timpul hră
ni l-ii vițeilor. „E o cantitate ne
glijabilă și. de altfel, inevitabilă" 
am auzit nu o dată spunîndu-se prin 
diferite ferme zootehnice. Așa cum 
s-au cronometrat diferitele opera
țiuni pentru depistarea timpilor ne
productivi. s-au evaluat și aceste mici 
pierderi, care, însumate, se ridică la 
circa 10 la sută din cantitatea totală 
de furaje. Remediul a fost găsit, 
simplu și practic, prin instalarea unor 
grătare oblice, care determină pe cei 
400 de viței să lase în iesle nutrețu
rile combinate, sau finul după fie
care tain fără a se mai risipi 
furajele. O altă inițiativă vi
zează amenajarea de boxe indivi
duale pentru viței, prin utilizarea 
materialelor locale, ceea ce a dus la 
înlăturarea îmbolnăvirilor și pierde
rilor.

In mod critic, cu ochi de specia
liști experimentați, au fost abordate 
și cîteva dintre soluțiile constructive 
în grajdurile de vaci. Experiența 
proprie, experiența altor unități si
milare au stat la baza deciziei de a 
înălța cu 10—15 cm paturile de 
odihnă ale vacilor, operație deloc 
simplă, dar care s-a încheiat cu re
zultate apreciabile în menținerea cu
rățeniei. Alte mici modificări de or
din constructiv sau tehnologic con
cură la crearea unor condiții de 
muncă conforme cerințelor ergono- 
mice (luminozitate, aer curat ș.a.) 
sau Ia reducerea efortului fizic. 
Uneori, întilnim rezolvări de o sim
plitate evidentă, așa cum este in
stalarea unei bare metalice de-a 
lungul ieslei vacilor, pentru înlătu
rarea călcării și risipirii nutrețuri
lor. Toate aceste lucrări de moder
nizare, pentru care nu s-a cheltuit 
nici un leu de la investiții sau din 
fonduri de mică mecanizare, s-ati 
executat de către mecanicii Ion Do
boș, Ion Copot. Gh. Faraoanu, Sava 
Custură. La unele lucrări au con
tribuit și elevii de la școlile din 
Mărgineni și Luizi-Călugăra. in ca
drul orelor de practică.

Desigur, una din problemele- 
cheie care determină rezultatele in 
producția de. lapte este asigurarea 
furajelor. In anul trecut s-au însilo- 
zat 10 000 tone de lucernă. porumb 
siloz, tăiței de sfeclă, tescovină rezul
tată de la vinificarea strugurilor. 
Este demn de relevat că în cadrul 
complexului s-a creat o fermă spe
cializată pentru producerea furajelor, 
condusă de ing. Constantin Bordei. 
Organizarea acestei ferme a dat re
zultate concludente. In comparație 
cu anul 1974. recolta medie la plan
tele de nutreț — lucernă, sfeclă 
furajeră, porumb-siloz — a fost în 1976 
de trei ori mai mare. La porumbul 
siloz, de pildă, s-au recoltat 70 tone 
de masă verde la hectar, față de 
numai 9 tone cit s-a obținut in 1974.

C. BORDEIANU
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bine de 400 de lucrări 
plastici amatori, ale 
artă populară au fost 
peste 30 de expoziții.

1 000 de spectacole organizate 
au participat circa 400 000 de

dolj Fruntașii in întrecerea socialistă, 
autentici creatori de valori spirituale

Primul festival al creației și hăr
niciei, care coincide fericit cu ani
versarea in acest an a unor cruciale 
evenimente istorice, a angrenat in 
multitudinea de acțiuni organizate în 
județul Dolj peste 60 000 de tineri și 
vîrstnici, oameni ai muncii de cele 
mai diverse categorii sociale și pro
fesii ce muncesc și creează in cele 95 
de comune și 5 orașe doljene.

Se poate vorbi, așadar, de mani
festări care au marcat realizarea unei 
adevărate cotituri în activitatea cul
turală, politică și educativă de masă. 
Citeva cifre sînt concludente în acest 
sens : 188 de formații corale aparți
nătoare așezămintelor culturale, or
ganizațiilor U.T.C. și sindicatelor, 328 
coruri și grupuri vocale din școli ge
nerale și licee, 324 formații de tea
tru, 523 brigăzi artistice și aproape 
200 cercuri literare, de artă plastică, 
artă populară și tehnico-științifice. La 
nivel de județ, numărul formațiilor 
artistice de toate genurile se ridică 
la 2 648.

Dar Festivalul „Cintarea României" 
a constituit nu numai un prilej de 
reactivizare a unor formații, ci și de 
constituire a multora noi, de a des
coperi noi creatori locali. Spre pildă, 
numai de la declanșarea festivalului 
au fost înființate 1 025 de formații și 
depistați 241 de creatori. în ultima 
perioadă, ca urmare a inițiativei co
mitetului județean de partid sinteti
zată în recomandarea ca fiecare loca
litate rurală să aibă o formație cora
lă, iar acolo unde condițiile permit, 
chiar două sau trei, în cuprinsul ju
dețului au luat ființă un mare număr 
de cercuri.

Paralel cu preocuparea pentru spo
rirea numărului formațiilor 
nifestărilor se urmărește, 
scop de egală măsură, 
rea nivelului artistic al 
colelor, concertelor, expozițiilor și 
celorlalte acțiuni culturale. îmbo
gățirea mesajului angajant al artei a- 
matoare. în virtutea acestui dezide
rat. Consiliul județean al educației po
litice și al culturii socialiste, toți fac
torii responsabili s-au străduit să or
ganizeze cit mai judicios îndrumarea 
de specialitate a mișcării artistice de 
amatori, fapt reflectat, între altele, 
în abordarea unor repertorii bogate 
în conținut, cu înalt mesaj educativ, 
cu o ținută artistică elevată. Tot pe 
această linie se înscrie și faptul că o 
parte din lucrările rezultate din crea
ția amatorilor au fost editate și puse 
la dispoziția formațiilor artistice de 
diverse genuri.

în vederea transpunerii in viață a 
programului de măsuri în domeniul 
muncii ideologice, politice și cultural-

și ma
ca un 
crește- 
specta-

ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA

„Eminescu - 
cultură și creațieI

Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga. cunoscută 
dinainte prin contri
buțiile sale la studiul 
operei lui Eminescu, 
în latură, mai ales, 
comparatistă, adună a- 
cum la un loc (Emi
nescu — cultură și 
creație, editura „Emi
nescu", 1976) un număr 
de eseuri și glosse în 
marginea poeziei și a 
prozei legate între ele 
prin aceeași optică si 
aceeași metodă de a- 
naliză. Optica (viziu
nea) pune fragmente
le în perspectiva tota
lității, văzînd într-un 
poem neîncheiat sau 
intr-un motiv ce se 
repetă o dorință a 
creatorului de a refa
ce în cuprinsul operei 
sale imaginea unității 
cosmice.

Un Eminescu. așa
dar. total, privit din 
direcția fragmentelor, 
o imagine a unității și 
profunzimii operei 
prin cercetarea moti
velor izolate în poeme 
sau nuvele. Prima sec
țiune a volumului cu
prinde asemenea mici 
studii pe teme specia
le, cum ar fi : moti
vul istoric : timp șî 
spațiu național, milul 
pădurii, motivul mării, 
motivul „domei" etc., 
unde preocuparea au
toarei este să de
termine originalitatea 
lui Eminescu intr-un 
spațiu spiritual ro
mantic mai larg. în
cercarea este izbutită. 
Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga are și instru
mentele critice și per
spectiva literară nece
sare într-o cercetare 
de acest fel. Ce mi se 
pare remarcabil in 
studiul ei. înainte de 
orice, este înnoirea 
metodei. Eminescu 
este, de regulă, obiec
tul unei prețuiri ce se 
manifestă mai ales 
prin articole culturale 
generale, care-și au 
rostul lor, însă critica 
nu se oprește aici. 
Zoe Dumitrescu-Bușu- 
ienga folosește in in
teriorul unei critici 
estetice marxiste, care 
leagă în chip dialectic 
o operă de o spiritua
litate specifică și de 
circumstanțele unei e- 
poci. o tehnică specia
lă de analiză. Ea se 
interesează de to- 
pos-urile operei lui 
Eminescu (pădurea, 
codrul, marea) și, din 
prospectarea lor, scoa
te o dimensiune a 
spiritului eminescian 
și, prin el. a spiritua
lității românești. O 
cercetare, de pildă, a 
miturilor în raport cu 
istoria poate să dea o 
idee despre puterea de 
intuiție a poetului și 
despre spațiul său li
ric care acoperă În
treaga realitate istori-

că și geografică a ro
mânilor (motivul isto
ric — timp si spațiu 
național). Poezia lui 
Eminescu se bazează 
pe puterea lui de a 
trage istoria în mituri 
(Decebal. Dochia, Mu- 
șat, Ștefan) și de a 
face din relieful ro
mânesc o imagine de 
paradis în care ele
mentele naturale („riul, 
ramul") sînt în legă
tură misterioasă cu o- 
mul. Pădurea, codrul, 
marea sînt, în viziu
nea Zoei Dumitrescu- 
Bușulenga și. negre
șit, în viziunea ade
vărată a poetului, to- 
pos-uri ale acestei co
respondențe între isto
rie și mediul natural. 
Demonstrația critică 
este concludentă și su-

gestivă. Trecerea de 
la pădure la codru, 
zice autoarea. este 
trecerea de la arhe
tipul unui factor indi
vidual la un mit na
țional. expresia unei 
mentalități colective, 
a unei etici arhaice : 
„legat de aventura e- 
xistențială a eroului 
liric sau de destinul 
unui neam, codrul e- 
minescian împlinește 
o dublă funcționalita
te, vitală, esențială, 
de matrice leagăn 
străvechi, de puteri 
obscure, de corespon
dențe, de simpatii a- 
dinci, venind de de
parte dintr-un mod 
de cunoaștere integra
lă a lumii, pierdută 
de erou, păstrată de 
cadrul permanentelor 
și autoștiinței. expre
sie a acelei unități 
mult căutate". Foarte 
original mi se pare 
micul eseu despre 
„doma" eminesciană. 
Repetiția acestui sim
bol arată dorința lui 
Eminescu de a „cos- 
miciza spațiul" și. zice 
cu dreptate Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, de 
a-1 organiza „in varii 
trepte și etaje". In
tr-adevăr. este bătător 
la ochi motivul „hale
lor". „porților", 
lor", in fine.
„domei" sau a „domu
lui" in poeme și in 
paginile epice. Ce 
semnificație poate a- 
vea această imagine 
arhitectonică reluată 
sub chipuri diferite la 
toate 
ției ? 
diului 
vorba 
presia 
rații dramatice 
libertate absolută 
cunoaștere și spre u-

„bolți- 
tema

vîrstele 
Autoarea 
crede că 

și aici de 
aceleiași

crea- 
stu- 
este 
„ex- 
aspi- 
spre 

în

instructorii U.T.C. 
și membrii bi- 
ai filialelor so- 
ai uniunilor de 
cinecluburilor, 

ai cenaclurilor

educative aprobat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976. s-a 
organizat un număr de șase consfă
tuiri județene la care au participat 
cadre didactice, 
din școli, președinții 
rourilor de conducere 
cietăților științifice și 
creație, responsabilii 
factorii de conducere ...... ...
literare, colectivele de redacție ale 
revistelor școlare și lucrătorii din 
presă. Dezbaterile s-au concentrat, în 
principal, asupra necesității sporirii 
cantitative și calitative a manifestă
rilor organizare în cadrul Festivalului 
„Cintarea României". Intr-adevăr, în 
prezent se poate vorbi de o dinami
zare a manifestărilor organizate. 
Bunăoară, membrii celor 79 de cena
cluri și cercuri literare s-au confrun
tat cu publicul în peste 200 de întil- 
niri, iar mai 
ale artiștilor 
creatorilor de 
prezentate în

Avindu-se în vedere că marea com
petiție națională „Cintarea României" 
este concepută ca festival al muncii 
și al creației s-a militat pentru res
pectarea principiului potrivit căruia 
fruntașii scenei să fie și fruntașii in 
producție, exemple pilduitoare de 
viață și de muncă, iar creatorii de 
artă amatoare, a căror sursă princi
pală de inspirație o constituie activi
tatea colectivelor din care fac parte, 
să fie interpreții propriei lor arte. 
Așa se face că, cu prilejul celor a-

• •Ostașii—în cînt și cuvînt,
pe scenă și la șevalet

Etapa de masă a Festivalului „Cin
tarea României" a antrenat, deopo
trivă, în această amplă manifestare 
națională atît pe militarii din uni
tăți și subunități, cit și personalul 
instituțiilor centrale de cultură ale 
armatei.

Redactorii Editurii militare și-au 
concentrat eforturile îndeosebi în 
direcția editării la timp și in bune 
condiții a lucrărilor consacrate săr
bătoririi centenarului independenței 
de stat a României. A intrat deja în 
librării volumul intitulat „Memorii. 
Campania 1877—1878“ și se află sub 

Abordind 
melancolia

nitatea ființei adînci, 
încercată la toate ni
velurile. dincolo și in 
pofida tuturor inter
dicțiilor" — și are, 
fără îndoială, drepta
te. căci porțile ce se 
deschid, peșterile ce 
adăpostesc magi fugiți 
de lume, domuri as
trale pe care sint prin
se inscripții etc. ara
tă o voință de elibe
rare a spiritului, o în
cercare de a trece din
colo de limite. Insă 
motivul domei poate 
să semnifice, mă gîn- 
desc, și altceva : tem
plul, piramidele, cetă
țile. domul ridicat în 
peisajul lunar pot su
gera o dorință de a 
ordona universul, de 
a ierarhiza spațiul 
haotic, de a pune sta
vilă timpului prlntr-o 
arhitectură a obiecte
lor naturale. Soluțiile 
propuse de Zoe Dumi- _ 
trescu-Bușulenga sînt 
fecunde : atingînd un 
punct profund al o- 
perei, ea lasă des
chisă și posibilitatea 
unei alte interpretări. 
In același spirit sînt 
scrise și celelalte e- 
seuri, unele (Eminescu 
și visul) de mari di
mensiuni, 
teme ca 
sau visul, autoarea in- 
tîlnește o literatură 
întinsă și o critică in
ventivă crescută in 
marginea ei. Con
fruntarea, și într-un 
caz și în celălalt, este 
inevitabilă. Va face, 
în consecință, compa- 
ratistică. Aducerea in 
discuție, de pildă, a 
lui Nerval cu Hime
rele sale este inspira
tă. utilă. Nutresc de 
mult gîndul că Emi
nescu trebuie confrun
tat și cu alți creatori 
decît cei germani, un 
poem („Iar fața ta e 
străvezie") amintește 
de Baudelaire, altele 
de sincretismul poetic 
al lui Nerval ș.a.m.d. 
Nu este vorba, evi
dent. de o influență, ci 
de niște coresponden
țe mai profunde care 
nu se pot explica prin 
cercetarea 
Ele 
tul 
lui 
tea 
în raport cu romantis
mul curent. Meritul, 
indiscutabil, al volu
mului Eminescu, cul
tură și creație este 
de a impinge analiza 
critică pe astfel de 
planuri și de a desco
peri noi aspecte, pe 
care critica tradițio
nală le-a ignorat. E- 
m in eseu, cultură și 
creație reprezintă o 
contribuție remarcabi
lă în direcția unei cri
tici analitice pe care 
o socotim fecundă. 

surselor. 
pot sugera sune- 

modern al poeziei 
Eminescu. nouta- 
gindirii sale lirice

Eugen S1MION

proape 
(la care 
spectatori), s-au întrecut oameni ai 
muncii fruntași în întrecerea socia
listă de toate profesiile, din toate u- 
nitățile economice, care s-au dovedit 
a fi autentici creatori nu numai de 
valori materiale, ci și spirituale; rea
litățile in activitatea economico-so- 
cială găsindu-și reprezentarea in 
dansuri cu temă, cintece de masă, 
texte de brigadă, librete și piese d« 
teatru. De altfel, în cadrul festivalu
lui participă cu lucrările lor în jurul 
a 500 de creatori individuali locali, 
care pun în valoare elemente de artă 
locală, precum și tradițiile și obiceiu
rile specifice județului, aducind, tot
odată, în prim-plan problemele vie
ții noi din patria noastră.

