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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a făcut ieri o nouă vizită de lucru
pe șantierele reconstrucției 
din zona centrală a Capitalei

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
făcut, în cursul dimineții 
de miercuri, 30 martie, o 
vizită de lucru pe șantie
rele reconstrucției din zona 
centrală a Capitalei.

Cu acest prilej, secretarul general 
al partidului, însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Ion Dincă și Ion 
Coman, a examinat evoluția lucră
rilor de consolidare a clădirilor ava
riate. de pregătire a terenului pentru 
noile construcții prevăzute a se 
înălța în cadrul programului general 
de dezvoltare și sistematizare a 
Bucureștiului. Pe parcursul vizitei, 
a discuțiilor purtate cu edilii și spe
cialiștii prezenți pe șantiere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a abordat, 
într-o concepție largă, cuprinzătoare, 
probleme imediate și de perspectivă 
ale modernizării zonelor de interes 
central din 
aspecte ale 
raționale a 
merciale.

Secretarul 
străbătut pe .. . . 
ore. numeroase artere de intens tra
fic. printre care Calea Victoriei și 
Diata cu același nume, bulevardele 
Kțaphaw ți Nufe
rilor. Luterană. C. A. RoSetti. Vasile 
Conta. Dinicu Golescu și altele, o- 
prindu-se la numeroase clădiri la 
care se execută lucrări de consolida
re pentru a urmări modul cum se 
desfășoară acestea, ințrind in diferite 
imobile și magazine pentru a discu
ta. la fata locului, probleme legate 
de completarea dotărilor comerciale 
din aceste zone, in așa fel incit să 
se asigure o mai bună aprovizionare 
a populației.

Pe parcursul vizitei, în dialogul 
purtat cu primarul general al Capi
talei. cu specialiștii, au fost discuta
te. în spiritul concluziilor recentei 
consfătuiri de la C.C. al P.C.R. cu 
arhitect! și proiectanți. probleme con
crete privind modernizarea și siste
matizarea unor artere și piețe cen
trale. realizarea unor grupe compac
te de clădiri, unite printr-o concep
ție corespunzătoare, ca forme de ex- 
/ esi?. monumentală. . cu elemente 

5ecifice tradițiilor valoroase ale ar- 
totecturii' românești, finalizate la ni
velul tehnicilor moderne de con
strucție, în acest sens. Piața Victo
riei. Vje pildă, ca de altfel și alte 
zone cu deschideri largi, in care se 
întretaie artere importante, oferă 
condiții dintre cele mai bune pentru 
ridicarea unor ansambluri urbanistice 
funcționale. moderne și. in același 
timp, armonios închegate, demne de 
prezentul Capitalei noastre.

într-o concepție asemănătoare va 
f! sistematizată și. înfrumusețată, 
după cum a reieșit din, dialogul pur
tat pe parcursul vizitei, și Calea 
Victoriei, care va rămine una din 
arterele centrale cele mai însemnate 
ale Bucureștiului de miine. așa cum 
se prefigurează el in planurile elabo
rate în prezent de specialiști în baza 
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului. Și pe această arte
ră, ca de altfel iri numeroasele zone 
adiacente, se lucrează .intens la de
gajarea terenurilor pentru viitoarele

constructii. ,în numai cîteya zile, o 
serie de imobile mari, ridicate.in 
urmă cu multe decenii, care'. deși 
nu s-au prăbușit, au • suferit grave 
avarii m timpul cutremurului, au 
fost demolate. Aceeași soartă au 
avut-o o serie de..clădiri mai mici, 
inestetice, care nu mai corespund 
exigentelor actuale de confort; Ele au 
fost demolate sau silit pe punctul de 
a fi înlăturate din peisajul urbanistic 
al zonei. Așa se va mtimpla. de pil
dă. și cu imobilul de pe strada Nu
ferilor. colt cu Calea Victoriei, in 
care se află atelierele unor pictori și 
depozite ale Fondului plastic. S-a in
dicat. in acest caz. ca imobilul — 
devenit oricum impropriu — să fie 
cit mai curind evacuat, pentru.a pu
tea începe neintirziat. și aici; lucră
rile de demolare. Tovarășul Nipolae 
Ceaușescu a‘cerut ca artiștilor plas
tici să li se pună de îndată la dis
poziție. in mod provizoriu, spații co
respunzătoare pentru atelierele lor de 
creație, indicind. totodată, să se trea
că la proiectarea și executarea unei 
clădiri noi. dotate cu ceea ce este 
necesar, care’ să fie dată în folosința 
pictorilor și sculptorilor din Capita^ 
lă. capabilă să asigure ambianta po
trivită muncii de creație artistică.

în zona străzilor Nuferilor și Lu
terană se va contura, de asemenea, 
îrr curind. un modern ansamblu ur
ban. Pentru" a i se face loc. vor fi 
demolate o serie de clădiri vechi, 
necorespunzătoare. Și aici, ca și in 
privința altor zone, s-a atras atenția 
asupra necesității ca. la întocmirea 
schițelor de sistematizare și executa
rea lucrărilor definitive de moderni
zare. să 
rațională

unor clădiri cu funcționalități, cores
punzătoare destinației lor. care tre
buie gindită in raport1 cu oportuni
tatea situării lor într-o zonă sau alta. 
Pornind de la observația că o serie 
de instituții își au sediul in zona 
centrală a Capitalei, deși profilul lor 
de activitate nu justifică prin nimic- 
prezența lor aici, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a hotărit mutarea lor. a- 
•trăgind. in același timp, atenția asu
pra necesității ca acestor imobile să 
li se dea. după un studiu aprofundat 

■ și alegerea celei mai optime soluții. 
|O destinație corespunzătoare, stabili
tă după criteriul utilității lor sociale.

Pe parcursul vizitei, au fost discu
tate. in amănunțime, unele probleme 
concrete ale completării și imbună- 
tățirii- rețelei de unități de desfacere 
;și de alimentație publică. Avindu-se 
in vedere că zonele vizitate reprezin
tă vaduri comerciale căutate, s-a in
dicat să se păstreze toate unitățile 

-existente aici, redindu-se. în același 
timp, destinației lor inițiale și acele 
spatii care îndeplineau înainte aceste 
funcții. S-a cerut, totodată, să se co- 

> maseze unele unități cu profil ase
mănător, pentru a face loc și altora;, 
mai ales din categoria celor care des
fac mărfurile cele mai solicitate de 
populație. în aceeași idee s-a reco
mandat să se revizuiască profilul 
unor magazine mai puțin frecventate 
de cumpărători, pentru a Se spori nu
mărul acelora care desfac articole de 
uz curent.

Secretarul general al partidului a 
fost informat de ministrul turismu
lui, Ion Cozma. că refacerea unități- 
dor hoteliere bucureștene se desfășoa
ră in 
pildă.

din capacitatea sa. Au fost puse, de 
asemenea. la dispoziția bucur.eșteni- 
lor. unitățile de alimentație publică, 
în legătură cu aceasta, s-a cerut con
ducerii Consiliului popular al Capi
talei și ministerului de resort să fie 
extinsă rețeaua acestor unități, prin 
deschiderea unor restaurante și cofe
tării intr-o serie de imobile din cen
trul Capitalei in care ele pot fi a- 
înenajate cu ușurință. <

Pe intregul traseu al vizitei, locui
torii - Capitală! l-au întâmpinat - pe 
secretarul general al partidului, ca de 
fiecare dată pe parcursul itinerarelor 
sate ; de lțtcrti din aepste zile, cu pro
fundă dragoste și sentimente de 
aleasă prețuire, exprimirțdu-si. prin 
cuvinte calde și gesturi emoționante, 
recunoștința ce i-o poartă pentru în
treaga. neobosita sa activitate in 
fruntea partidului și a țârii, consa
crată progresului și propășirii Româ
niei. bunăstării și fericirii cetățeni
lor ei.

înscriindu-se in șirul neîntrerupt 
al acțiunilor energice pentru im
pulsionarea lucrărilor de înlăturare a 
consecințelor cutremurului și de re
facere a zonelor Capitalei atit de 
greu lovite de puternicul seism, noua 
vizită de lucru a secretarului gene
ral al partidului a oferit edililor, ar- 
hitecților, proiectanților. specialiști
lor din celelalte domenii, prin con
cluziile dialogului purtat in această 
zi. un program concret privind di
recțiile in care se cer concentrate 
eforturile lor în vederea traducerii în 
viață, in condiții cit mai bune, in
tr-un termen cit mai scurt, a sarci
nilor stabilite de conducerea partidu
lui referitoare la reconstrucția, siste
matizarea și modernizarea Capitalei.

Miercuri dupa-amiaza, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovarășul Vasil 
Bilak. membru al Prezidiului, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
care face o vizită în tara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R. Oaspetele a 
fost însoțit de Vladimir Midka. șeful 
secției economice a Q.C. ‘ ** “

La primire a participat

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut prie
tenesc din partea tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, din 
partea Prezidiului C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, care dau o inaltă apre
ciere forței și capacității Partidului

Comunist Român, în frunte cu secre
tarul său general, eroismului poporu
lui român, manifestate in lupta pen
tru depășirea consecințelor cutremu
rului de la 4 martie, pentru înfăp
tuirea cu succes a operei de edificare 
a societății socialiste în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a țu- 
gat să se transmită tovarășului Gus
tav Husak. Prezidiului C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, salutul, său căldu-

Ministrul afacerilor externe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, miercuri după-amiază, pe mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Polone, Emil Wojtaszek, 
care a făcut o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
George Macovescu. ministrul afaceri
lor externe, și Aurel Duca, ambasa
dorul României la Varșovia.

ÎN ZIARUL DE AZI
Rubricile noastre : ÎN 
CONFRUNTARE : SCRI
SORI Șl RĂSPUNSURI ; 
FESTIVALUL NAȚIONAL 
„CÎNTAREA ROMÂ
NIEI" ; FAPTUL DIVERS ;■ 
SPORT; DE PRETUTIN-

A fost de față Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul Poloniei la București.

Cu acest prilej, ministrul polonez 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
tovarășului Edward Gierek, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
precum și urări de succes poporului 
nostru în vasta activitate ce o des
fășoară, sub conducerea 
Comunist Român 
său general, pentru

Partidului 
și a secretarului 
înlăturarea grab-

R. P. Polone

distrugătoruluinică a consecințelor 
seism, pentru înfăptuirea neabătută 
a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Mulțumind,- tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a, rugat-să se1, transmită 
tovarășului Edward Gierek salutul 
său cordial, iar. poporului polonez u- 
rarea de a obține noi și mari reali
zări in opera de edificare a societă
ții socialiste.

(Continuare în pag. a V-a)

Aici, la noi acasă
inere- 
Si co
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unele 

ce

de
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se aibă in vedere folosirea 
a terenurilor, amplasarea

ritm rapid. Hotelul ..Lido", 
funcționează cu

I
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Trist, dar adevărat, 
însuși „spiritul de la 
Helsinki'1, menit să în
lesnească instaurarea 
unui climat de 
dei'e.’ securitate 
laborare dintre 
este folosit de
cercuri în scopuri 
nu pot avea ’decit e- 
fecte contrare. Sint 
cercuri care nu pot 
sau nu vor să înțelea
gă. de exemplu, că 
populația de naționali
tate germană dm 
România se simte pro
fund angajată in stră
daniile generale de a 
ridica pe culmi și mai 
înalte această țară, 
împărțind atit binele 
cit și răul cu întregul 
popor, așa cum ii dic
tează conviețuirea în
delungată. care nu o 
dată in decursul isto
riei a dus la împreu
narea forțelor in lupta 
pentru drepturile so
ciale. Sint. după cum 
se vede, oameni care 
nu au cum. ori nu vor 
să înțeleagă că popu
lația. de naționalitate, 
germană nu este dis
pusă să cedeze la au
zul unui funest cintec 
de sirenă o identitate 
colectivă, dobândită in 
truda și lupta moșilor 
si -strămoșilor noștri 
de-a lungul secolelor, 
și că de această iden
titate colectivă este le
gată. in ultimă instan
ță. și cea individuală. 
Căci nu numai ce 6-a 
creat în comun poar
tă amprenta și'a aces
tei populații, dar popu
lația însăși a inglohat, 
de-a lungul acestei 
conviețuiri, în factura 
ei psihică, in felul ei 
de a fi și de a simți 
trăsături specifice.