S-a dezvoltat colaborarea cu insti
tuțiile profesioniste de artă și miș
carea de artiști amatori. Astfel, acto
rii Teatrului național craiovean, ai 
Teatrului de păpuși și ai Teatrului 
de operetă, specialiștii Filarmonicii 
„Oltenia" și ai Ansamblului „Nicolae 
Bălcescu", cadrele didactice de la Li
ceul de muzică îndrumă efectiv di
ferite formații artistice din județ.

Pentru valorificarea creației popu
lare, a farmecului folclorului tradi
țional, pe agenda acțiunilor progra
mate în festival se vor include o se
rie de manifestări de mare populari
tate in județul Dolj, cum sînt „Fes
tivalul și concursul interpreților de 
muzică populară -Maria Tănase» — 
ediția a V-a“ ; „Festivalul orașelor 

tipar „Cronica participării armatei 
române la războiul pentru indepen
dență", „Asalt la redute", „Borne aia 
vitejiei românești". „Momente ale 
neatirnării", „Valea singelui" și 
„Laudă vitejiei". Urmeaza, de ase
menea, să apară monografia „Româ
nia în războiul de independență" — 
pregătită sub egida Centrului de 
studii și cercetări de istorie și teo
rie militară — care va oglindi am
plu pe toate planurile contribuția 
României la războiul din 1877—1878, 
precum și lucrările „Itinerare 
eroice", „Rahova 1877, Vidin 1878", 
„Masele populare și războiul pentru 
independență", „Pagini de epopee 
din istoria oștirii române", „Maiorul 
Eftimie Ulescu. Scrisori de pe cîmpul 
de bătălie".

Editura militară a rezervat, de 
asemenea, un important spațiu gra
fic pentru citeva volume menite să 
reunească cele mai izbutite poezii, 
schițe, povestiri, reportaje literare, 
ce vor fi realizate de creatorii mili
tari amatori, membri ai cenaclurilor 
literare din armată.

Amplu angajați în festival sînt și 
artiștii ansamblului „Doină" al ar
matei. Numai în ultimele trei luni 
aceștia au susținut peste 40 de spec
tacole in fața a 14 000 de spectatori 
din Tirgoviște, Ploiești, Giurgiu, Că
lărași. Alexandria, Vălenii de Munte 
și Oltenița. O parte a colectivului 
artistic al ansamblului lucrează in
tens, in prezent, la pregătirea spec
tacolului muzical-coregrafic intitulat 
„Poarta gloriei", care va fi prezentat 
atit în București, cit și intr-un im
portant număr de localități din tară. 
Alte grupuri de artiști, în aceste 
zile, se află la Casa de discuri „Elec- 
trecord" pentru înregistrarea a 27 
noi piese muzicale patriotice, popu
lare și ostășești, menite să îmbogă
țească patrimoniul muzical-național.

O bogată activitate artistică desfă
șoară instituțiile muzicale subordo
nate Inspectoratului general al mu
zicilor militare. Muzica reprezenta
tivă a armatei pregătește un amplu 
concert-spectacol dedicat sărbători
rii centenarului independenței, con
cert ce va fi susținut de fanfarele 
militare reunite și de un cor de 
2 000 de persoane alcătuit din elevi 
ai școlilor militare de ofițeri activi 
și de rezervă. Totodată, muzica re
prezentativă este pregătită să susțină 
concerte în unități, case de cultură 
și cluburi muncitorești, acordînd. tot
odată, sprijin formațiilor artistice de 
amatori și de la cluburile ostășești 
și casele armatei.

Școala militară de muzică parti
cipă in concurs cu o formație de

Vestigii ale civilizației neolitice
de arheologul 

la sesizarea
O echipă condusă 

Gheorghe Lazarovici. 
unor săteni din comuna Cornea, ju
dețul Caraș-Severin, a întreprins cer
cetări, dînd la iveală o adevărată co
moară arheologică. Este vorba de un 
puț de formă circulară, săpat în stîn- 
că masivă, cu o adîncime de circa 11 
metri, și de un imens cimitir. Din 
puț cercetătorii au scos fragmente ce
ramice, zdrobitoare de piatră, lustrui
toare, topoare de piatră, lame de 
silex, coarne de cerbi și de căpriori 
prelucrate, bucăți de chirpic și frag- 

ROMÂNIA-FILM" prezintă: „NOPȚI ȘI ZILE
producție a studiourilor poloneze

Reqia : Jerzy Antczak cu ! Jadwiga Baranska, Jerzy Bmczycki
Premiul de interpretare feminină „Ursul de argint" acordat actriței Jadwiga Baranska la 

festivalul de la Berlin 1976

de la Dunăre — Calafat 1977", „Fes
tivalul coral doljean", „Cintarea pa
triei și a partidului — ediția a III-a“, 
„Festivalul rapsozilor populari", „O- 
magii doljene Ia centenarul indepen
denței", „Festivalul teatrului istoric 
— ediția a II-a", „Festivalul Craiova 
muzicală — ediția a VT-a“.

în climatul fertil al Festivalului 
„Cintarea României" a fost inclusă, 
ca o componentă de bază, activitatea 
de creație științifică și tehnică. Expo
ziții, dezbateri cu caracter științific, 
simpozioane și întîlniri cu inovatori 
și cu oameni de știință — iată princi
palele acțiuni prin care se urmărește 
stimularea participării maselor la ac
tivitatea de creație științifică și teh
nică. O expoziție de anvergură, pe 
tema reducerii consumurilor de ma
terii prime și materiale prin repro- 
iectarea produselor și folosirea înlo
cuitorilor, deschisă recent la Craiova, 
se constituie ca o manifestare tehni- 
co-științifică de mare interes și popu
laritate.

Anticipînd rezultatele finale, se 
poate afirma că primul Festival „Cin
tarea României" reprezintă și. în ju
dețul Dolj, prin multitudinea mani
festărilor poiitico-ideologice și cultu
ral-educative organizate, un minunat 
prilej de formare și educare o omu
lui nou, făuritor al societății 
te "..................... ... 

socialii
multilateral dezvoltate.
Ion CETATEANU 
secretar al Comitetului 
Dolj al P.C.R.

județean

muzică

muncitori și elevi
creatorii Studioului 
al armatei au pre-

fanfară, cu orchestre de 
populară, ușoară și simfonică, pre
cum și cu un ansamblu coral, care 
prezintă spectacole în fața militari
lor și oamenilor muncii,

Pină în prezent, atît muzica repre
zentativă a armatei, cit și Școala mi
litară de muzică au prezentat fiecare 
cite trei concerte in fața unor colec
tive de militari, 
din București.

La rindul lor. 
de arte plastice 
gătit 10 lucrări de pictură, inspirate 
din lupta dusă de poporul nostru 
pentru libertate și independență na
țională, care vor intra într-o expo
ziție jubiliară organizată de Constitui 
Culturii și Educației Socialiste, 
precum și alte 30 lucrări de grafică, 
ce vor fi prezentate în cadrul unei 
expoziții itinerante intitulată „Cen
tenarul independenței de stat a 
României". Totodată, creatorii acestei 
instituții au realizat 10 busturi ale 
unor eroi căzuți in confruntarea de 
la 1877—1878, care urmează să fie 
amplasate în unitățile militare ale 
căror contingente înaintașe s-au dis
tins, în urmă cu 100 de ani, pe cîm- 
purile de bătălie de la Plevna. Ra
hova și Vidin. Cineaștii Studioului 
cinematografic al armatei participă, 
în concurs, cu 3 filme : „Baladă 
pentru independență", care a fost 
terminat, și „Odă ostașilor români" 
și „Eroul de la ’77". aflate în curs de 
finalizare.

Casa centrală a armatei se înscrie 
și ea cu activități meritorii, intre 
care cele desfășurate de formația de 
teatru de amatori, de cenaclul lite
rar și cel de artă plastică, de grupul 
de recitatori. Tot aici s-au organizat 
și patru expoziții personale de pic
tură ale unor cadre militare sau 

, membri ai familiilor acestora. în 
cursul luni! februarie, această insti
tuție centrală de cultură a armatei 
organizează la sedii» și pe alte patru 
scene stagiunea formațiilor artistice 
de amatori din unitățile militare din 
garnizoana București.

Muzeul militar central 
30 de lucrări muzeistice 
lua parte la expoziția ce 
niza în Capitală pe tema luptei duse 
de poporul nostru de-a lungul seco
lelor pentru libertate și independentă 
națională.

Prin asemenea activități. Institu
țiile centrale de cultură ale armatei 
se înscriu ca participante active în 
marea întrecere a muncii și creației 
pe care o reprezintă Festivalul na
țional „Cintarea României".

a pregătit 
cu care va 
se va orga-

Vasile NICOLAE

10,30 metri, intr-o po- 
a fost identificată o 
se păstra un vas pic- 
privire Ia factura, for-

mente de vetre. în fundul puțului, la 
o adîncime de 
ziție centrală.
casetă in care 
tat. Studiile cu , 
mele, ornamentele și pictura cerami
cii au determinat specialiștii să a- 
precieze că vestigiile aparțin culturii 
SălCuța, faza a II-a b, corespunză
toare perioadei neoliticului vechi, 
când se pun bazele autohtone ale vii
toarei civilizații traco-dacice în spa
țiul carpato-danubian. (Nicolae Că- 
tană).

DIN EXPOZIȚIA „ȚĂRĂNIMEA — PUTERNICA FORȚĂ SOCIALA 
Șl REVOLUȚIONARĂ"

VIDA GHEZA : „Răscoala" (imaginea din stingă) 
CHINTILA SPIRU : „Făuritorii istoriei" (imaginea din dreapta)

(Urmare din pag. I)

(el însuși 
grandioasa 
români pe 
se decidea

nînd pilde ale trecutului glorio-s, 
chemau nemijlocit la acțiune pentru 
împlinirea idealurilor din vremea luii 
unirea și independenta națională.

A fost, neîndoielnic, și aici marels 
merit al lui Nicolae Grigorescu și al 
altor cîtorva artiști din generația sa 
că au relevat cu mijloace superioare 
de expresie valorile estetice cuprinse 
în faptul istoriei ce se desfășura 
sub ochii lor. Simplitatea cu care 
este înfățișat eroismul 
atît de impresionant în 
lui simplitate) soldaților 
cîmpiile de luptă unde 
soarta neatirnării țării conține o 
mare putere de convingere, care este 
întotdeauna (Nicolae Tonitza avea 
s-o spună) puterea adevărului. Epo
peea războiului de la 1877 dobîndește 
dimensiuni mai vaste și datorită 
compozițiilor și portretelor de țărani 
români în straie militare, a acelor 
admirabile embleme ale demnității 
acestui popor, pe care le-a pictat 
Gricwescu

Către sfîrșitul veacului, înrîurirea 
profundă pe care ideile socialiste au 
avut-o asupra intelectualilor români 
a determinat descoperirea, în exis
tența umilă a țăranilor și a proleta
rilor vremii, grăuntele de revoltă 
care avea să izbucnească, nu peste 
mult, în vîlvătăile luptei sociale din 
secolul nostru. Despovărate de orice 
pitoresc, de orice înclinație spre 
sentimentalism, portretele de țărani 
ale lui Luchian surprind, e adevă
rat, eterna omenie a oamenilor a- 
cestui pămînt ; dar ele sint, in ace
lași timp, imagini ale unei 
poartă semnificațiile grave 
zentului. Cînd, cu doi ani 
marilor răscoale, artistul 
compoziția „La împărțitul .

1: părea să prevesțeașcă un 
deznodămînt ce avea să se producă, 

-în chip intru totul firesc. Și față de 
care pictorul, ce dăruia florilor cu 
delicate corole acea inegalabilă in
tensitate tragică a culorii, nu a ră
mas indiferent. Un conac incendiat 
în vremea marilor mișcări de la 1907 
depune mărturie, în halucinanta lui 
simplitate, asupra proporțiilor lupte
lor țărănimii care au zguduit atit de 
dramatic conștiințele românești și au 
creat atîtea opere de adincă semni
ficație în literatura și în arta noas
tră.

Și e mai presus de orice îndoială 
că pictura lui Octav Băncilă, de 
exemplu, se constituie ca un mo
ment al istoriei noastre artistice mai 
cu seamă datorită lucrărilor dedicate 
răscoalelor și sîngeroaselor reprimări 
care le-au urmat. Și adevărul e că 
o compoziție cum e cea intitulată 
inițial „Din valea Oltului" (cunoscu
tă sub titlul lapidar „1907") introduce

lumi care 
ale pre- 

înaintea 
a pictat 
porumbu-

tv

: ceremonia sosirii
general al Partidului 

Socialist, președintele 
Arabe Siriene, Hafez

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10,00 Roman-foileton : „Căsar Birot- 
teau" (ultimul episod)

10.50 File de istorie : pe aici a trecut 
răscoala

11.15 imn țării mele
In jurul orei 11,30 — Transmisiu
ne directă 
secretarului 
Baas Arab 
Republicii
Al-Assad

16.30 Telex
16.35 Curs de limba engleză 
17,05 Teleșcoală
17.35 Din țările socialiste
17,45 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.25 Handbal masculin : Dinamo — 

Steaua (derbiul Campionatului na
țional). Repriza a II-a

19,00 Coasta de Fildeș — documentar de 
Gh. losub

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei 
20.00 Reflector
20.25 Seară de

Mlcene" 
Tossizza

22.20 Mai aveți 
23,00 Telejurnal

PROGRAMUL II
19.50 Viața economică a Capitalei
20.15 De la Bach la Enescu
20,55 Telex
21,00 Film serial : Columbo 

teatru : ,,întoarcerea la 
de Evanghelos Averoff

o întrebare T

o mare tensiune, descifrabilă în por
tretul personajului, în atmosfera de 
moarte și de durere ce cuprinde în
tregul tablou, și care provine tocmai 
din tragismul evenimentului real.

întreaga generație de artișți care 
a trăit evenimentele de la 1907 a 
făcut o emoționantă dovadă a spiri
tului civic care-i însuflețea ; citeoda- 
tă, comentariul e tragic (ca într-un 
desen de mare concizie al lui Fran- 
cisc Șirato, „Mort pe cîmp", în care 
trupul celui ucis pare a fi sorbit de 
pămînt, contopindu-se cu el), alteori 
el e încărcat de o vehementă vervă 
polemică, precum în grafica lui 
Ressu, a lui Iser și a lui Șirato în
suși, dîndu-i la iveală pe adevărații 
vinovați ai cumplitului asasinat.

în anii primului război, arta ro
mânească va evoca nu numai tra
gismul unor scene de pe front (ca în 
„Atacul" lui Aurel Popp, crincena 
imagine a cîmpului de luptă, ci și 
pe acela al nenorocirilor din satele 
românești atinse de neagra aripă a 
spaimei. „Morții de la Cașin" ai lui 
Ștefan Dimitrescu constituie, desi
gur, una dintre cele mai impresio
nante mărturii ale conștiinței artiști
lor ce participau la drama țării lor. 
Li se adaugă Insă, în chip elocvent, 
înfățișări ale eroismului ostașilor 
pe cîmpiile unde se dădea bătălia 
pentru întregirea țării de-o parte și 
de alta a Carpaților. Elanul din 
unele lucrări ale lui D. Stoica (mai 
ales din desenele lui, construite cu 
o mai mare libertate a sintaxei plas
tice) poate sugera, fără îndoială, 
ceva din puterea de sacrificiu a ce
lor care luptau pentru împlinirea 
străvechiului vis al întregirii Româ
niei.

Una dintre cele mai semnificative 
perioade ale artei moderne româ
nești este aceea a anilor care au 
urmat primului război. Atitudinea 
politică a unora dintre cei mai de 
seamă artiști ai vremii este evident 
înriurită de ideile partidului comu
nist, care determinaseră adinei mo
dificări ale concepțiilor ce priveau 
relația artei cu realitatea socială. O 
clarificare a sensurilor prezentului se 
deslușește în opera unor creatori 
care comentează lumea contempora
nă cu mijloacele stilistice 
dar sînt uniți de aceeași 
pentru afirmarea temeiurilor adevă
rului și justiției sociale. In grafica 
lui Tonitza și Ciupe, Vida și Maxy, 
Ressu și Catul Bogdan, Leon Alex și 
Kazar se definește același ideal u- 
manist, același militantism anti
burghez, configurat de aspirația spre 
o lume mai bună.

Respingînd, din ce în ce mai decis, 
soluțiile contemplației calofile, arta 
românească din anii noștri s-a apro
piat de tematica actualității, în care 
a regăsit temeiurile unei tradiții

diverse, 
pasiune

• ARGEȘ. în lăcașuri de cultură 
din Pitești, Cîmpulung, Curtea de 
Argeș, Leordeni si Costești s-au 
întrecut în fază județeană artiști a- 
matori ai liceelor teoretice și de 
specialitate, cit și ai pionierilor din 
școlile de cultură generală. La că
minele culturale din Dragoslavele, 
Albești. Bălilești. Dobrești și Bo- 
gați sătenii au audiat expunerea 
„Răscoala țăranilor din 1907". Casa 
de cultură din Cimpulung a găzduit 
un concert simfonic susținut de co
ruri din localitate, reunite cu coruri 
din municipiul Pitești, Festivalul 
„Cintarea României" dovedește un 
climat fertil și pentru creatorii ar
geșeni de arte plastice. De exemplu. 
Ia galeria „Metopa". Sorin Ilfovea- 
nu a vernisat o expoziție cu lucrări 
apreciate de vizitatori. Reprezenta
tive se dovedesc expozițiile plasti- 
cienilor amatori Vasile Ivănescu, 
la Curtea de Argeș, cu scene inspi
rate din realitățile zguduitoare ale 
anului 1907. și Vasile Nica, la Pi
tești, cu lucrări de sculptură și in
tarsie in lemn. Memorabilele eve
nimente i-au influențat fertil și pe 
membrii cenaclului plastic „I. D. 
Negulici" din Cîmpulung. Se lăr
gește continuu mișcarea creatorilor: 
pe lingă Casa de cultură din Pitești 
sau în mari unități economice, ca 
întreprinderea de autoturisme Pi
tești și Combinatul petrochimic Pi
tești au fost înființate cercuri de 
artă plastică. La sate, creatorii 
populari de ceramică din zonele 
Costești, Curtea de Argeș și Cîmpu
lung incintă și ei privirile consăte
nilor cu obiecte deosebit meșteșu
gite. • BRAȘOV. în județ continuă 
suita manifestărilor închinate îm
plinirii unui secol de la Indepen
dența de stat a României și a 70 de 
ani de la răscoalele țărănești din 
1907. La Casa de cultură din Rupea 
a debutat o nouă manifestare cul- 
tural-artistică — „Decada culturii 
rupene", „Independența de stat a 
României in conștiința neamului" a 
constituit tema unui concurs des
fășurat la clubul întreprinderii „E- 
lectroprecizia" Săcele. Montajul li
terar muzical „Cinstim memoria a- 
cestui pămint" a fost prezentat la 
clubul întreprinderii „Colorom". 
Casa corpului didactic din Brașov 
a organizat simpozionul „Fii ai 
neamului românesc". Evenimente
lor de la 1907 le-au fost dedicate și 
simpozionul desfășurat la clubul 
întreprinderii „6 Martie" din Zăr- 
nești. „Laudă muncii și creației" 
s-a intitulat spectacolul prezentat 
pe scena clubului întreprinderii de 
tractoare de formațiile artistice ale 
sindicatelor din învățămînt. • IAȘI.

dăduseră

străvechi, aceea a unor idealuri na
ționale și sociale pe care o transfor
maseră în imagine artistică artiștii 
epocilor de odinioară. Un maestru al 
picturii de augustul prestigiu al lui 
Henri Catargi a aflat prilejul să dea 
compozițiilor lui, cu o arhitectură 
logică desăvîrșită, un înțeles uman 
încă și mai vibrant prin celebrarea 
înfățișărilor industriei, care-i revelau 
idealul pe care nu-1 abandonase 
niciodată : ordinea firească a spiri
tului omenesc. Iar un alt artist ale 
cărui poeme de culoare “ ’ 
vibrație intensă naturii și obiectelor 
celor mai umile din preajma noastră 
(l-am numit, bineînțeles, pe Alexan
dru Ciucurencu) a creat o nouă tra
diție a peisajului industrial, săgetînd 
cutezător orizontul, ritmînd amplu 
priveliștea românească. Sau, iată pic
turile lui Dimitrie Ghiață, de o aus
teră noblețe, în care subiectele pe 
care le-a proslăvit cu o exemplară 
statornicie, desprinse din viața țăra
nului român, dobîndesc acum măre
ția unui statuar al unei clasicități 
de calmă simplitate. Sau, un alt ar
tist al cărui stil se definise precis 
încă din deceniul al III-lea: Mairius 
Bunescu. Prin tablourile lui, Bucu- 
reștiul înnoirilor urbane a dobindit 
una dintre interpretările cele mai 
pline de adevăr și de grandoare. O 
abordare a lumii realului din per
spectiva unui respect programatic 
pentru adevăr a creat în opera lui 
Corneliu Baba o imagine plină de 
putere a realității românești. Oa
menii lui Baba au o prezență vi
guroasă, care nu poate fi uitată ; 
surprinși, uneori, într-un instantaneu 
al muncii lor pline de dăruire, ei nu 
acceptă nici retorismul, nici falsa 
„înfrumusețare". „M-au impresionat 
întotdeauna în halele uzinelor — 
mărturisea cindva pictorul — fețele 
oamenilor pudrate de praful mineral, 
care le dă o frumusețe specială, 
pentru pictori motiv admirabil".

Așa incit, în tradiția artei româ
nești de odinioară, capabilă să con
fere evenimentului contemporan în
treaga lui semnificație socială, în
treaga lui poezie, artiștii vremii e- 
cesteia tălmăcesc faptele vieții zil
nice în imagini cu o amplă vibrație 
emoțională. Tendința unor pictori — 
precum, de exemplu, Ion Bițan, Vla
dimir Șetran, Eugen Popa, sau, mai 
de curind, Toma Roată — de a co
menta înfățișările cotidianului în 
ample compoziții monumentale este, 
cred, îndreptățită în măsura în care 
detaliile existenței țării se constituie 
astăzi ca episoade ale unei istorii 
tumultuoase, în neîncetată curgere. 
Evenimentul contemporan se înalță 
la semnificația poetică pe care i-o 
dă viața însăși. Viața unei vremi în 
care istoria se creează în fiecare zi, 
în existența oamenilor țării acesteia.

La concursul Festivalului național 
„Cintarea României" participă cu 
bune rezultate și membrii celor 15 
cenacluri de creație literară exis
tente în județul Iași, dintre care o 
bună parte s-au închegat acum, în 
perioada de pregătire și desfășura
re a festivalului. Membrii cenaclu
lui au creat poezii care reflectă 
lupta poporului și a partidului pen
tru libertate și independentă națio
nală, cît și transformările re
voluționare din anii socialismu
lui din țara noastră. Din crea
țiile acestora, ziarul „Flacăra Ia- 
șiului" a publicat recent un gru
paj de versuri. Eugen Mircea a 
expus la galeriile „Cronica" o In
teresantă expoziție de peisaje in
titulată „Toamnă bucovineană". 
„Dimensiuni interioare ale umanis
mului" s-a intitulat simpozionul or
ganizat de Comitetul de cultură șl 
educație socialistă al județului Iași, 
Uniunea artiștilor plastici și Muzeul 
de artă din Iași pe marginea expo
ziției „Autoportretul în pictura 
românească". Expoziția a fost des
chisă la palatul culturii din Iași. La 
simpozion au prezentat comunicări 
Ion Frunzetti. Teodor Enescu, Dan 
Hăulică, Ion Nicodim și Horia 
Bernea. • ARAD. Casa prieteniei 
din Arad a găzduit un simpozion 
științific cu tema ,,1907 — pagini de 
luptă și jertfă", organizat de muzeul 
județean și universitatea cultural- 
științifică din Arad. La acțiune au 
participat cercetători științifici din 
București și Arad. Ansamblul ar
tistic „Mugurelul" al casei pionie
rilor din Arad a prezentat in ca
drul Festivalului național „Cintarea 
României" spectacolul artistic „Co
pilărie fericită", în cadrul căruia 
s-au remarcat formațiile de dansuri 
populare, moderne și tematice, co
rul, fanfara, taraful (compus din 
20 de pionieri) și grupul de recita
tori. în cadrul „Lunii cărții la sate", 
7 poeți țărani din județ, printre care 
Emilia Iercoșan. Elena Vodă, Cor
nelia Bulzan, Gheorghe Pocșoară, 
au participat la două întîlniri cu 
publicul în localitățile Pecica și 
Nădlac. Secția de propagandă a 
Comitetului județean Arad al P.C.R. 
a editat un set de 6 afișe într-un ti
raj de peste 6 000 de exemplare, al 
căror conținut este axat pe indicații
le tovarășului Nicolae Ceaușescu 
date cu prilejul recentei vizite de 
lucru în municipiul Arad, grupate 
sub genericul inițiativei consiliului 
județean Arad al F.U.S. intitulată 
„Fiecare cetățean al județului un 
bun proprietar, gospodar și produ
cător socialist".

Corespondenții „Scînteli*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sintem deosebit de bucuroși să vă adresăm mulțumirile noastre sincere 
51 prin dumneavoastră să transmitem partidului. Marii Adunări Naționale, 
guvernului și poporului român salutările frățești și aceleași bune urări pe 
care dumneavoastră le-ați adresat Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Adunării Populare Supreme, guvernului și poporului laoțian cu ocazia primei 
aniversări a proclamării Republicii DemScrate Populare Laos.

Animate de nobilul principiu al internaționalismului proletar, guvernul 
șl poporul român au acordat cu consecvență ajutor și sprijin revoluției 
laoțiene și sintem ferm convinși că și în viitor ajutorul si cooperarea existente 
intre cele două partide, cele două guverne și cele două popoare ale noastre 
se vor intări fără încetare.

Folosim această ocazie pentru a vă adresa urările noastre frățești și prin 
dumneavoastră să transmitem poporului român urări de strălucite succese 
în îndeplinirea planului cincinal și în edificarea socialismului multilateral 
dezvoltat in țara dumneavoastră.

Fie ca prietenia frățească și solidaritatea militantă dintre partidele, gu
vernele și popoarele noastre să dureze etern.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului R.D.P. Laos

SUFANUVONG
Președintele

Republicii Democrate Populare Laos, 
Președinte al Adunării Populare Supreme 

a Republicii Democrate Populare Laos

ȘEDINȚA PLENARĂ A CONSILIULUI UCECOM» 5 vremea

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul dumneavoastră călduros de 
bune urări, transmis cu ocazia Zilei Australiei.

Dau o înaltă apreciere bunelor relații care există între țările noastre 
și Îmi exprim speranța că prietenia noastră se va întări în anii următori.

Luni a avut loc. ședința plenară a 
Consiliului Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești.

Plenara Consiliului UCECOM a 
hotărit eliberarea tovarășului Flo
rian Dănălache din funcția de pre
ședinte. avînd în vedere starea sănă
tății sale. Totodată, a hotărât în 
unanimitate cooptarea tovarășului 
Ion Cotoț ca membru al Consiliului 
UCECOM și l-a ales membru al Co
mitetului Executiv, al biroului aces
tuia și președinte al uniunii.