Dar1 nu doresc să 
dau lecții într-un do
meniu care implică in
finit mai mult decit

raționamente și calcu
le in lei sau mărci. Ca 
orice dragoste adevă
rată. și cea de patrie 
se bazează pe recipro
citate. Ea se impreg
nează,în ființa .omului 

*"co- 
pri- 
din 
cu 

primele descoperiri ale 
lumii și cu autodesco- 
perirca noastră ca oa
meni. în această rela
ție — căci orice dra
goste este o relație — 
intră atît peisajele na
tale îndrăgite, cit și

încă din > anii 
pilăriei. odată cu 
mele învățăminte 
familie și școală.

Franz STORCH

oamenii de treabă, cu 
calitățile si cusururile 
lor. rudele apropiate si 
■cunoscuții, ca și necu- 
noscuții cu care soar
ta sau istoria ne-a 
împreunat pentru a 
stăvili, de' exemplu, 
apele unor inundații 
sau a înlătura catas
trofalele urmări ale 
cutremurului din 4 
martie ; in această re
lație intră atit mediul 
creat de oamenii pre- 
eșistenți nouă, cit și 
ceea ce adăugăm noi, 
după puterile si con
știința noastră, 
oei cevor veni 
noi. 
dragostea 
include

, utilității i 
gîndirea 
noastră.

. fiecăruia 
conlucrare a indivizi
lor și generațiilor pen
tru a face 
frumos și 
rodnic.

Ca orice 
devărată. și cea de pa
trie se bazează ne cu
noașterea. încrederea

pentru 
după 
sens, 

patrie
în acest 

de 
și conștiința 
oe înaripează 

și munca 
' contribuția 
în marea

spatiul mai 
timpul mai

dragoste a-

reciprocă. 
Socialistă 

merită din

și stima 
Republica 
România1 
plin această încredere 
și stimă a cetățenilor 
săi. indiferent de na
ționalitate. nu numai 
datorită faptului că a 
transformat — in spi
ritul umanismului re
voluționar — dreptu
rile fundamentale în
scrise in Constituție, 
din articole de lege 
intr-o realitate de zi 
de zi. vizibilă si con
trolabilă in halele uzi
nelor și in băncile șco
lilor de toate gradele, 
la chioșcurile de ziare 
și in vitrinele librări
ilor. in ședințele uniu
nilor de. creație si în 
cele ale factorilor de 
conducere — incepînd 
cu consiliile comunale 
și. pe întreaga scară 
ierarhică, pină la.Con
siliul de Stat si la Ma
rea Adunare Naționa
lă. Republica Socialis
tă România merită a- 
ceastă încredere si 
stimă a cetățenilor săi 
nu numai pentru crea
rea dc condiții si șan
se egale de afirmare 
a fiilor săi. adăugind 
toleranței, care a exis
tat nu arareori și !n 
trecut, garanțiile ma
teriale. morale și po
litice .necesare unei re
zolvări durabile și 
echitabile a problemei 
naționale ;
Socialistă

Re-publica 
România 

merită această încre
dere și stimă. în pri
mul rirîd pentru fap
tul, că a rezolvat și 
rezolvă în continuare 
— pe măsura mersului 
nostru înainte — pro
blema națională ca 
parte integrantă a re-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Lege privind impozitul agricol —c-
Programul Partidului Comunist Român 

de făurire a' societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre co
munism prevede pentru agricultură — ra
mură de bază a economiei noastre națio
nale — sarcini deosebit de importante pen
tru sporireș continuă a producției vegetale 
și animale, care să asigure" satisfacerea iri 
condiții tot mai bune a cerințelor de con
sum ale populației, a necesităților indus
triei și a altor nevoi ale economiei.

In vederea stimulării cooperativelor agri

CAPITOLUL I

Impozitul agricol datorat de cooperativele 
agricole de prodoctie

Art. 1. — Cooperativele agricole de pro
ducție plătesc impozit pentru terenurile pe 
Care le dețin, precum și impozit pe fon

A. Impozitul pe terenurile cooperativelor agricole 
de producție

Art. 2. — Cooperativele agricole de 
producție plătesc, pentru terenurile pe 
căre le dețin, un impozit fix pe hec

Categoria de folosință 
a terenurilor agricole

Impozit fix în lei/ha, pe zone 
de fertilitate

I II III IV V

1. Teren arabil, finețe, pășuni 55 50 40 35 30
Livezi de pomi fructiferi 260 240 220 200 180

8. Vii și grădini de legume și de
zarzavat irigate 380 350 320 290 260

Impozitul fix pe hectar prevăzut pentru 
terenurile arabile, finețe și pășuni se aplică 
și pentru suprafețele de teren împădurite, 
precum și pentru bălți și heleștee.

Terenurile construite nu sint supuse im
pozitării.

Suprafețele plantate cu livezi de pomi 
fructiferi sau vii sint supuse impozitului 
începînd cu primul an următor anului . in
trării pe rod.

Art. 3. — Impozitul fix pe hectar este 
anual, iar impunerea se efectuează în lo
calitatea unde este situată cooperativa 
agricolă de producție, indiferent de locul 
unde se află terenurile.

Art. 4. — Impozitul fix pe hectar se plă

B. Impozitul pe fondul de retribuire al cooperativelor agricole 
de producție

Art. 6. — Fondul de retribuire al coope
rativelor agricole de producție pentru mun
ca prestată de membrii cooperatori și de 
alte persoane fără contract de muncă care 
au lucrat în cadrul cooperativelor agricole 
de producție este supus impozitului in con
formitate cu prevederile prezentei legi.

Fondul total de retribuire cuprinde ve
niturile în bani și irt natură repartizate 
pentru munca prestată in cooperativele 
agricole de producție. Produsele agricole 
repartizate pentru retribuirea in natură a 
muncii se evaluează la preturile medii de 
valorificare ale acestora'.

Fondul de retribuire impozabil se de
termină prin deducerea, din fondul total de 
retribuire a fondului de retribuire aferent 
persoanelor încadrate cu contract de muncă.

Art. 7. — Impozitul pe fondul de retri
buire se plătește de cooperativele agricole 
d« producție din fondul total de retribuire 
realiiat. determinat potrivit prevederilor 
articolului 6.

Fondul de retribuire rămas după plata 
impozitului se repartizează pe baza prin
cipiului socialist al repartiției după cantita
tea. calitatea și importanta socială' a mun
cii prestate in aceste unități, precum și în 
funcție de rezultatele obținute de fiecare 
unitate în îndeplinirea planului de produc

cole de producție și a gospodăriilor agri
cole ale populației in utilizarea cit mai ju
dicioasă a suprafețelor de teren, creșterea 
producției pe unitate de suprafață, sporirea 
numărului de animale și creșterea produc
ției de carne, lapte și lină. sint. necesare 
măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de 
impunere, precum și pentru simplificarea 
modului de calcul al impozitului agricol, 
în care scop :

Marea Adunare Națională a Republicii 
Socialiste România adoptă prezenta lege.

dul de retribuire pentru munca prestată d» 
membrii cooperatori, potrivit prevederilor 
prezentei legi.

tar diferențiat pe categorii de folosință 
a terenurilor și zone de fertilitate după 
cum urmează : 

tește în proporțiile si la termenele urmă
toare :

— 10 la sută pină la 31 martie
— 20 la sută pină la 30 iunie
— 30 la sută pină la 15 septembrie
— 40 la sută pină la 1 decembrie
Art. 5. — Pentru plata cu anticipație a 

impozitului stabilit potrivit articolului 2, 
cooperativele agricole de producție benefi
ciază de o reducere de 5 la sută din impo
zitul anual, dacă acesta se achită în totali
tate pină la 31 martie.

Reducerea de impozit prevăzută la ali
neatul precedent se acordă numai dacă a 
fost achitat in întregime impozitul pe anii 
precedenți.

ție și a planului de venituri și cheltuieli, 
potrivit legii. *

Art. 8.'— Fondul de retribuire impozabil 
se impune, pe total cooperativă agricolă de 
producție, cu următoarele cote de impozit 
stabilite în funcție de venitul mediu anual 
ce revine pe un cooperator :

Venitul mediu 
anual ce revine 

pe un cooperator 
— lei —

cota de 
impozit

%

pînă la 3 000 3.0
3 001 — 4 000 3.5
4 001 — 5 000 4.5
5 001 — 7 000 6.0
7 001 — 9 000 7.0
9 001 — 12 000 8.0

peste 12 000 9.0

Art. 9. — Impozitul pe fondul de retribuire 
se planifică anual de cooperativele agricole 
de producție pe baza fondului de retribuire 
impozabil, a numărului membrilor coope
ratori planificat să lucreze in cooperativă, 
a venitului' mediu anual ce revine pe un 
cooperator și a cotelor de impozit prevăzute 
la articolul 8.

Venitul mediu anual realizat ce revine pe 
un cooperator se determină prin raportarea 

fondului de retribuire impozabil realizat la 
numărul cooperatorilor care au efectuat 
minimum de norme convenționale stabilit 
dc adunarea generală.

Impozitul datorat de cooperativele agri
cole de producție în cursul anului se cal
culează pe total unitate, prin aplicarea asu
pra fondului de* retribuire impozabil reali
zat a cotei de impozit aferente venitului 
mediu anual planificat pe un cooperator.

Impozitul se plătește de cooperativele 
agricole de producție in cel mult trei zile 
lucrătoare de la data fiecărei plăți a retri
buției in bani sau în bani și in natură.

Art. 10. — Cooperativele agricole de pro
ducție calculează Ia sfirșitul anului impo

CAPITOLUL II

Impozitul pe terenurile gospodăriilor 
agricole ale populației

Art. 11. — Gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție. gospodăriile producătorilor agricoli 
individuali, precum și cele aparținind altor 
persoane fizice sau juridice, altele decit 
unitățile de stat și cooperativele agricole 
de producție, denumite in prezehta lege 
gospodării agricole ale populației, sint su
puse anual unui impozit fix pe hectar, pen-

Categoria de folosință 
a terenurilor agricole

Impozit fix în lei/ha, pe zone de fertilitate
I II III IV V

1. Teren arabil, finețe, pășuni 60 55 45 40 35
2. Livezi de pomi fructiferi 280 260 240 220 200
3. Vii și grădini de legume și da 

zarzavat irigate 400 370 340 310 280

Terenurile construite, precum și suprafața 
curților în limitele prevăzute de dispozi
țiile legale in vigoare nu sint supuse im
pozitării.

Suprafețele plantate cu livezi de pomi 
fructiferi sau vii sint supuse impozitului 
începînd cu primul an următor anului in
trării pe rod.

Art. 13. — Impunerea se efectuează în 
localitatea unde este situată gospodăria 
agricolă, indiferent de locul unde se află 
terenurile și de titlul de deținere a aces
tora.

Impozitul se stabilește de organele finan
ciare ale consiliilor populare, pe numele 
capului gospodăriei agricole, iar în cazul 
persoanelor juridice pe numele acestora.

CAPITOLUL III

CoRtributia persoanelor fără copii care realizează 
venituri do agricultură

Art. 16. — Membrii cooperativelor agri
cole de producție, precum și celelalte per
soane retribuite de aceste unități, in virstă 
de peste 25 ani. căsătorite sau necăsătorite, 
care nu au copii, vor plăti o contribuție 
anuală diferențiată in funcție de mărimea 
venitului, astfel :

Venit anual 
lei

Contribuția anuală pentru 
persoanele fără copii, lei

pînă la 5 000 40
5 001 — 10 000 100

10 001 — 15 000 160
13 001 — 20 000 300

peste 20 000 500

Contribuția persoanelor fără copii se re
ține de cooperativele agricole de producție 
la finele anului, din drepturile cuvenite 
acestor persoane. Contribuția poate fi eșa
lonată la plată de cooperativele agricole de 
producție, in cazuri justificate, in urmă
toarele trei luni, socotite de la achitarea, 
la finele anului, a drepturilor de retribuție. 

zitul definitiv de plată pe anul de impu
nere. pe baza fondului de retribuire impo
zabil realizat și a venitului mediu anual 
realizat ce revine pe un cooperator.

Diferențele rezultate dintre sumele repre- 
zentind impozitul plătit de cooperativele 
agricole de producție in cUrsiil anului și 
impozitul definitiv stabilit potrivit prevede
rilor alineatului precedent se regularizează 
cu bugetul de stat.

Diferența de plată se varsă la bugetul de 
staț pină la 15 februarie :al anului următor, 
iar sumfelă plătite in plus se destituie său 
se compensează cu impozitul datorat pentru 
perioada următoare, la cererea cooperati
velor agricole de producție.

tru terenurile pe care le dețin, situate fn 
localitățile rurale, precum și in localitățile 
componente, cu caracter rural, ale munici
piilor și orașelor stabilite de comitetele 
executive ale consiliilor populare județene.

Art. 12. — Impozitul fix pe hectar se di
ferențiază pe categorii de folosință a tere
nurilor și zone de fertilitate după cum ur
mează :

Art. 14. — Impozitul anual se plătește în 
două rate, în proporțiile și la termenele 
următoare :

a) 40 la sută pînă la 1 iunie.
b) 60 la sută pină la 1 noiembrie.
Tn cazul in care suma impozitului datorat 

este de pină la 20 lei inclusiv, aceasta se 
achită in întregime pină la primul termen 
de plată.

Art. 15. — Gospodăriile agricole ale 
populației nu datorează impozit pentru ani
malele de muncă și de producție, păsările 
de curte, precum și pentru veniturile reali
zate din apicultură. sericicultură sau din 
valorificarea fructelor de pădure, ciuperci
lor, plantelor medicinale din flora spontană 
și a altor produse culese din natură.

Sumele reprezent.ind contribuția persoa
nelor fără copii se varsă la bugetul statului 
în termen de trei zile lucrătoare de la data 
reținerii acestora.

Ârt. 17. — Producătorii cu gospodării a- 
gricole individuale pe numele cărora se 
stabilește impunerea, în virstă de peste 25 
ani. căsătoriți sau necăsătoriți, care nu au 
copii, vor. plăti o contribuție anuală, dife
rențiată. astfel :
Mărimea suprafeței Contribuția anuală

ha lei

pină la 1 ha 25
de Ia 1,01—2 ha 50
peste 2 ha 80

Contribuția datorată potrivit alineatului 
precedent se plătește la termenele și in 
proporțiile prevăzute la articolul 14.

Art. 18. — Contribuția persoanelor fără 
copii se aplică începînd cu luna în care 
persoanele in cauză împlinesc virsta de 
25 ani și încetează începînd cu luna ur

mătoare aceleia în care acestea au devenit 
părinți sau îndeplinesc una din condițiile 
de exceptare de la plată, pe bază de cerere 
și acte doveditoare.

Se exceptează de la obligația de plată a 
contribuției prevăzute la alineatul 1 per
soanele care au avut unul sau mai mulți 
copii’ născuți vii. decedați ulterior, precum 
și persoanele care au invaliditate de gra
dele I sau II. pe timpul cit durează invali
ditatea. De asemenea, sint exceptate de la 
plata contribuției persoanele fără copii

CAPITOLUL IV

Dispoziții comune si finale
Art. 19. — Impunerea suprafețelor de te

ren pe care le dețin cooperativele agricole 
de producție și gospodăriile agricole ale 
populației se face pe o perioadă de 
cinci ani.

Modificarea impunerii se poate efectua 
o singură dată pe an, în cursul lunii iunie, 
ca urmare a micșorării sau sporirii supra
fețelor de teren, precum și în cazul schim
bării categoriei de folosință a terenului, cu 
aplicare de la 1 ianuarie al anului în curs.

Art. 20. — încadrarea localităților pe zone 
de fertilitate este cea stabilită potrivit 
dispozițiilor legale.

Art. 21. — încasările realizate de coope
rativele agricole de producție din vînzarea 
produselor industriale, altele decit cele re
zultate din prelucrarea produselor agricole 
proprii, către populație și unitățile comer
ciale de stat și cooperatiste, sint supuse 
unui impozit calculat cu cota de 20 la sută.

Impozitul prevăzut la alineatul precedent 
se varsă la bugetul de stat trimestrial, in 
termen de 10 zile ale lunii următoare tri
mestrului în care s-au realizat veniturile.

Art. 22. — Impozitele și contribuția per
soanelor fără copii prevăzute de prezenta 
lege se fac venit la bugetele locale.

Art. 23. — Pentru neachitarea în termen 
a impozitelor și a contribuției persoanelor 
fără copii se aplică, pentru fiecare lună 
sau fracțiune de lună de intirziere la plată, 
o majorare de 1 la sută, in cazul coope
rativelor agricole de producție, și de 2 la 
sută. în cazul persoanelor fizice și persoa
nelor juridice, altele decit unitățile socia
liste.

Majorările astfel calculate nu pot fi mai 
mici de 10 lei și nici mai mari decit suma 
datorată.

Art. 24. — în situația în care se constată 
nedeclararea tuturor elementelor care stau 
la baza impunerii sau erori în determinarea 
și încasarea impozitelor, acestea pot fi 
stabilite, recalculate. încasate sau restituite, 
după caz. pe o perioadă de cel mult doi 
ani anteriori anului în care se constată a- 
ceastă situație sau compensate cu alte im
pozite și taxe datorate.

Diferențele de plată stabilite pentru pe
rioade trecute în cadrul termenului prevă
zut la alineatul precedent se plătesc, pen
tru sumele de pînă la 500 lei inclusiv, în 

• termen dc 30 de zile, iar pentru sumele care 
depășesc 500 lei in două rate egale, prima în 
termen de 30 zile și a doua în termen de 
60 zile de la data comunicării sumei dato
rate.

La diferențele de impozit stabilite se 
calculează majorări de intirziere numai in 
cazul cînd acestea nu au fost achitate la 
termenele de plată prevăzute la alineatul 
precedent.

Art. 25. — Cooperativele agricole de pro
ducție răspund pentru exactitatea calculării 
impozitelor și a contribuției persoanelor 
fără copii, prevăzute de prezenta lege, pre
cum șt pentru vărsarea in tertnen a sume
lor cuvenite bugetului de stat.

Art. 26. — Organele financiar-bancare au 
obligația să verifice periodic, cel puțin o 
dată pe an, modul de stabilire, calculare, re

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la proiectul legii 
vor fi trimise Marii Adunări Naționale

care sint căsătorite cu persoane care au 
copii, pe timpul cit durează căsătoria, dacă 
la data acesteia copiii erau in întreținerea 
efectivă a unuia din soți sau unul din 
aceștia plătea pensie de întreținere.

Persoanele prevăzute la articolele 16 și 
17 care au împlinit virsta de 65 ani băr
bații și 60 ani femeile nu datorează con
tribuția persoanelor fără copii.

Se consideră persoane cu copii și persoa
nele cu copii înfiați sau încredințați spre 
creștere și educare.

ținere și vărsare a impozitelor datorate de 
cooperativele agricole de producție și pot 
dispune virarea la bugetul de stat, din con
turile acestora, a impozitelor prevăzute de 
prezenta lege, neachitate in țermen, pre
cum și a majorărilor de intirziere.

Organele bancare vor elibera numerarul 
solicitat de către cooperativele agricole de 
producție pentru plata retribuției muncii 
numai după primirea documentelor de plată 
a impozitului pe fondul de retribuire.

Art. 27. — întimpinările privind stabili
rea impozitelor și a contribuției persoanelor 
fără copii se depun la organele financiare 
ale comitetelor sau birourilor executive ale 
consiliilor populare care au efectuat impu
nerea, in termen de 30 zile de la comunica
rea impozitului sau a contribuției și se so
luționează în termen de 20 zile de la înre
gistrare.

în termen de 30 zile de la data comuni 
carii soluției la întimpinare se poate fr 
contestație la administrația financiară 
pe lingă comitetul executiv al consiliului 
popular județean sau al municipiului Bucu
rești și se soluționează in termen de 20 zile 
de la înregistrare.

împotriva soluției date de administrația 
financiară se poate face contestație în ter
menul prevăzut la alineatul precedent, la 
comitetul executiv al consiliului popular 
județean sau al municipiului București.

Depunerea întîmpinărilor și contestațiilor 
nu suspendă urmărirea impozitului și a 
contribuției datorate.

în cazul în care întimpinările sau con
testațiile au fost admise, sumele încasate în 
plus se restituie, la cerere, sau se compen
sează cu, alte impozite sau taxe datorate.

Art. 28. — Comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al municipiului 
București pot acorda, de la caz la caz. în 
situația pierderii de recoltă din cauza ca
lamităților naturii, eșalonarea sau aminarea 
la plată, pînă la sfirșitul anului calendaris
tic. a impozitelor datorate.

Art. 29. — Fracțiunile de Impozit sau de 
majorări de intirziere de pină la 50 bani 
inclusiv se neglijează, iar cele de peste 50 
bani se rotunjesc la un leu.

Art. 30. — Nerespectarea prevederilor pre
zentei legi atrage răspunderea disciplinară, 
contravențională, sau penală, după caz, pre
cum și materială sau civilă.

Art. 31. — Impozitul agricol datorat pe 
anul 1977 se stabilește potrivit prevederilor 
prezentei legi.

Art. 32. — Ministerul Finanțelor va intro
duce modificările corespunzătoare decurgind 
din aplicarea prevederilor prezentei legi. în 
volumul bugetelor județelor și al munici
piului București, pe anul 1977.

Art. 33. — Legea nr. 61 din 27 decembrie 
1968 privind impunerea veniturilor realiza
te din activități agricole. Legea nr. 6 din 
29 aprilie 1971 privind acordarea unor scu
tiri și reduceri de impozit pe veniturile 
realizate de gospodăriile agricole aparținind 
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție și producătorilor individuali, pre
cum și orice alte dispoziții contrar® s® 
abrogă.

De /a satul cu bordeie, la viitorul oraș 1977
— Bezmen — adică fără 

nume. Ciine de pripas. Ba- 
te-1, omoară-1. nimeni n-a- 
vea să te-ntrebe de ce. să 
te oprească, adică să-ți 
spună stai mă omule, e și 
el un suflet. N-aveai bez- 
menul plătit, erai ca o vită 
a boierului sau a arenda
șului. Așa a fost la noi, 
la Podu Iloaiei...