în continuarea lucrărilor, plenara 
a analizat rezultatele economi co-fi- 
nanciare ale unităților cooperației 
meșteșugărești pe bază de bilanț, 
precum și execuția bugetului 
UCECOM și a bugetului asigurărilor 
sociale pe anul 1976, precum și cele 
înregistrate în prima lună a aces
tui an.

Apreciindu-se rezultatele bune ob
ținute în perioada analizată, au fost 
subliniate unele neajunsuri manifes
tate în activitatea economică, in fo
losirea eficientă a materialelor, di
versificarea producției, a gamei de 
servicii pentru populație, si în alte 
domenii, stabilindu-se măsuri care, 
prin folosirea pe scară mai largă a 
resurselor umane și materiale de care 
dispune cooperația meșteșugărească.

să asigure îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor ce-i revin în toate sec
toarele de activitate, îndeosebi in ce 
privește îmbunătățirea continuă a 
activității de servire și aprovizionare 
a populației.

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
tovarășul Constantin Dăscălescu. se
cretar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului central de coordonare a 
activității organizațiilor cooperatiste.

în încheiere, participants au adop
tat, în unanimitate, o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicoîae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : Plenara Consiliului 
UCECOM, exprimând voința fermă a 
tuturor cooperatorilor și lucrătorilor 
din cooperația meșteșugărească de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
traduce în viață obiectivele ce le-au 
fost trasate prin documentele Con
gresului al XI-lea al partidului, 
vă asigură, mult stimate tovarășe 
secretar general, că va face totul 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe 1977, pentru a 
spori contribuția cooperatorilor meș
teșugari Ia ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Ia opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pâmintul Româ
niei.

IerL in țară : Vremea s-a răcit. îndeo
sebi în nord-est. Cerul a fost mai mult 
acoperit și au căzut precipitații sub 
formă de ploaie în Banat, Crișana. Ma
ramureș, cea mai mare parte a Tran
silvaniei și nordul Moldovei. în estul 
Transilvaniei, precipitațiile au fost sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vintul a 
prezentat intensificări în Banat și Cîm- 
pia Dunării pînă la 55 km pe oră, din 
sectorul estic, iar în zona de munte; 
viteza vîntului a atins 75 km pe oră, 
spulberînd pe alocuri zăpada. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între zero grade la Suceava și 16 grade 
la Viziru. în nordul Moldovei, local, 
s-a mai semnalat ceață. în București : 
Vremea s-a răcit. Cerul a fost mai mult 
acoperit. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 februarie. în țară : Vremea va 
continua să se răcească în cea mai mare 
parte a țării. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ninsori temporare, 
în nordul și estul țării, mai ales la în
ceputul intervalului. în rest, precipita
ții locale, atît sub formă de ploaie, cît 
și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va prezenta intensificări în pri
mele zile în Moldova și Dobrogea, din 
nord și nord-est, cu viteze pînă la 40— 
60 km pe oră, spulberînd pe alocuri ză
pada. La munte va ninge viscolit. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 12 
și minus 2 grade, mai ridicate în sud- 
vestul țării, iar maximele, între minus 
5 și plus 5 grade. în București j Vre
mea va continua să se răcească. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații, mai ales sub formă de nin
soare. Vîntul va prezenta intensificări 
temporare din nord-est, cu viteze între 
(0—50 km pe oră.

R S F IUGOSLAVIA:

Se lărgește baza energetică
Centralele electrice 

intrate in funcțiune 
anul trecut In Iugosla
via au sporit produc
ția de energie electri
că a țării cu peste 3 
miliarde kWh. ajun- 
gînd astfel la 43 mi
liarde kWh. în conti
nuare. producția e- 
nergo-electrică va creș
te în acest an pînă la 
47 miliarde kWh.

La Obrenovaț, în 
R.S. Serbia, a fost 
terminat cel de-al 
treilea complex ener
getic al centralei ter
mice „Nikola Tesla", 
ceea ce mărește capa
citatea totală a acestei 
centrale la 725 mega
wați. Centrala este 
amplasată în bazinul 
Kolobara. regiune bo
gată în cărbune. Pînă

in 1979 aici urmează 
să fie construite încă 
trei unități energetice, 
termocentrala de la 
Obrenovaț urmînd să 
furnizeze în final 10 
miliarde kWh anual.

Construirea acestui 
puternic complex e- 
nergetic deschide noi 
perspective exploată
rilor carbonifere din 
Kolobara și Tamnava, 
care își vor spori pro
ducția de la 8 milioa
ne la peste 16 mili
oane tone în 1980.

O mare centrală e- 
lectrică — „Paviak" — 
a fost pusă în func
țiune anul trecut în 
Muntenegru. Produc
ția sa de 900 000 kWh 
este superioară cu a- 
proape 100 000 kWh 
întregii producții de

energie electrică din 
Muntenegru în 1975 și 
va juca un mare rol 
în dezvoltarea eco
nomică a republicii.

Alte centrale elec
trice au intrat în 
funcțiune sau se află 
în construcție în Croa
ția. Slovenia. Bosnia 
și Herțegovina. O în
semnătate deosebită 
prezintă terminarea 
sistemului de centrale 
hidroelectrice de pe 
rîul Drava, în Slove
nia. darea în folosin
ță. în Bosnia și 
Herțegovina. a noilor 
capacități ale termo
centralelor Tuzla și 
Kakani, precum și a 
centralei hidroelec
trice de pe rîul 
Vrbas. (C. Varvara).

R D. GERMANĂ:

în „orașul opticii"
MALCOLM FRASER
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Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegrama de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mongole, 
Mangalin Dughersuren, cu prilejul 
zilei de naștere. ★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit un mesaj de 
mulțumire din partea omologului său 
australian, Andrew Peacock, pentru 
felicitările transmise cu ocazia Zilei 
naționale a Australiei.★

Luni a sosit în Capitală delegația 
Forumului italian pentru securitate 
și cooperare în Europa și în Medite- 
rana, condusă de Michele Achilli, 
vicepreședinte al grupului parlamen
tar socialist italian din Camera de- 
putaților, membru al C.C. al Parti
dului Socialist Italian și al Comisiei 
de politică externă a C.C. al P.S.I., 
care efectuează o vizită în țara noas
tră la invitația Comisiei pentru poli
tică externă și cooperare economică 
internațională a Marii Adunări Na
ționale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Horia 
Constantin Tatu, vicepreședinte al 
Comisiei pentru politică externă și 
cooperare economică internațională, 
Iuliu Fejes. secretarul comisiei, De-

zilei
cebal Urdea. deputat, membru al 
comisiei.

Erau prezenți ambasadorul Italiei 
la București. Ernesto Mario Bolasco, 
și membri ai ambasadei.★

Seria manifestărilor 
riale ale acestui an a 
luni, in Capitală, de 
pentru tineret". Pe parcursul acestei 
săptămini, cit va dura manifestarea, 
librăria bucureșteană .,Mihail Sado- 
veanu" este gazda unor întîlniri în
tre scriitori, editori, redactori de car
te și cititori, programate în cadrul 
„zilelor" editurilor „Politică", „Emi- 
nescu", „Albatros", Științifică si En
ciclopedică și Militară".

*
Personalități ale vieții cultural-ar- 

tistice bucureștene, alături de un nu
meros public, au luat parte, luni, la 
o seară omagială Elena Văcărescu, 
organizată de Muzeul literaturii ro
mâne, cu ocazia a trei decenii de la 
moartea scriitoarei. Continuînd tra
diția acestor întilniri literare perio
dice, muzeul a invitat să depene a- 
mintiri despre poetul și omul de cul
tură care a fost Elena Văcărescu cu- 
noscuți scriitori și critici. Au fost au
diate înregistrări din fonoteca de aur 
a Radioteleviziunii Române și s-au ci
tit pagini mai puțin cunoscute din 
opera, scriitoarei, păstrate in fondul 
muzeului. ' (Agerpres)

literar-edito- 
fost deschisă, 
„Zilele cărții

(Urmare din pag. I)
medici".ingineri și 20 

Altă viață !
In fața atelierului de su

dură lumina zilei pulsează 
în ritmul arcului voltaic. 
Semn că Ion Radu n-a ple
cat să prînzeascâ. „Mai 
nou 7 Am deschis și o vul
canizare. Responsabil e a- 
colo Victor Visalon. Cum. 
de ce ? Păi, s-au înmulțit 
autoturismele. Ale șefi
lor 7 ! Află că Dobre Bai cu. 
Dumitru Ene, Marinei Cor
nea, Ion Radu, Stanciu I. 
Stanciu, Ion IeȘeanu, Stan 
Anghelache sînt șefi doar 
peste bătăturile din podul 
palmelor lor. Sînt în comu
nă vreo 26 de „Dacii" și 
„Moskviciuri" personale...".

Da. în comună.
Fiindcă de șase ore mă 

aflam lntr-o comună. Nu >n 
una oarecare, ci în cea mai 
veche din județ. (Are 515 
ani). Și cea mai mîndră. Și 
printre cele mai mari. Și 
mai demne. Niciodată lo
cuitorii ei nu s-au împăcat 
cu jugul. Deși l-au purtat. 
Niciodată oamenii ei n-au 
suportat minciuna. Deși au 
fost mintiți. Sute de ani au 
plătit dijme și biruri. Ho
tarul raialei împărțea așe
zarea în două transformin- 
d-o într-un hinterland al 
sărăciei. Dijme și clacă 
pentru boieri. Și sărăcie 
lucie pentru birnici. Și silă.

Comuna
ZIRU.

Sute 
satele 
numit 
1968). 
mind și gol făr’adăpost. 
în 1894, cînd Coșbuc publi
ca „Noi vrem pămînt 1". la 
Viziru. stăpinul și arendașii 
au mutat cimitirul departe, 
în cimp. Să ai 50 000 de po
goane, iar altora să le re
fuzi pină și pămîntul nece
sar pentru o groapă in va
tra satului — poate fi ceva 
mai nerușinat 7 ! Urechile 
„Contelui de Roma" și ale 
veșnic invitaților săi de la 
Salonic, Paris. Viena și Mi
lano nu trebuiau deranjate 
în timpul zaiafeturilor. Ar
borii și hățișurile parcului 
amenajat după romanele 
lui Rabindranath Tagore se 
lăsau străpunse de vaierul

și bocetele de dincolo de 
zidul dovedit nu tocmai 
proteguitor. Preotul capelei 
de la conac — „hapsîn și 
muierar" — era și admi
nistratorul moșiei.

Și stăpînii au mutat ci
mitirul !

S-ar fi 
pornit de 
Flămînzii
mistuie la 1907 și pe goii 
din Golășeii Bărăganului 7 
„Oamenilor le mureau co
piii pe capete. Se aduceau 
sicrie de la Brăila, timpla- 
rii satului nu mai dove
deau. în ’902 fusese secetă,

putut ca pîrjolul 
la flămînzii din 

Moldovei să nu-i

se numește VI-
de 
ei
Golășei

Vă amintiți 7

ani. unul dintre 
componente s-a 

(pînă în 
* ,Flă-

REVISTA COMPETIȚIILOR
Mai mult decit in alte ierni, s-a 

văzut preocuparea organizatorilor 
pentru întrecerile județene care ofe
reau ciștigățorilor dreptul de parti
cipare la finalele „Săniuței de ar
gint". La sfîrșitul săptămînii trecute 
au avut Ioc și aceste finale — la 
Băile Harghita — trofeul celei de-a 
IX-a ediții fiind cucerit de elevii de 
Ia liceul „George Enescu" din Si
naia ; de altfel, nici nu-i de mirare, 
secția de sanie de la clubul sportiv 
școlar din Sinaia e prevăzută prin
tre acelea care trebuie să se dezvolte 
in direcția performanței. Dar. de 
performantă in acest sport, care în
cepe din anii fragedei copilării, cu 
sau fără voia organizatorilor locali 
— sintem încă departe. La campio
natele europene desfășurate zilele 
trecute, ca și la alte mari competi
ții, reprezentanții noștri încă nu iau 
parte. Titlurile și trofeele le ciștigă 
sportivi din țări unde e posibil să 
nu existe condiții atît de favorabile 
ca în munții noștri. Pentru ca „Să
niuța de argint" să se transforme în- 
tr-una „de aur" se cere ca organi
zatorii locali ai sportului de masă 
să-și facă simțită prezenta pe tot 
timpul iernii, de fiecare dată cînd 
zăpada acoperă pîrtiile din vecină
tatea localităților și școlilor. Numai 
astfel se va putea atinge în mod 
real și nu formal numărul de 25 000 
de copii, prevăzut a fi testat anual, 
pentru sanie și bob, în cadrul Pro
gramului privind dezvoltarea‘-kctiVi1-

față de 8190 ha a celor 
două cooperative agricole 
de producție este irigată). 
Dejunul l-am luat la res
taurantul comunei : un 
meniu cald — la alegere — 
costă 12.50 lei.

După-amiaza am pornit 
pe a doua direcție, 
perpendiculară pe 
Două cumetre își 
una alteia, peste 
„Ai auzit ? Lina lui 
ghiță a vorbit cu 
tu-său prin satelit !“ (Ulte
rior am verificat : așa este, 
a vorbit cu fiul trimis de 
către statul român într-o

Este 
prima, 
strigă 
gard : 

Gheor- 
băia-

Azi se clădește
UNÂSTAREA

ai noștri nu-și reveniseră 
din datorii. Contele și a- 
rendașii nu voiau alte în
voieli pină nu plăteam tot. 
De unde bani 7 D-aia au 
plecat cetele Ia Brăila, 
după Învoieli". (Dobrita N. 
Grigoraș. 97 de ani, comu
na Viziru). Au plecat cete
le de țărani la Brăila. Capi . 
de răscoală : 
Stan 
mamă 
mar), 
(tatăl
Mantea. erou la Mărășești), 
Ene Eftimie și Zăvoianu 
Ștefan. Au fost întorși din 
barieră. în sat a fost adu
să armata : o companie de 
vinători, 40 de călărași și o 
baterie de tunuri. Au în
ceput cercetările, bătăile, 
arestările. Tunurilor li s-au 
fixat două direcții de tra
gere...

Au trecut 70 de ani. Re
porterul de astăzi a par
curs o întreagă dimineață 
prima fostă ...direcție de 
tragere". Rezultat : rindu- 
rile anterioare. Am trecut 
și pe la fostul conac. A- 
cum. acolo se află sediul 
întreprinderii de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare (întreaga supra-

Ciuclaru C
(bunicul dinspre 
al actualului pri- 
Mantea Ștefanache 

învățătoarei Vasili ca

misiune peste Ocean. De 
altfel, nu e singurul vizi- 
rean cu funcție, importantă. 
Dovada 1 Zeci de ilustrate 
expediate de fiii satului, 
trimiși cu treburi în Ame
rica. Italia, U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Libia. Iar nu
mărul telefoanelor instalate 
în casele cooperatorilor a 
atins cifra de 45 posturi). 
Stradă noroioasă. în stingă 
și dreapta case frumoase, 
unele cu etaj. Curți cu po
teci asfaltate ori pie
truite.