Moș Gheorghe Ionescu go
nește o albină ce-i dă tir- 
coale, ascultă vuietul apei. 
„Să știi că a vep.it primă
vara de-adevărat. Auzi cum 
se zbate Bahluiul. Ei. ce 
și-ar mai face el de cap de 
n-ar fi strîns în chingi11. 
Povestește cum astă toam
nă, „zărghitul". umflat de 
ploi, amenința să inunde 
ogoarele cooperativei agri
cole de producție, pline cu 
roade „de milioane11. Toa
tă suflarea comunei s-a ri
dicat la lupta cu apele . în
volburate ale riului, re
colta a fost salvată. „Așa-i 
la noi acu. Asa unire n-a 
fost niciodată !“

Statistica vremii arată că. 
la Începutul veacului, cele 
350 de familii de la Podu 
Iloaiei (2 730 de suflete) 
aveau doar 164 hectare de 
pămint. Adică 0.06 ha pe 
„suflet de om“. Timp in 
care cele două familii de 
boieri, alcătuite din cinci 
inși, stăpineau 8 000 hectare. 
Adică 1 600 hectare de ins. 
(Moș Gheorghe nu le zice 
..suflete'1). învoielile cu a- 
rendașii — o parte țăranu
lui. trei arendașului. în 
afară de rușfet. Asta, pen
tru cine rezista pină primă
vara. Căci de oele mai 
multe ori. in miez de iarnă, 
merticul de porumb luat cu 
împrumut de la arendaș 
însemna munca pe-o jumă
tate de vară.

Primăvara lui 1907. „Era 
un cer posomorit, veneam 
de la școala din deal. Pe 
locul iarmarocului — beznă 
de lume, cu toate că nu era 
zi de tîrg. Tata. Iorgu Gă
ină l-a chemat, cu niște 
registre la subțioară. Au 
ciocănit, amnarele și-au dat 
foc hirtiilor. Erau socote
lile isprăvniciei, beznienu- 
rile și învoielile. Mi-am 
umplut traista eu bolovani 
și am plecat și eu buluc, 
cu gloata, spre casele aren
dașilor care fugiseră. Am 
strigat că vrem pămint. 
Apoi. ...nu l-am mai văzut 
pe tata mult timp. L-a luat 
armata și 1-a dus. împreună 
cu multi alții la Iași, la 
pușcărie11. Amintirile . bă- 
trinului se împletesc cu 
documentele vremii. Ordi-

nul Procuraturii din Iași, 
către un oarecare procuror. 
Haralamb : „Veți rămine 
în localitate pină se va li
niști răscoala. La nevoie, 
uzați... de forța armată care 
rămine Ja ordinele Dvs“.

...Cineva deschide poarta, 
salută ' familiar, se vede 
treaba .că se cunosc mai de 
mult. își cere scuze că-1 
„răpește11 pe moș Gheor
ghe :

— Știți, virsta Înaintată, 
peste 80 de .ani. trebuie să-l 
consult. Este unul din cei

prietărire dreaptă, care tăia 
rădăcinile bezmenului.

— Era primul pas — în
cheie Constantin Oniceânu. 
Au fost după aia numeroși 
alți pași, dar noi tot „pri
mii11 le zicem.

Și începem să pătrundem 
împreună cu el prin istoria 
următorilor „primi pași11 :

— Palmele ne ardeau de 
muncă. Dar n-aveam de 
nici unele : nici tu vite, 
nici tu pț,ug. Și din nou 
ne-au venit în ajutor frații 
noștri, muncitorii de la Ni-

• „Merticul de porumb luat cu împru
mut de la arendaș însemna munca 
pe-o jumătate de vară".

• „Am strigat că vrem pămint. Apoi nu 
l-am mai văzut pe tata mult timp11.

• „Stăpîni pe munca și pămîntul nostru, 
am dublat în cîțiva ani producția11.

• „Următorul pas al comunei noastre — 
urbanizarea".

11 medici ai comunei Po
du Iloaiei.

...Acum, in martie, sint 
multe de făcut la sate, fie
care oră are mare valoare, 
cintătește zeci de tone de 
roade la vară. Trebuie arat, 
semănat, trebuie răspindite 
ingrășămintele. Abia spre 
seară prindem o „fereas
tră", cînd președintele co
operativei agricole ' de pro
ducție, Constantin Onicea- 
nu, e „disponibil11. Ne po
vestește „printre picături11 
cite ceva din viața sa. fir 
din țesătura vieților țărani
lor de aici. Statistici, de pe 
care incă nu s-a uscat cer
neala. atestă că in primă
vara anului 1945, doi mo
șieri de la Podu Iloaiei 
stăpineau 4 000 de hectare, 
trei arendași cite 1 000 hec
tare. iar din cele aproape 
400 familii de țărani, doar 
14 la sută aveau cite 3 hec
tare. 25 la sută cite 2 hec
tare, 15 la sută sub un hec
tar, în timp ce aproa
pe jumătate n-aveau 
nimic. în primăvara
aceea a răsunat imnul-pro- 
gram : „Pămîntul e al celor 
harnici 1“ Al miinilor ca 
iasca, ce i-au scos dulceața 
pentru îmbuibarea asupri
torilor. Era întiia impro-

colina, din alte părți. Au 
fost luate cele 7 tractoare 
de la boieri și au fost re
parate intr-un țarc de lin
gă satul Budăi. (Aici e 
acum stațiunea de mașini 
și tractoare). Am scăpat și 
de foamete, oamenii au ri
dicat fruntea sus. Au înțe
les că vorba comuniștilor e 
una cu fapta, că drumul 
spre ceea ce avem acum 
trece prin unirea pămintu- 
lui și a brațelor.

în. 1953 s-a înființat co
operativa agricolă de pro
ducție, la Podu Iloaiei. în 
anul următor, pe același 
drum au pornit țăranii din 
satele Holm și Budăi. iar 
în 1962. cele trei unități 
s-au contopit în una sin
gură. Un alt „prim pas11, 
măsurat in greutate : de la 
1 200 kilograme de griu la 
hectar in anul cooperativi
zării, la 3 302 kilograme in 
1976 ; de la 1 600 kilograme 
de porumb, la 3 500 kilo
grame boabe la hectar ; de 
la 900 kilograme dl’ floarea- 
soarelui, la 1 650 kilograme; 
de la 13 000 kilograme de 
sfeclă de zahăr, la 34 000 
kilograme. Pe scurt, am in
trat bine în rîndul miliona
rilor : producția globală 
este de 11 000 000 lei. iar 
veniturile nete de 8 000 000.

încercăm „primul pas11 în 
viata oamenilor. pe locul 
fostelor bordeie, acasă la 
cooperatorul Ion Stingu. 
Și-a făcut o casă cu... patru 
apartamente. Unul pentru 
el, iar trei pentru cei trei 
băieți. Celor două fete le-a 
făcut, după datină, lăzi cu 
scoarțe, covoare, plâpumi, 
perne, mă rog. tot dichisul. 
„Așa-i la noi acum : ne-am 
învățat să avem de toate. 
Mai avem de terminat 
grajdul și acareturile prin 
curte11, ne spune cel născut 
in bordei, dar care lasă 
fiilor și nepoților aparta
mente. Cu televizor, radio, 
frigider și mașină de spălat.

Case cu 2—4 apartamente 
și-au construit mai bine de 
200 de cooperatori. Iar col
țul acesta de comună se 
numește încă de pe acum 
„cartier11. Și nu unul oare
care, ci „Cartierul Uzinei11, 
în comuna Podu Iloaiei 
există intr-adevăr o uzină. 
Prelucrează deșeuri de fier. 
Pînă.la sfirșitul cincinalului 
se vor mai construi o uni
tate de reparații auto, o 
turnătorie de fontă și ne
feroase, o moară de porumb 
pentru germinare...

— Următorul „prim pas11?
— Urbanizarea — răs

punde fără ezitare prima
rul comunei, Mișu Belinchi. 
Deocamdată, a fost con
struit un bloc cu 35 de 
apartamente. Urmează să 
se termine lucrările de 
construire a cel puțin încă 
500 apartamente. Comuna 
dispune de un magazin uni
versal cu un dever anual 
de citeva sute de milioane 
lei. de un complex de 
servicii publice, de un li
ceu agricol cu inter
nat modern, de baie 
populară. Gospodarii de la 
Podu Iloaiei au alcătuit de 
pe acum „foaia de zestre11 
a cincinalului : o nouă 
școală generală cu 16 săli 
de clasă, 5 grădinițe și 2 
case de copii, o centrală 
termică, un stadion si. bine
înțeles. după terminarea 
lucrărilor de canalizare și 
aducție a apei — asfaltarea 
străzilor.

Apoi — „un nou pas". 
Fiii și nepoții celor fără 
rfume de acum 70 de ani 
vor deveni cetățeni ai ora
șului agroalimentar Podu 
Iloaiei. bucurindu-se de bi
nefacerile civilizației. Răs
punzători de soarta lor. a 
fiilor, nepoților și străne
poților lor.

Laurentiii DUȚA 
Manoîe CORCACI

... deocamdată, a fost construit un bloc cu 35 de apartamente"

...în acest cămin modern locuiesc azi elevii liceului agricol de la
Podu Iloaiei — nepoți și strănepoți ai celor care trăiau acum 70 de 

ani în bordeie

...„așa-i la noi acum : ne-am învățat să avem de toate"

Gospodarii 
în acțiune

într-o amplă scri
soare sosită la redac
ție din Piatra Olt se 
arăta că preocupările 
de ordin edilitar-gos- 
podăre-sc, ca și cele 
privind activitatea cul- 
tural-educativă in lo
calitate nu sint in 
consens cu cerințele 
tot. mai exigente ale 
oamenilor din acest 
centru muncitoresc.

Comitetul județean 
Olt al P.C.R. ne-a tri
mis un răspuns din 
care rezultă că biroul 
comitetului comunal 
de' partid a luat în 
discuție aspectele sem
nalate și a analizat 
fiecare observație in 
parte. Referindu-se la 
aspectul gospodăresc 
al comunei, se arată 
că a fost întocmit un 
program de măsuri, cu 
termene precise și res
ponsabilități pe oa
meni, referitor la a- 
menajarea unor zone 
verzi, terenuri de joa
că pentru copii, con
fecționarea de bănci 
publice, pietruirea ar
terelor de circulație — 
lucrare deja începută. 
Se vor construi, cu 
posibilități locale, pină 
la 1 mai a.c., două 
stații de așteptare pen
tru călători, tip I.T.A. 
S-au stabilit măsuri 
pentru terminarea po- 
picăriei. iar bazinul de 
inot va fi complet 
amenajat și dat in fo
losință la 1 mai a.c. 
Este adevărat că loca
lul destinat liceului 
nu-i corespunzător, se 
arată in răspuns. Ca 
urmare, a fost anali
zată situația și aduna
rea delegaților cetățe
nilor din comună a 
aprobat construirea, 
din contribuția bă
nească a populației, a 
unui nou local de 
școală cu 8 săli de 
clasă, incepind chiar 
din acest an, construc
ție pentru care sint 
asigurate fondurile ne
cesare. Documentația a 
fost întocmită și se 
găsește spre avizare la 
consiliul popular ju
dețean. Se studiază 
posibilitatea dezvoltă
rii complexului de ser
vire a populației.