Ajung la sediul stațiunii 
de mașini agricole și dau 
de... ardeleanul din cursa 
cu care sosisem. Se nu
mește Dumitru Husti și 
este delegat de S.M.A. Ul- 
meni (Baia Mare) să ridice 
de aici cinci demaroare 
(S.M.A. Viziru este acum 
s ngurul din tară care re
pară întreaga instalație 
electrică a tractoarelor). 
Trec prin secție și le re
văd la banda de montaj — 
da. la bandă, ați citit bine 
— pe Anicuța Scăpău. Ioa
na Mindrilă. Ioana Ciucu- 
rencu. Elena Suțeanu, pină 
mai ieri țărănci, astăzi 
harnice și apreciate bobi
natoare. împreună cu ingi-

nerul Traian Cetean 
versăm secția tractoare. A- 
ceeași bună organizare și 
precizie : printr-un capăt 
de hală, tractorul intră 
murdar și... vai-de-el. iar 
prin celălalt capăt iese ca 
și nou. Nimeni nu vor
bește. Nimeni nu se plim
bă. Ca și dincolo, timpul e 
măsurat la secundă de se
vera bandă de lucru. Se 
muncește în două 
buri. Fruntași L 
chiu. Aurel 
Mpcănu. Stan 
Anual, se repară _aici 
de tractoare, 
stațiunii, Petru 
îmi spune că se gîndesc să 
mai organizeze un schimb 
de lucru. Se apropie pri
măvara...

După terminarea pro
gramului ies împreună cu 
mecanizatorii. Inginerul 
Cetean se grăbește la re
petiții. (Este membru al 
formației de dansuri și al 
celei de teatru). Ionită Gi- 
rip și Ștefan Ciucureanu 
(ambii bobinatori) și trac
toristul Ștefan Bounegru 
au antrenament la fotbal 
(comuna are două echipe 
în campionatul județean). 
Mecanicul Toma Bamiopol 
vrea să treacă pe la Luca 
Nichita, meteorologul, ca 
să pună la cale pentru du
minică niscai isprăvi cine
getice („Uite că ninge și 
pe zăpadă urmele se dis
ting formidabil !“). Eu il 
caut pe Radu Veicu. secre
tar adjunct al comitetului 
de partid, și, împreună, vi
zităm expoziția vernisată 
la Viziru de către Școala 
populară 
Brăila.

Seara, la 
ral, taraful 
se poate ține după dansa
tori. Alături, formația de 
teatru repetă o 
de Paul Everac. 
torii exersează în 
tecă. Nu mai 
ceva poate fi 
toate scenele 
culturale din județ. Plec cu 
convingerea că, la Viziru, 
după 70 de ani pe fostele 
direcții de tragere de la 
1907 s-au înstăpînit bună
starea. cîntecul și iocuL

S-a înstăpînit viata.

tății de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980. Celelalte ele
mente de trecere de la sportul de 
masă spre cel de performantă — de 
pildă, tipuri de sănii mai apropiate 
de tipul oficial de concurs sau pîrtii 
cu grad de dificultate sporit — ar 
fi de dorit să apară și ele. odată cu 
desfășurarea ediției viitoare, a X-a, 
la finalele unor județe cu zone mun
toase și la faza pe țară, fapt care va 
contribui la o mai bună testare, se
lecție și instruire a viitorilor noștri 
reprezentant! la întrecerile interna
ționale. de sanie si bob.

Reprezentarea cu cinste a culori
lor sportului românesc trebuie să 
preocupe pas cu pas federațiile de 
specialitate, cluburile și asociațiile, 
ai căror sportivi sînt investiți cu 
asemenea onoare și răspundere. 
Campionatele europene de tir cu 
aer comprimat nu par să de
monstreze. nici prin numărul sporti
vilor noștri înscriși, nici prin rezul
tatele lor de ansamblu. realizarea 
unei cotiiuri atît la cluburi, cit și la 
federație, față de situația din vara 
anului trecut. Se cere și în domeniul 
tirului creșterea mai rapidă a con
tribuției secțiilor de la marile clu
buri bucureștene. a celorlalte secții 
mai vechi sau mai noi din Arad, 
Brașov, Focșani. Iași, Baia Mare, 
Timișoara. Cluj-Napoca. astfel ca 
trăgătorii români să se distingă re-. 
gulat la întrecerile oficiale interna
ționale.

în aceeași ordine de idei se cuvin 
privite faptele și de către lucrătorii, 
Sportivii șî secțiile de atletism. Cam
pionatele naționale de sală, de fapt 
prima manifestare publică a atleti- 
lor noștri fruntași în acest prea să
răcăcios sezon pe terenuri acoperite.

n-au scos la suprafață decit unul 
sau două rezultate mai de luat în 
seamă. Se menține pe timpul sezo
nului de sală aceeași ambiantă din 
anii trecuți, care, fără îndoială, a 
contribuit la evoluții slabe cu pri
lejul Jocurilor Olimpice. Am putea 
să subliniem astăzi rezultatele Ginei 
Panait și Niculinei Vasile. așa cum 
am procedat in trecut, de exemplu, 
cu cele ale lui Dorel Cristudor, Tu- 
dorel Vasile sau Roxanei Vulescu. 
Totuși, unde se plasează valoric 
acești tineri, care promiteau atît de 
mult la edițiile de sală 
natelor ? Din partea 
din partea secțiilor de 
așteaptă o muncă mult 
evoluții ferme spre rezultate ferme 
ale tinerilor sportivi și sportive, ase
menea evoluții și rezultate care să 
convingă opinia publică sportivă că 
atletismul nostru va fi din ce în ce 
mai bine reprezentat în arena inter
națională.

în încheiere, cîteva cuvinte pentru 
a sublinia primele victorii in 1977. 
ambele prin K.O. tehnic tn repri
zele secunde, ale boxerului Mircea 
Dan Simon Ia turneul de la Belgrad. 
După cum ne .relata Cristea 
șeneanu. secretar al F.R.B., 
norii străini de față la turneu 
puternic impresionați de felul 
evoluat boxerul nostru și erau de 
părere că i se vor găsi cu mare 
greutate alți parteneri de întrecere 
pînă la campionatele europene de 
la sfîrșitul lunii mai. Si. totuși, fe
derația de specialitate trebuie să-i 
ofere Iui Mareea posibilitatea altor 
meciuri pregătitoare, cu adversari 
capabili să-1 pună la încercare.

ale campio- 
antrenorilor, 
atletism se 
mai tenace,

Petro- 
antre- 
au fost 
cum a
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• NEBĂNUITELE CA- 
LITĂȚI ALE PLANTELOR 
DE APĂ Unele plante acva
tice din țările tropicale ar putea 
deveni surse de alimentație și 
importante materii prime pen
tru industrie — sint con
cluziile unui studiu al Consiliu
lui Național al Cercetării Știin
țifice din S.U.A., publicat la 
Washington. Plante ca zambila 
de apă și papirusul ar putea fi 
transformate în hrană pentru a- 
nimale, îngrășăminte — sub
liniază raportul. Pe de altă par
te, ele nu au nevoie de îngrijiri 
speciale pentru a crește și pot 
fi foarte ușor cultivate, in con
dițiile multora dintre țările în 
curs de dezvoltare. Același ra
port menționează că, în cadrul 
unor studii efectuate de Admi

nistrația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.), s-a stabilit 
că zambilele de apă pot să pro
ducă gaz metan cu ajutorul unor 
bacterii anaerobe.

• EXISTĂ O LEGĂ
TURĂ INTRE PROGE- 
STERON Șî INTELIGEN
TĂ? După o experiență pro
fesională de două decenii, doc
torița engleză Katharina Dalton 
a ajuns la concluzia (făcută pu
blică în „British Journal of 
Psychiatry") că femeile cărora 
li se prescrie în timpul sarcinii 
un tratament cu hormonul pro- 
gesteron dau naștere unor co
pii cu un grad mai accentuat 
de inteligență. Incidentală la

început, observația aceasta a 
fost verificată apoi statistic și 
confirmată, pe baza unor studii 
separate, de doi psihologi de la 
Universitatea Stanford din 
S.U.A. Există, totuși, și un risc: 
dacă viitorul născut va fi de 
sex feminin, este posibil ca mai 
tîrziu să prezinte caractere se
cundare masculine.

• PINOCCHIO... PER
SECUTAT. Pinocchio, perso
najul îndrăgit de copiii din în
treaga lume, este pe punctul de 
a fi pus la index în librăriile 
japoneze. După cum scrie re
vista „Shukan Bunshun". acesta 
este rezultatul unei campanii 
„anti-Pinocchio", pornită de un 
grup de „critici" din orașul Na-

Intreceri de masă pentru copii și tineret
MARAMUREȘ. Din nou, pîrtia de 

schi din preajma stațiunii Borșa a 
fost gazda unei interesante compe
tiții rezervate școlarilor. Timp de 
două zile, aici s-a desfășurat etapa 
de zonă a campionatului republican 
al școlarilor la schi, probe alpine și 
fond. Au participat reprezentanți din 
județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Satu-Mare și Maramureș. Concursul 
a fost dominat net de schiorii mara
mureșeni, care au ciștigat șapte din 
cele zece probe, 
slalom uriaș fete — H. Pop (Mara
mureș) ; băieți M. Moisei (Mara
mureș) : slalom Special fete — I. 
Griga (Maramureș) ; băieți — N. Ca
da r (Bistrița-Năsăud) ; combinata
alpină fete — 1. Griga ; băieți — M. 
Moisei. Ștafetă fete, 3X5 km — e- 
chipa jud. Maramureș ; băieți, 3X10 
km — echipa jud. Bihor. Schi fond 
fete, 5 km — M. Mureșan (Maramu
reș). băieți 10 km — D. NăsCuțiu 
(Bistrița-Năsăud). Acesta este un 
prim bilanț pozitiv al schiului școlar

din Maramureș, 
pârile și dorința 
dica acest 
tăților de 
(Gheorghe

sport 
care 

Susa).

care atestă 
localnicilor 
la nivelul 

dispune

preocu- 
de a ri- 
posibili- 
județul.

cadrul

Iată ciștigătorii :

OLT. în 
publican de cros, 
Caracal, Balș și 1 
de copii, juniori, tineri 
din 40 de unități școlare 
prinderi industriale din 
au participat la întreceri 
asemenea, la Slatina și 
organizarea comisiilor consiliilor oră
șenești ale sindicatelor, au avut loc 
întreceri sportive în cadrul „Cupei 
16 Februarie", la șah, tenis de masă, 
fotbal, volei, handbal și popice. în 
fruntea întrecerilor s-au situat, la 
Slatina, formațiile sportive de la în
treprinderea de aluminiu și ale li
ceului „Ion Minulescu". iar. la Ca
racal. cele de la întreprinderea de 
vagoane și de la liceul industrial. 
(Emilian Rouă).

I campionatului re- 
. in orașele Slatina. 
Corabia, peste 2 600 

și seniori, 
și 16 între- 
județul Olt 
de cros. De 
Caracal, în

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Tradiționala competiție interna

țională de sabie „Cupa Santelli" s-a 
desfășurat în acest an la Budapesta 
și a fost cîștigată de formația Un
gariei. cu 3 victorii. Echipa Româ
niei (Ioan Pop. Cornel Marin, Marin 
Mustață. Alexandru Nilca și Ion 
Pantelimonescu) s-a clasat pe locul 
doi. cu 2 victorii, fiind urmată de 
selecționatele Italiei (1 victorie) și 
Franței (zero victorii).

Scrimerii români au învins cu 18—7 
echipa Franței, au întrecut cu 13—12 
pe cea a Italiei și au pierdut cu 9—16 
intilnirea cu formația Ungariei. Alte 
rezultate : Ungaria — Franța 22—3 ; 
Italia — Franța 16—9.
• Comentînd finala turneului in

ternațional de tenis de la Ciudad de 
Mexico, in care campionul român 
Iile Năstase l-a învins cu 4—6. 6—2, 
7—6 pe jucătorul polonez Wojtek 
Fibak, 
presă 
celent 
servici

polonez
agenția internațională 

„U.P.I." remarcă jocul 
prestat de Ilie Năstase 

a realizat 12 „ași", dintre

de 
ex
ila 

care

patru în „tie-break"). precum și ni
velul ridicat al partidei finale.

în finala probei de dublu, pere
chea Wojtek Fibak (Polonia) — Tom 
Okker (Olanda) a întrecut cu 6—2, 
6—4 cuplul Ilie Năstase (România) — 
Adriano Panatta (Italia).

• Campionatul republican mascu
lin de handbal a continuat în sala 
Sporturilor din Iași cu partidele e- 
tapei a 21-a, încheiate cu următoarele 
rezultate tehnice : Dinamo Bucu
rești — Politehnica Timișoara 
24—21 ; Steaua — Minaur Baia Mare 
29—19 : Dinamo Brașov — Universi
tatea București 22—13 ; Relonul Să- 
vinești — C.S.U. Galați 27—17 ; U- 
niversitatea Cluj-Napoca — C.S.M. 
Borzești 19—19. Astăzi. în derbiul 
campionatului se întîlnesc formațiile 
Steaua și Dinamo.

• „Cupa campionilor europeni" la 
volei feminin a fost cucerită la ac
tuala ediție de 
Moscova, care a 
turneul final al 
șurat la Izmir.

formația Dinamo 
terminat neînvinsă 
competiției desfâ-

DE PRETUTINDENI
goya. Membrii acestui grup con
sideră cartea „Aventurile lui 
Pinocchio" nocivă pentru că e- 
pisodul cu cele două personaje 
negative — vulpea șchioapă și 
motanul chior — ar putea sugera 
copiilor... atitudini necorespun
zătoare față de oameni cu defec
te fizice. O concluzie cel puțin 
bizară, comentează presa italia
nă. care subliniază caracterul 
profund moralizator al vestitei 
cărți a lui Collodi.

® DEPISTAREA OPE
RELOR DE ARTĂ. De 
curînd, la Paris s-a deschis un 
origina] oficiu de estimare gra

tuită a operelor de artă. Zilnic, 
oficiul este vizitat, în medie, 
de 100 de persoane, dornice sâ 
afle ce valoare au monezile, 
porțelanurile, pendulele, tacî- 
murile, rătăcite de cele mai 
multe ori prin poduri ori prin 
sertarele cu lucruri ieșite din 
uz. Chiar dacă mare parte din 
obiectele prezentate se dovedesc 
a fi de o valoare insignifiantă, 
unele din ele rezervă proprie
tarilor lor surprize din cele mai 
plăcute. Formula consultărilor 
gratuite s-a dovedit cit se poa
te de eficace în depistarea unor 
valoroase opere de artă despre 
care nimeni nu știa nimic sau 
care erau considerate pierdute.