în legătură cu asis
tența medicală, în răs
puns se precizează: in 
comună dispunem de 
două dispensare: unui 
la C.F.R., în care își 
desfășoară activitatea 
doi medici interniști, 
doi medici stomatologi 
și șase asistenți de 
specialitate. S-a hotă- 
rit să intervenim la 
organele superioare 
pentru ca dispensarul 
C.F.R. să asigure asis
tență medicală nu nu
mai pentru ceferiști, 
ci pentru toată popu
lația situată in zona 
dispensarului. Aceas
ta cu atît mai mult 
cu cit această unitate 
dispune de toate con
dițiile — personal ca
lificat și aparatura ne
cesară. La dispensarul 
comunal își desfășoa
ră activitatea 3 medici 
— in specialitatea me
dicină generală, pedia
trie și stomatologie — 
și 9 cadre cu studii 
medii. în comună mai 
funcționează și o far
macie cu 2 farmaciști 
și un asistent. Consi
liul popular se va în
griji ca, in continua
re, activitatea sanita
ră să se desfășoare 
potrivit cerințelor 
populației. în răspuns 
se subliniază apoi că, 
urmare a reorganiză
rii activității culturale 
prin constituirea Con
siliului comunal al e- 
ducației politice și cul
turii socialiste, a fost 
reactivizată intreaga 
activitate a - căminului 
cultural și a clubului 
C.F.R. în încheiere, 
sintem informați că in 
cincinalul actual la 
Piatra Olt se vor mai 
construi: o creșă pen
tru copii cu o capaci
tate de 100 locuri, 120 
de apartamente, un 
cămin pentru nefami- 
liști cu 200 de locuri, 
un complex de ali
mentație publică cu 
cazare, o sală de gim
nastică și o întreprin
dere mecanică de ma
terial rulant. „Vă mul
țumim pentru spriji
nul acordat, se spune 
in încheierea răspun
sului. și vă asigurăm 
de inițiativa noastră in 
înfăptuirea obiective
lor ce le avem de 
realizat11.

Așa este firesc, 
așa este drept

Vă informăm despre' 
o neglijență costisi
toare, care a avut- loc 
la C.A.P. Frinceșw, «e 
relata într-o scrisoare 
adresată redacției noas
tre. Responsabilul sec
torului de activități 
industriale, Gheorghe 
Stoiculete, a semnat 
procesul verbal de re
cepție a varului, ca 
fiind ajuns la maturi
tatea de ardere, dar 
cind s-a desfăcut cup
torul... nu s-a găsit 
nici un kg de var bun. 
Urmările: pierderea
unei însemnate sume 
de bani din fondul 
C.A.P., sumă inclusă 
in transportul mate
riei prime de la Bis
trița la Genuvenl. 
unde se află cuptorul 
de ars, combustibilul 
consumat și, în final, 
plata „specialiștilor11 
vărari. Membrii coo
peratori se întreabă 
dacă ei vor suporta 
această pagubă și nu 
cei vinovați, cum ar fi 
firesc.

în răspunsul «ău, 
U..I.C.A.P. Vîicea ne-a 
comunicat că. intr-ade
văr. din neglijență 
cuptorul de var a fost 
desfăcut inainte de 
terminarea procesului 
de ardere, astfel că 
nu s-a valorificat ni
mic. fiind necores
punzător din punct de 
vedere calitativ.

Ca urmare a acestei 
situații. Consiliul de 
conducere al C.A.P. a 
hotăriț ca paguba să 
fie imputată in mod 
solidar următorilor: 
Zamfirescu Ion — pre
ședinte, Bălteanu Ni- 
rolae — vicepreședin
te. Sobolu Nicolae — 
inginer șef, Foltea Ion 
— contabil șef, Stoicu
lete Gheorghe — res
ponsabilul sectorului 
de activități indus
triale, cit și celor 1 
meșteri ai vărăriei, 
Colora Marin și, res
pectiv, Buharu Vasile. 
Așa este firesc, așa 
este drept. De ce să su
porte intreaga obște 
neglijența unora?

Neculai ROȘCA
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„Realizările din anul 1976 și din prima parte a acestui an 
evidențiază justețea Programului adoptat de Congresul al Xl-lea, 
realismul prevederilor planului cincinal, faptul că avemtot ceea 
ce este necesar pentru a îndeplini și depăși obiectivele stabilite".

i

NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivele din puBRAȘOV.
ternica industrie a județului Brașov 
au reușit să-și îndeplinească înainte 
de termen planul pe primul trimes
tru al anului. Faptul creează condi
ții ca. pină la finele lunii martie, 
să poată fi realizată suplimentar o 
producție in valoare de 300 mi- 
’'oane lei; concretizată în tractoare, 

țtocamioane. motoare electrice, rul- 
nți, îngrășăminte cu azot, pro- 

macromoleculare de bază, co- 
oranți, materiale de construcție ș.a.

(Nicolae Mocanul. - 
NEAMȚ. Județul Neamț rapor

tează că și-a îndeplinit planul pe 
primul trimestru al acestui an cu 5 
zile mai devreme. Ca urmare, au fost 
livrate suplimentar economiei națio'- 
nale produse in valoare de 220 mili
oane lei, cum ar fi : 1 200 metri pă- 
trați parchete, 18 000 metri pătrați de 
uși și ferestre. 5 000 metri pătrați de 
plăci din azbociment, 2 000 metri cubi 
prefabricate din beton, 10 milioane 
bucăți cărămizi și blocuri ceramice 
și altele. (Ion Manea).

HUNEDOARA. Oamenii mun* 
cii din unitățile acestui județ au în
deplinit cu 3 zile mai înainte de ter
men planul în trimestrul I. Pină la 
finele lunii martie va fi obținută o 
producție industrială suplimentară 
planului trimestrial în valoare de 
peste 180 milioane lei. în acest con
text, peste plan se vor realiza, prin
tre altele, 40 milioane kWh energie 
electrică, 25 000 tone cărbune net, 
30 000 tone fontă, 14 000 tone oțel, 
10 000 tone laminate finite. 9 000 mp 
dale mozaicate, 4 000 mc beton celu
lar autoclavizat. 2 000 mc prefabricate 
din beton. (Sabin Ionescu).

SIBIU. Mobilizîndu-și forțele și 
energiile pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan pe acest an, 
oamenii muncii din industria jude
țului Sibiu — români, germani, ma
ghiari — au dobindit un nou și re
marcabil succes in întrecere : reali
zarea, la data de 29 martie, a pla
nului producției globale pe primul 
trimestru, ceea ce creează condiții ca 
pînă la finele lunii martie să fie 
obținută o producție, suplimerjfar.ă în. 
valoare de 182 milioane lei. materia
lizată îndeosebi in produse de pri
mă necesitate pentru economia națio
nală. (Nicolae Brujan).

VRANCEA. în județul Vrancea, 
colectivele de muncă din întreprin-, 
derile industriale, mobilizate de or
ganizațiile de partid, au reușit să 
îndeplinească sarcinile de plan pe 
acest trimestru inainte de termen. 
Acest lucru creează premisele să fie 
livrate in plus produse de mecanică 
fină în valoare de 3,3 milioane lei, 
confecții în valoare de peste 
4 milioane lei, 1 000 mc prefa
bricate din beton, 530 mc cheres

tea, 8 000 mc bușteni, cantități 
însemnate de furnir și placaj, pro
duse chimice și alimentare și alte 
bunuri. (Dan Drăgulescu).

SUCEAVA. Colectivele din in
dustria județului Suceava au rapor
tat îndeplinirea, la 27 martie, a pre
vederilor de plan pe primul trimes
tru. Producția suplimentară în va
loare de 122 milioane lei se concre
tizează. între altele, in 2 300 tone mi
nereu de mangan. 750 tone sare, ma- 
șini-unelte și piese de schimb in va
loare de 4.6 milioane lei, 10 300 mc 
cherestea, mobilă în valoare de 2,5 
milioane lei, 3 400 mp binale, 95 000 
mp plăci fibro-lemnoase„ 1 100 
tone saci de hîrtie. 350 000 bucăți tri
cotaje, precum și in importante can
tități de carne, unt și lapte praf. 
(Gheorghe Parascan).

MARAMUREȘ. Cu producția 
realizată în cursul zilei de 28 mar
tie. industria județului Maramureș 
și-a îndeplinit planul pe primul tri
mestru al anului, creîndu-se astfel 
posibilitatea de a da suplimentar 
economiei naționale, pînă la finele 
lunii martie, produse în valoare de 
circa 100 milioane lei. De la începu
tul anului, in județ s-au obținut 
peste plan, printre altele, 330 tone 
cupru de convertizor, 468 tone cupru 
electrolitic, peste 6 700 metri cubi 
bușteni de fag și rășinoase. aproape 
30 000 metri pătrați furnire și alte 
produse. (Gheorghe Susa).

SATU MARE. ™tile in’ 
dustriale din județul Satu Mare ra
portează că au îndeplinit planul p.e 
trimestrul I al anului. Producția su
plimentară în valoare de peste ,55 
milioane lei se va materializa in 
importante cantități de produse, 
ca : 40 tone mașini și utilaje pen
tru industria lemnului, peste 300 000 
metri pătrați țesături, 3 000 me
tri cubi prefabricate, din beton 
armat, 450 garnituri de mobilă, 1 200 
mașini de gătit cu gaze. 1 000 metri 
pătrați uși și ferestre, 200 000 articole 
de sticlărie-njenaj și iluminat, 300 
metri cubi cherestea, peste 80 tone 
unt și brînzeturi, 260 tone ulei co
mestibil. peste 400 tone carne ș.a. 
(Octav GrumezăT.

DÎMBOVIȚA. în județul Dîm
bovița, sporul de producție de peste 
80 milioane lei, obținut în primul 
trimestru, se materializează în : 
3 367 mii kWh energie electrică, 
7 112 tone cărbune, 44 832 mii mc 
gaz metan livrat. 2 262 tone ta
blă și bandă laminată la rece, 
5 000 mc agregate sortate de balas
tieră, 41 tone utilaj tehnologic pen
tru industria petrolului și a chimiei. 
1 000 bucăți frigidere cu compresor, 
1 500 tone ciment, 556 mc prefabri
cate din beton armat. 231 mc che
restea, 205 mii mp țesături. 8 tone 

carne, 518 hl lapte, 40 tone brînze
turi, precum și în alte produse. 
(Constantin Soci).

C0VASNA. Colectivele unități
lor industriale ale județului Co- 
vasna au. realizat la 27 martie, cu 4 
zile înainte de termen, prevederile 
planului pe primul trimestru al 
anului, industria județului livrînd 
suplimentar peste 45 000 tone căr
bune, 3 700 tone brichete, produse 
ale industriei electrotehnice în va
loare de 4 milioane lei, 50 000 mp țe
sături, 2 500 mc cherestea. 418 mc 
prefabricate din beton, 21 tone unt, 
52 tone brînzeturi. 60 tone lapte praf, 
precum și alte produse în valoare 
totală de peste 38 milioane lei. 
(Geza Tdmdri).

CARAȘ-SEVERIN. Unită*i,e 
industriale ale județului Caraș- 
Severin au realizat sarcinile de 
plan stabilite pentru primul tri
mestru al anului cu două zile mai 
devreme, dindu-se, pe această cale, 
o producție suplimentară de peste 80 
milioane lei. Ea se concretizează, în
tre altele, în depășirea prevederilor 
planului pe trimestrul I cu 3 000 
tone de cărbune, 4 200 tone fontă, 
7 800 tone laminate finite pline. 5 
motoare diesel de 2100 cai putere, 
peste 300 tone utilaje pentru indus
tria alimentară. 2 400 metri cubi che
restea de rășinoase, 7 macarale- 
turn necesare șantierelor de con
strucții, mobilă în valoare de peste 
1,5 milioane lei. (Nicolae Cătană).

ARAD. Oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități din județ au raportat în 
cursul dimineții de ieri. 30 mar
tie, un important succes : realizarea 
planului pe primul trimestru al 
anului. Ei au realizat suplimen
tar. peste prevederile aferente pe
rioadei respective. 70 vagoane ds 
marfă echivalente, 350 000 metri pă- 
trați țesături finite și 48 tone fire 
tip bumbac, tricotaje în valoare de 
13 milioane lei, peste 30 000 perechi 
încălțăminte, un însemnat număr de 
mașini agricole, piese de schimb 
pentru tractoare și mașini agricole 
Jn valoare de 4 milioane lei. (Con
stantin Simion).

BACĂU. în primul trimestru, 
planul producției globale industriale 
va fi depășit cu circa 120 milioane lei. 
în perioada care a trecut de la începu
tul anului, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii băcăuani au înscris pe 
graficul întrecerii, peste prevederile 
planului, 28 milioane kWh energie 
electrică. 420 tone organe de asam
blate. 550 tone fenol. 700 tone anti- 
dăunători, 350 tone polistiren, 350 
tone hîrtie, aproape 100 000 mp țesă
turi. 4 000 mc cherestea, mobilă în 
valoare de 5,4 milioane lei ș.a. 
(Gheorghe Baltă).

„Dacia-1300“ 
se perfecționează
într-o scrisoare primită de în

treprinderea de autoturisme Pi
tești de la un grup de petroliști 
români care lucrează în Sahara 
se spune : „Vă informăm cu 
bucurie că aici, unde lucrăm 
noi, sint foarte multe turisme 
„Dacia 1300“ de care cei ce le 
folosesc sint foarte mulțumiți...".

Intr-adevăr, sint numeroși be
neficiarii, nu numai din Algeria, 
dar și din alte țări, care apre
ciază calitățile automobilului, 
„în raport cu cerințele benefi
ciarilor — ne spune Gheorghe 
Petrescu, inginer șef la secția 
de montaj — colectivul de mun
că al întreprinderii i-a adus 
mașinii noi îmbunătățiri. Ea este 
dotată cu bare de fată si spate 
restilizate, cu capace stil pentru 
roți, contactor far de mers îna
poi și cu fir electric pentru lam
pa de la portbagaj. ..Dacia 1300 
L“ dispune de dublu circuit de 
frînă îmbunătățit, spălător de 
parbriz acționat electric, covoare 
din -mochetă și o oglindă 
retrovizoare exterioară. „Dacia 
1300 LS“ are de asemenea du
blu circuit de frînă, radio cu 
suport, broaște cu asigurare lon
gitudinală. spălător de parbriz 
cu acționare electrică, reostat de 
iluminare a bordului, instalație 
de semnalizare la frînă de mină, 
instalație de semnalizare în caz 
de avarie, minere de viraj, o 
oglindă, retrovizoare. „Dacia 
1301“ — în afară de îmbunătăți
rile existente pentru tipurile 
enumerate mai sus — mai dispu
ne de geam-lunetă cu instalație 
de dezaburizare, două oglinzi 
retrovizoare (una pe dreapta și 
alta pe stingă), roți stil. „Dacia 
1300“ se produce acum în 150 
culori. (G. Cîrstea).

CONSTRUCTORUL A ClȘTIGAT UN AVANS DE 0 LUNĂ Șl SE ANGAJEAZĂ:

„I6ww termina noul obiectiv 
cu un trimestru mai devreme"

• Se lucrează întreaga zi-lumină, iar utilajele grele funcționează în două 
schimburi prelungite * Valoroase inițiative și colaborare exemplară cu 
beneficiarul • Construcția înaintează în ritm susținut, dar întîrzie sosirea 

unor proiecte
Obiectiv nou și modern, de mara 

Însemnătate. întrucit de aici urmea
ză să fie livrate economiei naționale 
diferite tipuri de autobasculante, hala 
de montaj de la întreprinderea me
canică Mîrșa se construiește în ritm 
susținut prin munca fără preget a 
lucrătorilor grupului de șantiere Si
biu al T.C.I. Brașov. Construcția este 
avansată, se lucrează intens la 
fundația utilajelor tehnologice, la 
pardoseli, la izolație, ca și la insta
lațiile pentru evacuarea apelor plu
viale și la cele electrice; în paralel a 
început montajul podurilor rulante, 
urmînd ca să înceapă și montajul la 
„vopsitorie".

— Convinși pe deplin de -faptul că 
și de autobasculante are nevoie re
construcția — ne spunea ing. Wer
ner Schmidt, șeful șantierului — noi, 
toți — beneficiar, constructor, mon- 
tor. instalator — am reanalizat pîiiă 
in cele mai mici detalii resursele de 
care dispunem și angajamentul a ve
nit firesc : am cîștigat deja un a- 
vans de o lună, dar vom termina 
noul obiectiv cu un trimestru mai 
devreme. Ne-am angajat, totodată, să 
încheiem cu un an mai devreme mon
tajul primei linii tehnologice.

— Ce anume este caracteristic a- 
cum pe șantier pentru grăbirea rit
mului ?

— Faptul că se lucrează peste tot 
în acord global, că în întreaga lună 

martie duminicile sînt pentru noi zile 
lucrătoare, iar restul zilelor săptămî- 
nii zile-lumină. că utilajele grele 
(buldozere, excavatoare, autoincărcă- 
toare și altele) funcționează in două 
schimburi prelungite, că nivelul pro
ductivității depășește sarcina planifi
cată, că majoritatea formațiilor de lu
cru. cum sînt cele conduse de Virgil 
Birsan. Călin Călinescu. Vasile Bușe 
și alții, constituie adevărate exemple 
de ordine și disciplină — iată carac
teristica activității șantierului.

— Și dacă ar fi să sintetizați ?
— Aș spune că lucrul cel mai de 

preț este acela că prin perseveren-

Pe șantierul unei mari 
capacități de producție 

de la întreprinderea 
mecanică Mîrșa

ță. inițiativă și spirit de răspundere, 
colectivul de constructori. în strinsă 
colaborare cu beneficiarul, reușește 
să treacă chiar și peste greutăți din 
cele mai mari ivite în munca de zi 
cu zi.

...De luni de zile, insuficiența nu
mărului de lucrători. îndeosebi de 
fierar-betoniști, dulgheri, zidari, su
dori, se resimțea acut pe șantier, 
și aceasta numai din lipsa spa
țiului pentru cazare necesar. Con
structorul a venit cu inițiativa, îm
brățișată de toți, de a ridica singur, 
cu forte proprii, unul din cele trei 
cămine eu cite 300 de locuri, apoi, 
cu ideea aplicării pe șantier a unor 
tehnologii noi — cofraje spațiale din 
metal — care elimină integral fini
sajul. început la 15 ianuarie a.c., că
minul va fi dat in folosință la 1 mai 
a.c. Pînă atunci, pentru cazarea a 
128 de oameni, au fost amenajate co
respunzător anumite spații ale noii 
investiții.

Se desfășoară, de asemenea, o 
muncă încordată, de zile și nopți, 
pentru asigurarea frontului de lucru 
necesar montării primelor poduri ru
lante. Apar însă dificultăți din cau
za unei restanțe de 150 tone de con
strucții metalice, care sînt așteptate 

de la ...surata din județ — și anume 
întreprinderea „Independența" Sibiu. 
S-a luat operativ măsura ca reperele 
în cauză să fie executate, la nivelul 
necesarului zilnic, de către beneficiar, 
astfel că frontul de lucru se deschi
de larg. Cum se recuperează restan
tele. întrucit la unele lucrări au 
apărut și rămîneri in urmă ? în spi
ritul bunei colaborări, beneficiarul a 
pus de cîteva zile la dispoziția con
structorului nu numai utilajele teh
nologice de care acesta avea nevoie, 
ci și o echipă de podari condusă de 
Oswald Weber. Faptul că alături de 
acești inimoși montori lucrează și cei 
mai buni macaragii ai constructoru
lui face ca montarea unor poduri ru
lante să fie grabnic încheiată.

Pe șantier au sosit și cabinele 
de vopsire, dar la cuvele tehnolo
gice sînt executate doar săpăturile; 
Se ia pe loc măsura de a se asigura 
o mare concentrare de forțe, în sco
pul intensificării lucrărilor ; fierar* 
betoniștii, vestiții dulgheri din comu
na Cristian, condusă de Matei Sties, 
își organizează activitatea în flux 
continuu, muncesc pină tîrziu. la lu
mina reflectoarelor... Și, în scurt 
timp, lucrarea ajunge să fie devan
sată cu o lună față de grafice. Be
neficiarul s-a angajat să încheie 
montajul acestor cabine cu două luni 
mai devreme.

— Pe lingă strinsa colaborare sta
bilită intre noi și constructor, ca și 
cu furnizorii de utilaje .și materiale, 
există și alte temeiuri pentru a cre
de cu convingere în hotărîrea de a 
finaliza construcția cu cel puțin trei 
luni înainte de termen, ca și pentru 
montarea mai- devreme a prime
lor autobasculante — așa cum ne-am 
angajat în fața conducerii parti
dului — ne spune ing. Ilarie 
Munteanu, directorul întreprinderii.

Constructorul întîmpină însă și une
le greutăți. Și acum se mai așteaptă, 
de la I.P.C.M. București, aproximativ 
50.1a sută din proiectele de execuție 
pentru acest an. Totodată, nu au sosit 
proiectele de subtraverșare a căii fe
rate din Regionala C.F.R. Brașov. Se 
împacă, oare, factorii de răspundere 
amintiți cu această situație și, dacă 
nu, ce măsuri intenționează să între
prindă ?

Nicoiae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

. Folosind din plin condițiile climatice din această primăvară, puternica bază materială a agriculturii

Să asigurăm obținerea unor recolte superioare celor din anul trecut!
LA iNSĂMiNȚÂRI , Calitate, calitate, calitate! UN IMPERATIV: Pregătirea temeinică a irigațiilor

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, potrivit datelor centralizate la 30 martie 
a.c., suprafețele însămînțate in cooperativele agricole cu culturi din prima epocă, inclusiv 

floarea-soarelui

• ÎNCHEIEREA NEÎNTÎRZIATÂ A REPARA
ȚIILOR Șl REMEDIERILOR la rețeaua de canale 
și conducte îngropate, construcțiile hidrotehnice, sta
țiile de pompare și efectuarea, în prima decadă a lunii 
aprilie, a probelor generale de funcționare cu apă a 
sistemelor.
• REPARAREA ÎN TOTALITATE A ECHIPA

MENTELOR DE UDARE mobile, acțiune la care 
se constată serioase rămineri în urmă față de grafi
cele de execuție stabilite.
• COMPLETAREA ECHIPAMENTULUI DE

UDARE existent In unitățile agricole eu motopompe, 
conducte de aluminiu, aspersoare și conducte din cau
ciuc pentru irigarea pe brazde la nivelul prevăzut în 
regulamentele de exploatare la întreaga capacitate a 
sistemelor de irigații.

® ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE TRE
BUIE SĂ SE TREACĂ NEÎNTÎRZIAT LA SCOA
TEREA ÎN CÎMP A ECHIPAMENTULUI MOBIL 
DE UDARE. înfăptuirea rapidă a acestei acțiuni 
asigură în fiecare unitate agricolă realizarea, încă de 
la început, a ritmului de irigare stabilit prin progra
mele săptăminale.