Se spune că pe la 
jumătatea secolului al 
XVI-lea, în fața oră
șelului de pe valea 
riului Saale, uimit de 
asemănarea cu orașul 
său. un principe ita
lian ar fi exclamat : 
„Ecco la mia bella Fi
renze („Iată frumoa
sa mea Florența !“). în- 
cîntătoarele împreju
rimi care au vrăjit pe 
principele italian acum 
400 de ani au rămas 
aceleași. Dar din Jena, 
orașul provincial de o- 
dinioară, s-a dezvoltat 
o importantă metropo
lă industrială. în fața 
porților bătrinei Jena 
a apărut, in anii tre- 
cuti. orașul-satelit 
Neulobeda. în care 
trăiesc in prezent pes
te o treime din locui
torii orașului.

„Niciodată în lunga 
sa istorie — spunea 
primarul orașului.

Walter Windrich — 
Jena nu s-a dezvoltat 
așa de furtunos ca in 
ultimii șase ani. Din 
1969 au fost investite 
peste 3 miliarde de 
mărci pentru locuințe, 
industrie și moderni
zarea căilor rutiere".

Cartierele de locuin
țe Jena — Neulobeda 
se află nu prea depar
te de complexul școlar 
al uzinei „Karl Zeiss". 
Peste 3 000 de ucenici 
ai marii întreprinderi 
de mecanică fină și 
optică sînt pregătiți 
aici pentru viitoarele 
lor profesii.

Pentru transportul 
comod și rapid al oa
menilor muncii din 
Neulobeda pină in 
centrul orașului Jena 
și la cele trei mari 
Întreprinderi — „Zeiss", 
„Schott" și „Jena- 
Farm" — funcționează 
zi și noapte linii de au

tobuze rapide. Noua 
Casă de cultură din 
Neulobeda-West, care 
cuprinde o sală de 
spectacole, săli pentru 
activitățile cercurilor 
artistice, un restau
rant ș.a„ oferă o mul
titudine de posibili
tăți pentru petrecerea 
timpului liber.

Instituția cu cea mai 
bogată tradiție a ora
șului aparatelor optice 
este insă „Alma-mater 
Jenensis“. înființată in 
1558. Universitatea cu
prinde astăzi aproape 
6 000 de studenți, im- 
părțiți în 16 secții. în 
anii puterii populare, 
pe porțile universității 
au ieșit mii de specia
liști. Mulți dintre ei 
au rămas ca cercetă
tori în Jena, aducind 
o importantă contribu
ție la dezvoltarea ce
lui mai tînăr mare 
oraș al republicii. (V. 
Constantin).

PRESA STI
„LE MONDE" :La 20 de ani, în căutarea zadarnică a unui loc de muncă
Șomajul tineretului : un element constant în peisajul social 

al Occidentului
Aproximativ 20 000 de tineri au 

absolvit anul trecut instituțiile de 
invățămint din provincia Franche 
Comte. Unii dintre ei erau înscriși 
încă din luna iulie la agenția de 
plasare a forței de muncă. Numai în 
departamentul Doubs, aproape ju
mătate din cei înscriși la sfîrșitul 
verii trecute pe listele de șomaj 
erau tineri sub 25 de ani. „Tinerii 
noștri vor trebui să-și caute altun
deva de lucru" — recunoștea pre
ședintele Camerei de comerț și in
dustrie din departamentul Doubs, 
într-adevăr, în ciuda eforturilor 
depuse de municipalitate. în ultimii 
10 ani nici o industrie nouă nu s-a 
implantat la Besangon, centrul aces
tui departament. în plus, a devenit 
tot mai acut pericolul unor conce
dieri masive Ia întreprinderile cele 
mai importante din regiune, ca Uzi
nele textile Rhone-POulenc sau Fa
brica de confecții Weill — care in
tenționează să-și transfere un șir 
de unități de producție în țări cu 
mină de lucru mai ieftină.

în această perioadă de încetinire 
apreciabilă a conjuncturii, „piața 
muncii" este supusă regulilor clasice 
ale concurentei. Primii care au de 
suferit sînt „cei slabi" — adică ti
nerii și femeile. în plus, și aci se 
remarcă o diferențiere, femeile re- 
prezentînd. potrivit, statisticilor, două 
treimi din totalul șomerilor tineri I

Oare șomajul. tinerilor face parte 
în așa măsură din peisajul social- 
economic al Franței îneît nu mai 
uimește pe nimeni 7 în orice caz. 
specialiștii în problemele forței de 
muncă au primit, după ciț se pare, 
cu mult calm o serie de statistici 
ale Ministerului Muncii : din 955 400 
de solicitanti înregistrați toamna 
trecută, deci perioada imediată după 
absolvirea diferitelor trepte de în- 
vățămînt, 442 000, cu alte cuvinte 46 
Ia sută, erau sub 25 de ani. Din 
acești 442 000 de șomeri, 186 700 in
traseră pentru prima dată în cîmpul 
muncii ; cu un an inainte se înre
gistrase un procentaj similar. A- 
ceasta înseamnă că în fiecare an o 
pătrime din tînăra generație se vede 
respinsă în încercarea ei de a intra

în viața activă. O situație ale cărei 
consecințe — economice, sociale, psi
hologice — dezastruoase, par a fi 
trecute cu vederea.

Ce încredere pot avea toți acești 
tineri intr-un sistem economic care 
îi aruncă, încă de la început, la 
marginea societății 7 E de mirare că 
aceștia pășesc în viață purtind cu 
toții revolta în suflet 7

A aștepta rezolvarea problemei de 
la un indice sporit de dezvoltare a 
industriei este nerealist și incompa
tibil cu tensiunile inflaționiste din 
prezent. Nu trebuie să ne facem 
iluzii că indicele de dezvoltare din 
urmă cu cițiva ani ar mai fi posibil 
și că s-ar mai putea crea condițiile 
necesare unei absorbții depline a 
forței de muncă.

De unde vine răul 7 De la un sis
tem de invățămint defectuos — cum 
sugerează uneori patronatul, care nu 
uită să amintească că un tînăr din 
patru părăsește școala fără nici un 
fel de diplomă 7 Observatorii care 
au studiat evoluția „pieței muncii" 
semnalează însă un alt fenomen : 
creșterea continuă a ofertelor de 
posturi necalificate. Concomitent cu 
aceste fenomene, asistăm insă Ia o 
ridicare a nivelului de pregătire, do- 
bîndit în diferitele forme de învă- 
țâmînt. Era inevitabil ca această si
tuație să sfirșească prin a agrava 
nivelul șomajului. O parte din titu
larii unor diplome — categorie re- 
prezentind aproape jumătate din 
șomerii sub 25 de ani — ar putea 
găsi o slujbă, dar patronii îi preferă 
pe tinerii necalificați. Dacă prima 
categorie se află în rindul șomerilor, 
este pentru că respectivii tineri în
cearcă să reziste descalificării aproa
pe automate care îi pindește.

Desigur, sistemul educațional nu 
este din cele mai bune, dar nu poate 
fi considerat singurul răspunzător. 
Pentru a compensa oferta celor 
650 000 de tineri care se prezintă in 
fiecare an ar trebui ca dezvoltarea 
producției să se mențină la un ritm 
considerabil superior ritmului de 5 
La sută, lucru departe de a fi reali
zabil. datorită crizei — conchide 
ziarul.

• INVERS PROPOR
ȚIONAL Necesarul de calorii
al unui om scade pe măsura 
înaintării în virstă. La 70 de
ani, de pildă, este suficientă —
și recomandabilă — o treime
din caloriile de care are nevoie 
un tînăr Ia 25 de ani — sînt de
părere medici vest-germani în
tr-un studiu apărut în publica
ția de specialitate „Medizin". 
Orice surplus de calorii, la bă- 
trînețe, duce, indirect, la o 
creștere a riscului mortalității.

• PEȘTI „VICIOȘI"? 
Petrolul acționează ca un stu
pefiant asupra unor viețuitoare 
marine. Este o constatare fă
cută de cercetătorii sovietici în 
apropierea coastelor bazinului 
arctic. Numeroși pești care au

cunoscut „gustul" țițeiului (a- 
juns in mare odată cu apele 
reziduale ale navelor) nu mai 
părăseau zona respectivă, rămî- 
nind într-o stare de prostrație — 
datorată intoxicației. încă o do
vadă a primejdiei pe care o re
prezintă „mareele negre" pentru 
fauna mărilor și oceanelor.

• SUCCESUL... NI
MICULUI. Editura ameri
cană „Crown Publishers Inc" a 
ariunțat că a vîndut peste 
300 000 de exemplare din cartea 
apărută sub titlul „Nothing" 
(„Nimic"). La prima impresie, 
nimic neobișnuit. Lucrurile «e 
schimbă însă dacă ținem seama 
de faptul că această carte nu 
Cuprinde nimic altceva decit... 
192 de pagini albe. Cu alte cu
vinte, nici un rind tipărit. în

urma „succesului" de care s-a 
bucurat „opera", editura a scos, 
recent, și o ediție de lux... Nu 
știm care este deosebirea între 
această „lucrare literară" și un 
bloc-notes obișnuit.

• FLUIER DE A- 
CUM 34 000 DE ANI. 
Arheologii au descoperit în Ha- 
kassia din sudul Siberiei o așe
zare umană care datează de 
34 000 de ani. Printre diferitele 
obiecte folosite de oamenii lo
cului a fost descoperit și un 
fluier realizat dintr-o bucată de 
minereu de fier. Părerile spe
cialiștilor Sînt împărțite. Unii 
afirmă că este vorba de o pri
mă formă de instrument muzi
cal, iar alții sînt de părere că 
instrumentul imita cîntul păsă
rilor sălbatice și le atrăgea spre 
vinători.
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SIRIA 1» SPRIJINUL REUNIFICĂRII COREEI

înfăptuiri și proiecte de dezvoltare 
economică

Obiective realizate în cooperare cu România

Apel al Comitetului național pentru pace din R. P. D. Coreeana

Funeraliile 
președintelui

DAMASC. — Realizarea prevede
rilor actualului plan cincinal, inau
gurat in 1976. va determina o creș
tere cu 12 la sută a volumului pro
ducției naționale a Siriei. Sint pre
conizate sporuri de producție in 
toate ramurile economiei naționale. 
La sfirșitul anului 1980, producția 
de energie electrică, de pildă, va 
fi, prin intrarea in producție, a unor 
noi capacități energetice, de 5 ori 
mai mare față de cea realizată in 
1975, ultimul an al cincinalului pre
cedent. Capacitatea rafinăriilor va 
spori cu 6 milioane tone, ca urma
re a dării în exploatare a noii 
finării de la Banias, construită 
asistenta tehnică a României.

Printre principalele orientări 
află, de asemenea, punerea in 
loare a fosfaților — una. dintre 
portantele bogății naționale, 
acest scop, la Kneiffis se amena
jează o exploatare la zi, iar la Tar-

ra-
cu
se 

va- 
im-

1n

taus — complexul de însilozare și 
încărcare pe nave, ambele realiza
te în cooperare cu tara noastră. 
Sume însemnate sînt alocate pentru 
construirea, unor noi întreprinderi 
ale industriei textile, bazate pe pro
ducția națională de bumbac, pre
cum. si in alte ramuri industriale.

In prezent, in agricultură, se ur
mărește îndeosebi creșterea supra
fețelor arabile, extinderea iriga
țiilor, precum si aplicarea pe o sca
ră mai largă a mecanizării si chi
mizării. Odată cu realizarea mare
lui baraj de pe Eufrat, suprafața 
irigată se va dubla. Numai in cursul 
actualului cincinal, alte 240 000 de 
hectare se vor adăuga la terenul 
irigat, ce ocupă 18 ia sută din în
treaga. suprafață arabilă.

Paralel cu dezvoltarea bazei ma
teriale a agriculturii, eforturi sus
ținute se depun pentru pregătirea 
cadrelor de specialiști.

PHENIAN 14 (Agerpres). — Comi
tetul național pentru pace din R.P.D. 
Coreeană a adresat organizațiilor de 
pace și popoarelor din întreaga 
lume apelul de a acorda un sprijin 
activ luptei drepte a poporului 
coreean pentru materializarea pro
punerilor recentei Conferințe co
mune a partidelor politice și organi
zațiilor obștești din R.P.D. Coreeană 
cu privire la reunificarea indepen
dentă și pașnică a țârii. Declarația 
subliniază că aceste propuneri re
prezintă o măsură corectă și realistă, 
care corespunde aspirațiilor si inte
reselor poporului coreean și ale for
țelor progresiste iubitoare de pace 
din lume, dornice să sprijine reuni-

ficarea pașnică a Coreei și să acțio
neze pentru apărarea păcii. Comite
tul se pronunță pentru retragerea cit 
mai curînd posibil a forțelor ameri
cane din Coreea de Sud, pentru des
ființarea bazelor militare nucleare.

★
O nouă reuniune a reprezentanți

lor de Cruce Roșie din Nordul și 
Sudul Coreei a avut loc la Panmun- 
jon. în cadrul reuniunii, delegația de 
Cruce Roșie a R.P.D. Coreene a 
subliniat importanta programului de 
salvare națională elaborat de parti
dele politice și organizațiile obștești 
din jumătatea de nord a tării la 25 
ianuarie.

Republicii India
DELHI. — Duminică, la Delhi au 

avut loc funeraliile de stat ale pre
ședintelui Republicii India, Fakh- 
ruddin Aii Ahmed, decedat vineri, 
la virsta de 71 ani.

Ceremonia funebră s-a desfășurat 
în prezența președintelui interimar, 
B. D. Jatti, a primului ministru, In
dira Gandhi, și a membrilpr cabine
tului, a. unui marc număr de cetă
țeni din capitală și din statele țării, 
a reprezentanților de peste

Președintele 
România, 
Ceaușescu, 
neralii de 
ședințe al

hotare.
Republicii Socialiste 

tovarășul N i co la e 
a fost reprezentat la fu- 
Ștefan Peterfi, vicepre- 
Consiliului de Stat.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Mesajul președintelui Siriei • Comunicatul forțelor arabe de 
descurajare in Liban • „Este necesară intensificarea activității 

de căutare a unei soluții pașnice"

Noua Constituție 
a Afganistanului

Prințul moștenitor al A- 
Abdul Aziz,

Declarații ale președintelui Makarios și liderului comunității 
turco-cipriote, Rauf Denktaș

NICOSIA 14 (Agerpres). — După 
încheierea celei de-a doua întîlniri 
cu Rauf Denktaș. liderul comunității 
turco-cipriote — desfășurată cu par
ticiparea secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim — președinte
le Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a 
declarat la o conferință de presă că, 
în principiu, s-a convenit că Ciprul 
va fi un stat federativ, unitar și in
dependent, cuprinzind două comuni- 

duce o politică detăți. și va 
nealiniere.