OLT. Cercetătorii de la Stațiu
nea experimentală agricolă din Ca
racal. județul Olt. au recomandat să 
se înceapă semănatul florii-soarelui. 
Au fost făcute, totodată, precizările 
necesare. Astfel, la fertilizarea flo
rii-soarelui, pentru a șe evita apa
riția unor vetre cu plante îngălbe
nite, datorită „intoxicației" cu nitrat, 
s-a prevăzut ca administrarea îngră
șămintelor azotoase să se facă fie 
înainte de semănat, fie după această 
lucrare — la prima prașilă. Fertili
zarea se poate face și odată cu se
mănatul, dar numai cu jumătate de 
doză. S-a trecut cu toate forțele la 
lucru. Astfel, cu cele 350 semănători 
pregătite pentru floarea-soarelui. in 
județul Olt se poate înregistra un 
ritm mediu zilnic de peste 5 000 hec

tare. S-au și însămințat. pină ieri, 
16 800 ha din cele 25 000 ha prevă
zute a se cultiva în cooperativele 
agricole. în unitățile din cadrul con
siliului intercooperatist Găneasa se 
lucrează cu tractoarele grupat, astfel 
incit utilajele se folosesc cu maximă 
eficiență. (Emiiian Rouă).

VASLUI. în cooperativele agri
cole din județul Vaslui s-a încheiat 
însămînțatul culturilor din epoca I 
pe circa 17 000 hectare. Totodată, 
s-au pregătit peste 16 000 hectare 
pentru însămînțatul altor culturi, su
prafețe în care sint incluse și cele 
15 000 hectare destinate florii-soare
lui. în această parte a țării timpul 
este incă nefavorabil trecerii cu toate 
forțele la semănatul acestei culturi. 
Totuși, pe unele tarlale mai protejata

Lucrările agricole de primăvară se desfășoară In ritm 
Intens. Cea mai importantă cerință a acestor zile este 
ca. paralel cu grăbirea la maxim a ritmului de lucru, să se 
respecte cu cea mai mare strictețe tehnologiile de însă- 
mînțare, să se asigure o calitate ireproșabilă în toate fazele 
de lucru, la toate culturile. în majoritatea județelor, la 
începutul acestei săptămîni se încheiase semănatul culturi
lor din prima epocă. La semnalul specialiștilor. în numeroase 
unități agricole a început însămînțarea florii-soarelui. 
Pină ieri, potrivit datelor centralizate la ministerul de re
sort, au fost însămînțate 925 000 hectare cu culturi din prima 
epocă, inclusiv floarea-soarelui. Trebuie acționat ferm 
pentru a se încheia semănatul sfeclei de zahăr în unitățile 
agricole din județele isituate în sud-estul Transilvaniei și 
nordul Moldovei, Pentru a se preveni pierderea prin eva
porare a umezelii din sol. a continuat grăparea ogoarelor, 
lucrare care a fost executată pe 99,8 la sută din suprafețele 
planificate. în legumicultura continuă acoperirea solariilor 
cu folii de pol’etilenă și plantarea acestora cu răsaduri. 
Pină la această dată, din cele' 2 640 hectare solarii prevăzute 
a se realiza în această primăvară, au fost acoperite aproape 
2 400 hectare. Din acestea. 245 hectare au fost plantate cu 
varză, iar 675 hectare cu tomate. Trebuie încheiate grabnic 
atit acoperirea, solariilor. cît și plantarea răsadurilor. întrucit, 
în ultimele zile, s-a înregistrat o scădere: simțitoare a tem
peraturii și este posibilă intensificarea vîntului, centrala de 
specialitate a recomandat să se facă ancorarea solariilor și 
protejarea răsadurilor împotriva frigului. Cu toate că 
vremea s-a mai răcit, organele de specialitate recomandă să 
continue în ritm intens lucrările de pregătire a terenului și 
semănatul, să se execute lucrările de întreținere în livezi 
și vii, acționîndu-se și in vederea protejării acestora în caz 
de brumă.

de curenții reci lucrarea s-a început. 
De exemplu, în consiliul intercoope
ratist Șuletea, la cooperativa agricolă 
Boțești ș.a. La cooperativa agricolă 
Tanacu, după urmărirea atentă a creș
terii temperaturii în sol, la punctul 
Danciu, unde terenul are o expoziție 
sudică, s-a și trecut la semănat. Sint 
asigurate condiții ca lucrarea să fie 
încheiată pină la sfirșitul lunii mar
tie. în zona sudică a județului — la 
Grivița, Fălciu, Murgeni, Tutova, 
Ivești. Zorleni și altele, acolo unde, 
de regulă, semănatul este declanșat 
cu citeva zile mai devreme, se de
pun eforturi susținute pentru a se 
face o bună pregătire a terenului des
tinat florii-soarelui. (Crăciun Lăluci).

ILFOV. Lucrătorii ogoarelor 
din județul Ilfov își concentrează e

forturile pentru încheierea însămîn- 
tării culturilor din prima epocă. Pină 
la 29 martie, din 34 000 ha prevăzute 
cu culturi din prima epocă, fără 
lloarca-soarelui, au fost insămînțate 
31 525 ha. Sfecla de zahăr, care ocupă 
15 600 ha, s-a insămințat pe 12 800 Eia. 
Cooperativele agricole din consiliile 
intercooperatiste Ciorogîrla, Fundeni, 
Ghimpați, Periș, Urziceni și Vinătorii 
Mici au încheiat această lucrare pe 
toate suprafețele prevăzute. Lucră
rile sint întirziate îndeosebi în co
operativele agricole din consiliile 
Ulmeni și Vedea. în consiliul inter
cooperatist Vedea, bunăoară, din 1050 
ha cu sfeclă de zahăr, au fost semă
nate numai 350 ha. Mecanizatorii ac
ționează energic pentru a încheia a- 
ceastă lucrare în două-trei zile. (Al. 
Brad).

Unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județul Ialomița vor iriga 
în acest an circa 300 000 ha.

întreprinderea de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare din 
Fetești are în exploatare 90 000 ha și 
servește 23 de cooperative agricole și 
șapte întreprinderi agricole de stat, 
în legătură cu stadiul pregătirilor in 
aceste unități redăm părerea tovară
șului Gheorghe Popescu, directorul 
I.E.L.I.F. Fetești ; „Pină la întii apri
lie vom încheia toate lucrările ce au 
mai rămas, de altfel puține la nu
măr. ce condiționează funcționalitatea 
sistemelor. începind cu data de 18 a- 
prilie vom întocmi programe de udare 
a culturilor. în prima etapă, pentru 
cel puțin 20 la sută din capacitatea 
sistemelor. în concluzie, subliniez că 
toate unitățile agricole vor avea apă 
pe canale la termenul stabilit. Do
resc insă să accentuez necesitatea ca 
unitățile agricole să ia incă de acum 
măsuri pentru a putea iriga de la în
ceput toate suprafețele programate. 
Să nu se mai repete situațiile din 
anii trecuți, cind unor unități agri
cole le trebuia o lună și chiar două 
pentru a ajunge „la ritmul de udare 
stabilit".

C.A.P. „23 Februarie" din comuna 
Borcea. La atelierul mecanic domneș
te o activitate febrilă. „Anul trecut 
am obținut 11 046 kg de porumb boa
be la hectar, iar anul acesta ne-am 
angajat să obținem 12 tone la hectar 
— ne spune tovarășul Constantin Ne- 
delcu. președintele cooperativei. Fără 
irigații nu putem realiza aceste pro
ducții. Iată de ce ne pregătim temei
nic. Toate motopompele și echipa
mentele de udare au fost revizuite și 
reparate. Acum le scoatem în cîmp. 
Sintem pregătiți, chiar de miine dacă 

este nevoie, să începem udările". Și 
in multe alte unități agricole pregă
tirile se desfășoară sub semnul exi
genței și răspunderii. Din păcate e- 
xistă și destule excepții.

Centrul județean de reparare a e- 
chipamentului mobil de udare de la 
Roșeți. Aici, pînă la 31 martie tre
buie să fie reparate 533 de motopom
pe, 22 700 conducte din . aluminiu și 
16 065 aspersoare. Pînă la 25 martie 
fuseseră reparate numai 301 moto-

Raid—anchetă 
în județul Ialomița 
pompe, 9 300 conducte și 4 050 asper
soare. De ce atit de puțin ?

— întimpinăm mari greutăți în ce 
privește aducerea echipamentelor de 
udare, de către unitățile agricole — 
ne răspunde Ștefan Stoianovîci, teh
nicianul secției de reparat conducte 
și aspersoare. Deși încă din toamna 
anului trecut au fost stabilite termer 
ne precise pentru fiecare unitate a- 
gricolă cind să aducă echipamentele, 
acestea nu le respectă. Ca atare, a- 
cum sintem in situația de a tace față 
unui mare volum de lucrări, intr-un 
timp foarte scurt.

Mai grav este faptul că nici pînă 
la această dată multe unități agri
cole nu au adus -decît foarte puține 
din echipamentele care trebuie repa
rate. Bunăoară, cooperativa agricolă 
Cuza Vodă, din 2170 de conducte a 
adus numai 119, Dichiseni din 600 — 
154, Unirea din 1 150 — 438, Roșeți 
(unitate vecină cu centrul de repara
ții) din 1 000 — 335, iar în ce pri- 

veste aspersoarele. din cele 38 de coo
perative agricole programate. 28 nu 
au adus nici un aspersor.

Aflăm, totodată, că in urma in
ventarierii echipamentului de udare 
existent la unitățile agricole din raza 
I.E.L.I.F. Fetești, a rezultat un defi
cit însemnat — 105 motopompe, 9 800 
conducte și 5 900 aspersoare — față 
de cit se prevede în regulamentele de 
exploatare a sistemelor. Ne-am 
interesat la direcția agricolă ju
dețeană dacă au fost' luate mă
suri pentru rezolvarea âcesteî si
tuații. „Desigur. Pentru acest an, coo
perativele agricole au primit credite 
pentru a procura echipamentul de u- 
dare, care le lipsește — ne asigură 
tovarășul Ion Cristea, director gene
ral. Pe județ este vorba de un de
ficit de 216 agregate de pompare cu 
echipamentele aferente, a căror pro
curare a fost contractată cu baza ju
dețeană de aprovizionare tehnico- 
materială a agriculturii". Este o mă
sură de natură să satisfacă cerința 
irigării întregii suprafețe. Numai că, 
de la tovarășul Aurelian Andrei, di
rectorul B.A.T.M. Ialomița, aflăm că 
direcția agricolă a contractat numai 
100 de agregate de pompare. Car* 
este realitatea ?

Evident, pregătirile nu pot fi consi
derate încheiate decît atunci cind se 
asigură condiții ca udările să poată 
fi făcute pe toată suprafața amena
jată. în acest sens, organele și orga
nizațiile de partid au datoria să in
tervină energic, să impulsioneze lu
crările, ca. in timpul scurt care a mai 
rămas pînă la declanșarea udărilor, 
fiecare unitate agricolă să fie pregă
tită temdinie pentru irigarea culturi
lor.

Aurel PAPADIUC
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In spiritul eroicelor tradiții revoluționare
ale mișcării noastre muncitorești

Aniversăm împlinirea a 84 de ani 
de la crearea Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din România 
în condițiile in care Partidul Co
munist Român, gloriosul continuator 
al vechii noastre mișcări muncito
rești și organizatorul construcției so
cialiste, asigurind unirea eforturilor 
întregului popor român pentru 
înlăturarea urmărilor calamității de 
la 4 martie și normalizarea rapidă a 
întregii vieți economico-sociale, și-a 
dovedit o dată mai mult capacitatea 
de a-și îndeplini în mod strălucit ro
lul de forță politică conducătoare in 
societatea noastră, legătura sa indi
solubilă cu masele cele mai largi ale 
poporului, devotamentul nemărginit 
față de interesele vitale ale națiunii, 
fată de cauza progresului și prospe
rității patriei socialiste.