Referindu-se 
stat federativ 
multizonală — 
a relevat că la întîlnire a fost vorba 
despre două variante, ambele fiind 
examinate în continuare. Președintele 
Makarios a apreciat că ciprioțli turci 
și, în general, partea turcă. dorește 
în prezent reglementarea problemei 
cipriote. „în general, sînt în prezent 
mai optimist decit eram cu puțină 
vreme în urmă" — a spus președin
tele.

în continuare, președintele cipriot 
a declarat că la intilnirea cu Rauf 
Denktaș a fost examinată problema 
guvernului central cipriot, convenin- 
du-se că acesta, trebuie să asigure 
unitatea țării și pornindu-se de Ia 
structura alcătuită din două comu
nități ale statului cipriot. S-a conve
nit, totodată, că guvernul va trebui 
să aibă împuterniciri- corespunză
toare, între care cele privind apă
rarea, politica externă, folosirea 
porturilor, sistemul bănesc și politica 
in domeniul imigrărilor.

Râspunzind la o întrebare ce i-a 
fost adresată, președintele cipriot a

la forma viitorului 
— cu două zone sau 
președintele Makarios

spus că politica guvernamentală ur
mărește să obțină retragerea tuturor 
trupelor străine din Cipru. De ase
menea. el a declarat că la intilnirea 
cu Denktaș nu a fost semnat nici 
un document, toate cele convenite 
fiind consfințite în protocoale ale 
O.N.U. Problema cipriotă, a subli
niat el, va rămîne in cadrul O.N.U. 
pină la reglementarea ei definitivă. 
Referindu-se la perspectivele în 
timp ale acestei reglementări, pre
ședintele Makarios a spus că în anul 
1977 este necesar, cel puțin, să fie 
deschisă calea reglementării.

în cadrul unei conferințe de presă, 
liderul cipriot-turc, Rauf Denktaș, 
și-a exprimat speranța că întrevede
rile sale cu președintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, vor permite 
soluționarea pe căi pașnice a proble
mei cipriote. El a precizat că. după 
opinia sa, „scopul final este de a a- 
firma caracterul bicomunitar al insu
lei și de a forma un stat federal", 
relevind Că discuțiile pe care le-a 
avut cu președintele Makarios au 
constituit „un pas constructiv in di
recția justă".

Denktaș a precizat că divergențele 
ce vor trebui rezolvate se referă, în 
special, la problema teritorială, însă 
liniile esențiale ale unei reglemen
tări au fost acceptate. în încheiere 
el a afirmat că nu a fost abordată 
„problema garanțiilor noului stat", 
adăugind că. atunci cînd se va pune 
această chestiune, cele trei state 
garante ale Acordului de la Zurich — 
Turcia, Grecia și Marea Britanie — 
vor trebui să fie, de asemenea, pre
zente la negocierile ce vor avea loc.

RIAD.
rablei Saudite, Fahd Bin 
a primit un mesaj din partea pre- 

! ședintelui Siriei, Hafez Al Assad — 
anunță postul de radio 
zind că documentul a fost prezentat 
de vice.premierul și ministrul sirian 
de externe. Abdel Halim Khaddam. 
aflat in vizită oficială in capitala 
saudită. în timpul convorbirilor pur
tate cu acest prilej s-a procedat 
la o trecere în revistă a situației din 
Orientul Apropiat și a altor proble
me de interes comun. O atenție deo
sebită a fost acordată stadiului actual 
al relațiilor bilaterale și posibilități
lor de extindere a acestora.

BEIRUT. — Forțele arabe 
curajare in Liban (F.A.D.) 
publicității duminică seara, 
rut. printr-un comunicat, „un aver
tisment general" că „sint hotărite să 
pună capăt tuturor actelor de pro
vocare și de sabotaj" din această 
țară. Cel mai grav dintre „actele 
criminale la care s-au dedat, la 10 
și 11 februarie, anumite elemente 
opuse procesului de pace — se arată 
în comunicat — l-a constituit asasi-

Riad, preci-

de des- 
au dat 
la Bei

narea locotenentului Bassem Al 
Sajour",

Documentul 
forțele arabe de 
ționează și 
bruarie, „a 
lor".

Mișcarea 
să-și intensifice activitatea de cău
tare a unei soluții pașnice în Orien
tul Apropiat — a declarat, la Beirut 
agenției Prensa Latina, Farouk Kad- 
doumi, șeful Departamentului Poli
tic al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.). Problema pales- 
tineană și criza din Orientul Mijlo
ciu vor reprezenta două din proble
mele principale pe care O.E.P. le va 
prezenta la 
Biroului de 
aliniate.

AMMAN, 
daniei i-a

dat publicității de 
descurajare men- 

arestarea. la 12 și 13 fe- 
unor autori ai tulburâri-

țărilor nealiniate trebuie

Delhi, cu ocazia ședinței 
coordonare al țărilor ne-

Ior- 
Al- 
Na-

PIAȚA COMUNĂ

Ședința Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
Veselin Giuranovici propus candidat pentru funcția de președinte 

al Consiliului Executiv Federal
BELGRAD. — Agenția Taniug in

formează că luni a avut loc ședința 
Prezidiului R.S.F.I., prezidată de Iosip 
Broz Tito. în cursul ședinței, la care 
au luat parte conducători de partid și 
de stat la nivel federal, republican 
și provincial, a fost propusă, potrivit 
Constituției țării, candidatura pentru 
funcția de președinte al Consiliului 
Executiv Federal.

Ca urmare a consultărilor politice 
efectuate la nivelul federației, repu
blicilor și provinciilor, președintele 
R.S.F. Iugoslavia a propus drept can
didat pentru funcția de președinte al 
Consiliului Executiv Federal pe Ve- 
selin Giuranovici, președinte al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Munte- 
negru. Propunerea a fost aprobată in 
unanimitate.

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE
SI MUNCITOREȘTI

— Regele Hussein al 
primit pe Khaled 

Fahoum, președintele Consiliului 
țional Palestinean, și pe Mahmoud 
Abbas Abu Mazen, membru al Con
siliului Central al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
aflați in vizită la Amman.

KABUL. — La Kabul s-au încheiat 
lucrările primei sesiuni a Marii Adu
nări a Republicii (parlamentul) 
Afganistan. Deputății au aprobat 
unanimitate noua Constituție a 
publicii. Apărarea independenței, 
veranității naționale, integrității teri
toriale și exercitarea puterii de către 
popor constituie principalele preve
deri constituționale. Noua lege funda
mentală garantează dreptul la muncă, 
gratuitatea învățămîntului. în baza 
prevederilor noii Constituții, primul 
președinte al Republicii Afganistan a 
fost ales, pe o perioadă de șase ani, 
Mohammad Daud.

Potrivit prevederilor constituționale 
și ale statutului Partidului Revoluției 
Naționale, șeful statului este în ace
lași timp șeful organului suprem 
executiv — guvernul — și conducă
torul partidului. El își exercită func
țiile prin organele corespunzătoare 
de partid și de stat.

din 
în 

re- 
su-

Convorbiri intre delegațiile 
P.C. Italian și P.C. Portughez

ROMA 14 (Agerpres). — Delegația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Portughez, condusă de Alvaro 
Cunhal, secretar general al P.C.P.. a 
părăsit luni Roma cu destinația Lisa
bona, la încheierea vizitei întreprin
se în Italia la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ita
lian. în cursul vizitei, delegația C.C. 
al P.C.P. a avut convorbiri cu o de
legație a P.C.I.. în frunte cu Luigi 
Longo, președintele partidului, și 
Enrico Berlinguer, secretar general al 
P.C. Italian.

Succese ale candidaților 
P.C. Japonez 

în alegerile municipale
TOKIO 14 (Agerpres). — în urma 

alegerilor în adunarea municipală a 
orașului japonez Maebashi, cu pesta 
200 000 locuitori (centrul administra
tiv al prefecturii Gumma), au fost

agențiile de presă
Divergențe în problema noilor prețuri 

ale produselor agricole
BRUXELLES. — Miniștrii agricul

turii ai țărilor membre ale Pieței co
mune au început luni o reuniune de 
două zile consacrată propunerilor a- 
vansate de. Comisia C.E.E. în legă
tură cu noile prețuri ale produselor 
agricole. Primele declarații. în legă
tură cu aceste propuneri, ale miniș
trilor de resort sosiți la Bruxelles 
denotă mari diferente de opinii sau 
chiar poziții opuse.

Pentru delegația britanică, însăși 
ideea majorării prețurilor este inac
ceptabilă. a declarat Gavin Strang, 
secretar parlamentar pentru agricul
tură. Comisia C.E.E. dorește, pe de

altă parte, reducerea subsidiilor a- 
cordate Marii Britanii pentru impor
turile de produse alimentare. Pentru 
multi miniștri prezenți la Bruxelles 
propunerile comisiei nu merg destul 
de departe. Reprezentantul Italiei, 
Giovanni Marcora. a 
punerile nu conțin 
cient de stimulative 
producției fermelor 
trul belgian al agriculturii, 
Lavens, a subliniat că Piața comună 
„se află înțr-o situație imposibilă" 
în legătură cu prețurile produselor 
agricole.

afirmat că pro- 
elemente sufi- 
pentru sporirea 
italiene. Minis- 

Albert

A 72-a ședință a Comi
siei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de ma
șini a avut loc la Brno. A fost exa
minată o informare privind lucră
rile de pregătire a proiectului pre
liminar al programului special de 
colaborare pe termen lung in do
meniul construcțiilor de mașini și 
s-a convenit elaborarea de propu
neri fundamentate din punct de ve
dere tehnic și economic cu privire la 
conținutul proiectului. Au fost exa
minate proiectele convențiilor pri
vind specializarea și cooperarea in
ternațională multilaterală în produc
ția, de autoîncărcătoare electrice și u- 
tilaje pneumatice, precum și planul 
de colaborare privind lucrările de 
cercetare tehnico-științifică pentru o 
serie de grupe de utilaje din dome
niul industriei alimentare.

acordului, miniștrii pescuitului și 
resurselor maritime, au subliniat ho- 
tărîrea guvernelor respective de a se 
opune politicii economice practicate 
— in defavoarea țărilor în 
dezvoltare — de societățile 
ționale.

curs de 
trans na-

P. C. Paraguayan, aflat !tl
forțelor

aleși deputați toți cei cinci candidați 
prezentați de partidul comunist. în 
recentele alegeri în adunările muni
cipale ale diferitelor orașe din pre
fecturile Nagasaki, Wakayama și al
tele au fost aleși alți 9 deputați re- 
prezentînd partidul comunist.

Plenara C.C. 
al Partidului de stingă— 

comuniștii din Suedia
STOCKHOLM 14 (Agerpres). — La 

Stockholm a avut loc plenara C.C. al 
Partidului de stingă—comuniștii. In 
declarația adoptată, la încheierea ple
narei. se arată că in economia Sue
diei se manifestă tot mai pregnant 
fenomenele de criză. Conducerea 
Partidului de stingă—comuniștii sub
liniază necesitatea unei lupte mai ho- 
tărîte împotriva dominației monopo
lurilor. Conducerea partidului a a- 
nunțat că în vederea congresului 
partidului, care urmează să aibă loc 
In luna ianuarie 1978, a început cam
pania de atragere de noi membri în 
rindurile Partidului de stingă—co
muniștii din Suedia.

transmit

Kurt Waldheim apreciază : „S-au realizat progrese substanțiale"
VIENA. — într-o declarație făcută 

agenției austriece de presă A.P.A., 
Kurt Waldheim, care a sosit luni la 
Viena, s-a referit la rezultatele tur
neului efectuat în Orientul Apropiat, 
precum și la consultările 
le-a avut la Nicosia pentru 
narea problemei cipriote.

în legătură cu contactele
reluarea lucrărilor Conferinței de 
pace privind Orientul Apropiat, Kurt

pe care 
soluț io-

pentru

Waldheim a relevat că in zilele ur
mătoare procesul de consultări va fi 
continuat,

Kurt Waldheim a declarat, de ase
menea. că după întrevederea care a 
avut loc la Nicosia intre președinte
le Ciprului, 
și liderul 
Denktaș — 
substanțiale 
rea problemei cipriote1

arhiepiscopul Makarios, 
ciprioților turci, Rauf 
„s-au realizat progrese 
pe calea spre soluționa-

HAGA — Organele de conducere 
ale sindicatelor și patronatului din 
Olanda s-au întrunit luni pentru exa
minarea acordului parțial asupra 
contractelor de muncă pe anul 1977, 
menit să pună capăt actualului val 
de acțiuni revendicative, care este 
considerat cel mai important din în
treaga perioadă postbelică. Acordul 
parțial a fost realizat de delegații 
ale celor două părți la sfirșitul săp- 
tăminii trecute, urmînd a fi aprobat 
de conducerile sindicatelor și 
natului.

Paralel cu tratativele dintre 
cate și organizațiile patronale,

patro-
sindi- 
acțiu-

nile revendicative ale oamenilor 
muncii s-au extins la scara întregii 
țări, la ele participind muncitorii din 
marile porturi Rotterdam și Amster
dam, din industria constructoare de 
mașini, industria alimentară și tipo
grafii.

Conducătorii unora dintre sindica
tele olandeze au Subliniat, in decla
rațiile lor. necesitatea continuării ac
țiunilor revendicative pentru a se 
obține, pe lingă unele revendicări 
imediate, satisfacerea cererilor mase
lor muncitoare de a se realiza unele 
reforme sociale de profunzime.

Șeșiunea Prezidiu^ Con
siliului Mondial al Păcii »*-• 
încheiat lucrările la Sofia. A parti
cipat și o delegație din România. A 
fost discutat și adoptat documentul 
„Opinia publică mondială și Actul 
final al Conferinței de la Helsinki".

adîncă ilegalitate, a adresat 
democratice și patriotice din Para
guay apelul de a-și uni eforturile in 
lupta dusă împotriva regimului dic
tatorial al generalului Stroessner. 
Totodată, apelul subliniază necesita
tea organizării unor acțiuni de am
ploare ale maselor populare în apă
rarea drepturilor și libertăților de
mocratice încălcate de regimul reac
ționar.

Contacte anglo-portu- 
gheze» Londra a avut loc luni 
prima rundă de convorbiri între pri
mul ministru al Portugaliei, Mavio 
Soares, și premierul britanic, James 
Callaghan. în centrul discuțiilor se 
află problemele legate de cooperarea 
dintre Portugalia și statele membre 
ale Pieței comune, în perspectiva a- 
derării acestei țări la Comunitatea 
economică vest-europeană.

Convorbiri polono-ungure. 
Ministrul afacerilor externe al R.P. 
Ungare, Frigyes Puja, a sosit luni la 
Varșovia intr-o vizită oficială de 
prietenie. în aceeași zi, șeful diplo
mației ungare a fost primit de Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, cu care a 
avut convorbiri consacrate, dezvoltă
rii continue a relațiilor polono-un- 
gare, precum și asupra unor proble
me internaționale de interes reciproc.

In Tanzania, președintele 
Julius Nyerere a procedat la o re
maniere a guvernului, numind în 
fruntea acestuia pe Edward Sokoine, 
fost ministru al apărării.

Mauritania și Libia au 
semnat un acord privind înființarea 
unei întreprinderi mixte pentru pes
cuit. Documentul reprezintă aplica
rea hotărîrii celor două 
proceda la intensificarea, 
reciproc, a cooperării cu 
in curs de dezvoltare.

țări de a 
în interes 
alte state 

Semnatarii

în preajma noului itinerar al președintelui NICOLAE CEAUȘESCU pe continentul african

Din nou alegeri antici
pate în Danemarca. Mar!1 - 
pentru a treia oară în ultimii patru 
ani — alegătorii danezi sint chemați 
să desemneze partidul politic care 
va guverna treburile țării și. mai 
concret, care va încerca să soluțio
neze cele două probleme majore și 
arzătoare cu care este confruntată 
țara : șomajul ridicat și o datorie 
externă uriașă. Opțiunea electoratu
lui se anunță a fi dificilă în con
textul unei scene politice atît de fă- 
rîmițate, cum este cea daneză. în 
care un larg evantai de 12 parti
de politice 
Folketing.

Școala națională de par
tid a fost inaugurată la Luanda. 
Au fost prezenți Lopo do Nascimen- 
to, prim-ministru al Angolei, mem
bri ai conducerii Mișcării Populare 
de Eliberare a Angolei. Luind cu- 
vintul, Carlos Rocha, membru al Bi
roului Politic al M.P.L.A., a arătat 
că noua școală — rezultat firesc al 
procesului revoluționar angolez și ai 
experienței acumulate de M.P.L.A. 
în cei 20 de ani de luptă — va pre
găti activiști capabili să conducă con
strucția socialistă în Angola. Vorbi
torul a arătat că școli similare vor 
fi deschisă în curînd în alte șapte 
provincii.

propun candidați în

Un centru pentru comba
terea poluării Mării Medi- 
terane care urmeaza sa alerteze 
țările interesate de apariția unor 
zone deosebit de poluate ale mării, a 
început să funcționeze în 
Construcția centrului a fost 
țață de O.N.U.

Malta, 
finan-
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pe măsură ce se înaintează spre sud. 
Dacă savana este dominată de sin
guraticii baobabi, în zona sudică 
există păduri cu o vegetație luxu
riantă.

Populația este neuniform reparti
zată, atingind numai 5 locuitori pe 
kmp în regiunea Ferlo și peste 
30—40 in unele zone ale litoralului 
și in delta fluviului Senegal. O trei-

l-a avut cunoscutul om politic afri
can Leopold ' Sedar Senghor, unul 
din cei mai mari poeți ai continen
tului, filozof de renume,, președintele 
țării.

Pășind pe .calea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul senegalez a în
ceput o nouă bătălie pentru înlătu
rarea sechelelor dominației colonia
le, pentru emancipare economică și

anual, ritmul de creștere a industriei 
situindu-se în jur de 6,5 la sută. Anul 
trecut a fost inaugurată „zona in
dustrială liberă" a Dakarului, menită 
a fi unul din polii dezvoltării Se
negalului. In această zonă se află in 
construcție sau sînt prevăzute a fi 
înălțate întreprinderi din domeniile 
chimiei, textilelor, construcțiilor de 
mașini.

ASTĂZI VĂ PREZENTĂM

4140 000

SUPRAFAȚA 
kmp.

POPULAȚIA 
locuitori.

CAPITALA: Dakar — 
700 000 locuitori.

ALTE ORAȘE: Kaolack 
(96 000), Thies (91 000), 
Saint-Louis (81 000), Ziguin- 
chor (46 000).

Numele Senegalului ar proveni, 
potrivit unei legende, de la „Sunu- 
gal“, care înseamnă „piroga noastră", 
probabil datorită configurației stînci- 
lor Capului Verde oe-și înfig virful 
în apele Atlanticului, aidoma tradi
ționalei ambarcațiuni africane. Isto
ricii sînt însă de părere că Senegal 
provine de la „Isengan", în tradu
cere „țara negrilor", cum a fost nu
mit acest teritoriu în 1068 de geo
graful arab Al Bakri in harta sa. 
Deși este greu de stabilit adevărul, 
această țară a fost cu certitudine 
„începutul Africii" pentru numeroși 
navigatori europeni ce căutau dru
mul spre Indii.

Aflat în imensul arc descris de 
fluviul cu același nume, Senegalul 
prezintă un relief fără prea multe 
variații. în fapt, întreaga țară este 
o întinsă cîmpie, cu vegetație sără
căcioasă în deșertul Ferlo, în partea 
de nord-est, spre granița cu Mali, 
care devine însă tot mai abundentă

REPUBLICA

SENEGAL
me din locuitorii țării aparțin grupu
lui etnic wolof.

Senegalul, , pe teritoriul căruia 
s-au succedat, de-a lungul timpului, 
unele din cele mai vechi state din 
vestul continentului, a devenit. în- 
cepind din secolul al XV-lea, teatrul 
unei puternice înfruntări între pute
rile coloniale dornice de a-și stabi
li dominația în această zonă cu o ex
celentă poziție strategică ; in a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, 
Franța își instaurează aci stăpîni- 
rea colonială. Neîmpăcindu-se cu 
dominația străină, poporul 
lez a luptat cu dirzenie 
dreptul său la libertate, 
în 1956 Să-și cjucerească 
mia internă ; doi ani i”

. senega- 
pentru 

reușind 
autono

mia internă ; doi ani mai tîrziu 
devine republică în cadrul Comu
nității Franceze, in august 1960 
proclamindu-se republică suverană. 
Un rol deosebit în lupta de eliberare

propășire socială. Senegalul, care a 
moștenit faima de a fi „țara ara- 
hidelor", a avut de făcut față greu
tăților specifice legate de statornici
rea monoculturii. Eforturile 
îndreptat, in primul rind, 
diversificarea agriculturii '— ramură 
în care lucrează peste 80 la 
sută din populație — in acest 
scop extinzindu-se cultura ore
zului, trestiei de zahăr, legumelor, 
bumbacului. Totodată, pentru a com
bate efectele secetei care a bîntuit 
în zona saheliană. de la granița cu 
Mauritania, s-a întocmit un program 
de împăduriri și de folosire rațio
nală a resurselor de apă ale fluviu
lui Senegal.

în același timp, guvernul s-a pre
ocupat de punerea în valoare a re
surselor subsolului, între care fos
fați și minereu de fier. Pe harta țării 
au apărut un șir de fabrici și uzine,

s-au 
spre

Reflectînd dezvoltarea Senegalului 
independent, Dakarul, capitala țării, 
este principalul centru economic, im
portant nod de comunicații aeriene 
și navale ; aici fac escală avioanele 
in drumul lor intre Europa și Ame
rica și tot aici acostează 80 la sută 
din vasele ce ‘navighează în Atlantic 
pentru a se aproviziona cu apă, ali
mente și corribustibil. Dakarul, oraș 
modern, unul din cele mai frumoase 
din Africa ocfcidentală. este, in ace
lași timp, un ‘mare centru cultural și 
universitar al zonei, unde se pregă
tesc peste 6 000 de studenți. Una din 
dovezile elocvente ale capacității 
creatoare a oamenilor de știință din 
Dakar o constituie proiectarea și re
alizarea unei' stații de pompare a 
apei care acționează pe bază de 
transformare - a energiei solare in 
lucru mecanic.

De la cucerirea independentei, țara

a fost condusă de Uniunea Progre
sistă Senegaleză, care, cu prilejul 
Congresului extraordinar desfășurat 
la sfirșitul anului trecut, a devenit 
Partidul Socialist Senegalez. în Se
negal își mai desfășoară activitatea 
Partidul Democrat Senegalez. creat 
în 1974, iar anul trecut a fost lega
lizat Partidul African al Independen
ței — unul din cele mai vechi par
tide marxiste din Africa.

Pe plan extern, Senegalul promo
vează o politică de pace și colabo
rare cu toate statele, militează pen
tru lichidarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului în 
abolirea politicii de 
criminare rasială, 
membru fondator 
Unității Africane și 
„Grupul celor 77“ și 
nealiniate.

în țara noastră, eforturile poporului 
senegalez in direcția consolidării in
dependenței, 
mico-sociale
apreciere. O importanță determinantă 
in evoluția raporturilor româno-se- 
negaleze au întilnirile și convorbi
rile dintre președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU și președintele LEO
POLD SEDAR SENGHOR, desfă
șurate în ultimii ani, atit la Da
kar, cit și Ia București. Declarația 
solemnă comună, semnată cu ocazia 
vizitei de anul trecut în țara noastră 
a șefului statului senegalez. oferă 
o temelie trainică raporturilor bila
terale. Un accent deosebit se pune 
pe dezvoltarea relațiilor economice, 
în acest sens, in ultimul timp fiind 
încheiate acordul de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică și pro
tocolul de cooperare in domeniul mi
neritului. industriei, dezvoltării ru
rale, asistentei tehnice si formării 
de cadre.

Un factor stimulator al prieteniei 
și colaborării dintre România și Se
negal îl constituie relațiile statorni
cite intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Senegalez.

Clădite pe temeliile durabile ale 
stimei și respectului reciproc, rela
țiile româno-senegaleze au perspec
tive din cele mai favorabile în ve
derea unei continue extinderi si apro
fundări, apropiatul dialog la nivel 
înalt urmînd, fără îndoială, să dea 
un impuls și mai viguros in această 
direcție.

A treia conferință eco 
nomică 3
state industrializate occidentale, pre
văzută să se desfășoare la Londra, 
va avea loc în zilele de 7 și 8 mai, 
s-a anunțat la Tokio din sursă gu
vernamentală. Cele șapte state care 
urmează să participe la reuniune 
sint Marea Britanie, Japonia, S.U.A., 
Franța, Italia, Canada și R.F. Ger
mania. Marea Britanie urmează să 
invite oficial statele respective în 
cursul zilelor următoare.

reprezentanților unor

Henry Kissinger,fost secre_ 
tar al Departamentului de Stat al 
S.U.A.. a fost numit de președintele 
Jimmy Carter in calitate de pre
ședinte al unui comitet consultativ 
însărcinat cu recomandarea de mij
loace pentru economisirea energiei.

Foreign Office a anunțat că 
ministrul de externe al Marii Bri
tanii, A. Crosland, în virstă de 58 
de ani, a suferit duminică un atac 
de cord. El se află sub strictă supra
veghere medicală.

Africa, pentru 
apartheid și dis- 
Senegalul este 
al Organizației 
face parte din 

mișcarea țărilor

transformărilor econo- 
se bucură de multă

Augustin BUMBAC

Evoluția stației orbitale „Saliut-5“
Cercetări și experiențe in condiții de imponderabilitate

de-al doilea 
al stației 

orbitale „Sa- 
cosmonauții 

Viktor Gor-

MOSCOVA. —Mem
brii celui 
echipaj 
științifice 
liut-5", 
sovietici
batko și Iuri Glazkov, 
se află de șapte zile 
în spațiu. In ultimele 
două zile, ei au reali
zat cercetări și expe
riențe tehnice, tehno
logice, medicale și 
biologice. In vederea 
studierii în conti
nuare a particularită-

ților dezvoltării crista
lelor in condițiile im
ponderabilității, cos
monauta au introdus 
cristale în soluția de 
alaun de potasiu si 
supraveghează desfă
șurarea experienței. 
Cristalele formate în 
condiții de imponde- ' 
rabilitate vor fi aduse 
pe Pămint pentru a- 
naliză și pentru a fi 
comparate cu crista
lele care s-au format

condiții terestră 
ob- 
s ta

in 
pri-

în 
precum și cu cele 
ținute la bordul 
ției „Saliut-5“ 
timpul activității 
mului ei echipaj.

Potrivit programu
lui, s-au realizat ex
plorări funcționale pri
vind starea sănătății 
echipajului in condiții 
de repaus si de sar
cini fizice dozate. Cel 
doi cosmonauți se simt 
bine.

CAPRICIILE VREMII
UNGARIA. — După cum relatează’ 

agenția M.T.I., din cauza topirii ză
pezilor și a ploilor puternice; din ul
timele zile. în mai multe regiuni ale 
Ungariei ’ nivelul apelor interioare a 
început să crească vertiginos, depă
șind pe alocuri cotele de atenție. în 
unele zone, mai ales din răsăritul 
țării, au fost inundate circa 70 000 de 
hectare de terenuri agricole. Dumi
nică, lucrările pentru prevenirea 
inundațiilor au antrenat un mare nu
măr de oameni.

GRECIA. — Furtuni și ploi toren
țiale s-au abătut luni asupra Greciei, 
temperatura scăzind considerabil. Din 
pricina condițiilor nefavorabile, in 
toate porturile țării a fost interzisă 
plecarea navelor. De asemenea, au 
fost anulate toate cursele pe liniile 
aeriene interne.

TURCIA. — Puternice furtuni s-au 
înregistrat duminică în regiunea 
strimtorii Bosfor, determinînd între-

ruperea curselor feriboturilor între 
cele două părți, europeană si asiati
că, ale Istanbulului.

ARGENTINA. — Nivelul apelor 
din toate regiunile străbătute de flu
viul Parana in Argentina a crescut 
vertiginos, creînd pericolul unor pu
ternice inundații. în toate zonele si
tuația este apreciată drept critică, în
deosebi la Santa Fe, Parana și Po
sadas (in nord-estul țării). Cea mai 
mare parte a satelor din zonă au fost 
evacuate.

AUSTRALIA. — Incendiile care 
s-au declanșat din cauza .temperatu
rilor ridicate la sfirșitul săptămînii 
trecute in mai multe regiuni împă
durite din statul Victoria (sud-estul 
Australiei) au provocat moartea a 
cinci persoane și rănirea altor 15. Pa
gubele materiale sînt evaluate la 
aproximativ 40 milioane de dolari 
australieni.
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