Evocarea creării P.S.D.M.R., a dru
mului străbătut de atunci de partidul 
politic al clasei muncitoare pune în ' 
lumină faptul că aceste trăsături 
specifice care stau la temelia tăriei 
de nezdruncinat a partidului au 
vechi rădăcini in trecut, s-au afir
mat și dezvoltat tot mai puternic, pe 
trepte calitativ superioare, in cursul 
evoluției sale istorice.

Situindu-se printre cele mai vechi 
detașamente ale mișcării socialiste 
din lume, mișcarea noastră muncito
rească, departe da fi o „plantă exo
tică", transplantată din afară, s-a 
născut din realitățile social-politice 
ale României. Apariția sa a reprezen
tat o cerință legică, obiectivă, rezul
tatul firesc al evoluției societății ro
mânești, expresia necesității clasei 
noastre muncitoare de a-și Întemeia 
propria organizație politică în măsu
ră să o călăuzească in lupta pentru 
interesele sale vitale.

Se știe că, deși față de un șir de 
țări din centrul și apusul Europei, 
România se afla într-o pronunțată 
răminere în urmă economică, prole
tariatul din tara noastră a inceput să 
se dezvolte incă din prima parte a 
veacului trecut, iar crunta exploatare 
la care era supus, lipsa drepturilor 
politice și a măsurilor de asistentă 
socială i-au imprimat de la începu
turile afirmării sale in.viața social- 
politică un accentuat spirit de clasă, 
dirzenie și combativitate revoluționa
ră. Este totodată o caracteristică a 
mișcării noastre muncitorești faptul 
câ și-a însușit incă din zorii apariției 
sale ideile socialismului științific, 
concepute in legătură cu realitățile 
tării.

Oglindind procesul de îngemănare 
a marxismului cu începuturile miș-

carii noastre muncitorești, înființa
rea P.S.D.M.R. a ridicat pe o treap
tă superioară lupta clasei muncitoa
re. a spo-rit rolul ei in întreaga dez
voltare social-economică a tării. Azi 
încă, primul program al P.S.D.M.R. 
impresionează prin caracterul înain
tat al prevederilor sale, preconizind 
printre obiectivele fundamentale 
„desființarea proprietății private a- 
supra mijloacelor de producție și 
prefacerea lor in proprietate socială", 
înlocuirea „societății burgheze și în
temeierea societății socialiste".

Momentul deosebit de important pe 
care l-a marcat în organizarea poli
tică a proletariatului român crearea 
P.S.D.M.R. avea să-și găsească con
tinuarea in Întregul proces de matu
rizare și călire ideologică a mișcării 
muncitorești, proces ce avea să ducă, 
în mai 1921. la transformarea parti
dului socialist în partid comunist, 
apoi la realizarea deplinei unități 
politico-organizatorice a clasei mun
citoare și făurirea partidului ei unic, 
marxist-leninist, în urma Congresu
lui de unificare a P.C.R. și P.S.D. din 
februarie 1948.

Evocind drumul străbătut de po
porul nostru, sub conducerea par
tidului clasei muncitoare, sintem cu
prinși de îndreptățită satisfacție pen
tru faptul că tot ce au visat și nă
zuit înaintașii a fost nu numai îm
plinit, dar și depășit de marile cuceriri 
ale poporului in România socialistă. 
Preluînd și ducînd mai departe tra
dițiile revoluționare ale vechii noas
tre mișcări muncitorești. Partidul 
Comunist Român s-a dovedit la înăl
țimea misiunii sale istorice. Sub stea
gul său glorios, masele muncitoare 
au purtat aspre bătălii de clasă, au 
zdrobit orinduirea burghezo-mo- 
șierească, au luat în , miinile lor 
întreaga putere de stat, au li
chidat orice formă de exploatare 
și asuprire, au înălțat edificiul lu
minos al socialismului. într-un răs
timp istoric scurt. România s-a trans
format . dintr-o țară agrară înapoiată 
într-o țară industrial-agrară în plin 
avint al dezvoltării, unde tot ce se 
clădește are drept obiectiv asigurarea 
unei vieți demne, îmbelșugate și fe
ricite a poporului.

Perioada marcată de 
IX-Iea, al X-lea și al 
o puternică amprentă
supra întregii activități a partidului 
și statului. Prodigioasa personalitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. su
flul novator imprimat în această pe
rioadă politicii și activității practice, 
organizatorice și educative a parti
dului au determinat accelerarea

ritmurilor 
impuls spre 
domeniile de 
rioadă fiind pe drept cuvint carac
terizată drept cea mai rodnică în îm
pliniri din întreaga istorie a Româ
niei. Programul partidului a deschis 
perspectiva luminoasă a ridicării 
României în rîndurile statelor cu e- 
conomie avansată, a realizării unor 
noi și importante progrese pe toate 
planurile vieții sociale. Iată opera 
Partidului Comunist Român, 
cum își îndeplinește, el rolul de 
conducătoare a națiunii.

Examenul aspru pe care l-a 
stituit dezastruosul cutremur de la 
4 martie a relevat pregnant forța 
mobilizatoare și capacitatea orga
nizatorică a partidului. Așa cum 
partidul a elaborat și elaborează pla
nurile dezvoltării economico-sociale, 
tot astfel și în aceste împrejurări 
grele, ca de altfel și în alte împre
jurări cind am mai avut de făcut 
față unor calamități naturale. Parti
dul Comunist Român a elaborat pla
nurile uriașei activități de înlăturare 
a urmărilor dezastrului și de norma
lizare a vieții economico-sociale, u- 
nihd și organizînd forțele poporului. 
Ca un adevărat stat major politic, 
ca un autentic comandament suprem 
al întregii națiuni a acționat condu
cerea partidului, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, stabilind 
cu înaltă competență și operativitate 
principalele direcții de acțiune, mă
surile practice adecvate, măsuri ce 
au fost transpuse în viață prin efor-

Congresele al 
XI-lea a pus 
înnoitoare a-

Cum doriți să fie mobilat
apartamentul dumneavoastră ?

Cu aproape trei luni în urmă a- 
nunțam. sub acest titlu, că in pavi
lionul de pe malul lacului Herăs
trău va fi deschisă, la indicația 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o mare 
expoziție de mobilă, mult mai bine 
organizată și dotată decit aceea care 
funcționa atunci, provizoriu, pe șo
seaua Colentina. Iată că. acum, ulti
mele retușuri au fost terminate și ea 
va fi deschisă pentru public. Nu e 
vorba de o simplă expoziție care se 
deschide, iar în momentul cind se 
consideră că sondajul public a fost 
făcut, că publicitatea e încheiată, se 
închide și se trag concluziile. Expo
ziția din parcul Herăstrău este, de 
fapt, un magazin uriaș in care sint 
expuse aproape toate sortimentele 
noi de mobilă. Oamenii vin la He
răstrău nu numai să vadă, ci să și 
cumpere. Practic, în incinta expozi
ției sînt organizate și birouri pentru 
informații și încheierea de contrac
te. Firește, nu mobila expusă va fi 
vindută. ci. în funcție de dorința ce
tățeanului. tipul de garnitură dorit 
va fi rapid trimis la domiciliul aces
tuia din cel mai apropiat depozit. 
Cineva s-ar putea întreba : dar dacă 
1 000 de oameni doresc același tip de 
mobilă ? Avem noi oare în depozite 
atitea garnituri de același fel ? Nu 
avem, dar expoziția este organizată 
sub egida Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, iar mobila cerută va fi tri
misă la domiciliul solicitantului 
direct de către fabrica producătoare. 
E vorba deci de practicarea unui 
comerț modern, activ. Vizitatorii vor 
găsi în incinta magazinului-expozi- 
ție camere mobilate, băi. bucătării, 
holuri, terase. Aceste camere, con
fecționate din materiale ușoare, re
produc de fapt locuințele noastre sau 
pe cele aflate în construcție. Pri- 
vindu-le, fiecare dintre vizitatorii 
interesați in procurarea mobilei iși 
va putea da ușor seama cum vor 
arăta propria locuință, baie, bucătă
rie mobilate cu exponatele din Heră; 
strău și amenajate după indicațiile 
gpecialiștilor.

Există, pentru același tip de apar
tament, diverse variante de amena
jare și de mobilă ; diferite aragaze, 
chiuvete, somiere, paturi, frigidere, 
lustre ș.a.m.d.

O a doua observație pe care o face 
vizitatorul expoziției cu vinzare din 
Herăstrău este marea economie de 
spațiu realizată atit din proiectarea 
noilor garnituri de mobilă, dar și 
prin folosirea judicioasă a tuturor 
ungherelor, a dedesubturilor naturi
lor. prin etajarea in bucătării a unor 
elemente utile preparării meselor. 
Multe mobile sint extensibile, dc- 
montabile, rabatabile, multifuncțio
nale.

Din sondajele făcute cu ocazia ex
poziției organizate la începutul anu
lui in Colentina a reieșit clar do
rința publicului de a cumpăra in ge
neral. indiferent de tip. mobilă mata, 
ușor izolată cu lacuri incolore șau 
pur și simplu lăsată natur. Expoziția 
actuală a preluat pe scară mare do
rința publicului, astfel că mobila lă
cuită, greu de întreținut, in special 
tipul mahon. nu se mai găsește_ de- 
cit in proporție de 40—50 la sută. In 
schimb, apartamente întregi, camere 
pentru copii și tineret sint mobilate 
cu garnituri din stejar, fag, produ
cătorii lăsind culoarea pură a lem
nului.

Tovarășul Petre Pandelescu. conta
bil șef al întreprinderii de prezen
tare ti desfacere a mobilei, ne spu-

nea. entuziasmat el însuși de frumu
sețea și calitatea expoziției, că, în 
afară de scopurile arătate de noi, 
această manifestare a fost astfel 
concepută incit să servească și ca 
mijloc de educație și ajutor reciproc 
între organizatori și public. ,,E drept 
— aprecia tovarășul Pandelescu — 
la organizarea interioarelor pentru 
garsoniere, apartamente cu două 
trei camere, a teraselor, noi am 
losit experiența unor proiectanți 
arhitecți de mare valoare și 
aceea socotim că publicul poate 
văța cite ceva din experiența lor. 
înseamnă însă că gusturile noastre 
sint necriticabile. Dimpotrivă, solici
tăm publicului .cit mai multe su
gestii. atit in ce privește forma și 
culoarea mobilei preferate, cit și în 
ce privește organizarea interioare
lor. Condicile noastre de sugestii 
stau la îndemîna tuturor, iar propu
nerile valoroase le vom aplica ime
diat în practică. în ce ne privește, 
vă pot informa că vom face tot ceea 
ce stă in puterile noastre pentru a 
înfăptui recomandările secretarului 
general al partidului cu privire la 
apropierea ofertei de cerere".

în fine, o ultimă remarcă — pe 
care, desigur, cumpărătorii o vor 
aprecia — este legată de prețuri. 
Deși mobila expusă este net superi
oară celei „clasice", garniturile au 
prețuri convenabile. Toată mobila, 
indiferent de preț, se vinde in rate.

O ultimă informație : asemenea 
magazine-expoziție vor fi deschise 
în toate județele țării. Chiar de pe 
acum, in 25 de centre județene exis
tă asemenea unități de prezentare 
care se bucură — după cum am fost 
informați — de toată atenția publi
cului.

Firește, ca și data trecuță. cind am 
scris despre expoziția din Colentina, 
noi nu ne-am propus o apreciere a 
expoziției, ci mai degrabă o invitație 
in parcul Herăstrău pe care o facem 
tuturor celor interesați...

Și 
fo-

Și 
de 

in- 
Nu

dezvoltării, un puternic 
perfecționare în toate 
activitate, această pe-

iată 
forță

con-

z

turtle eroice ale poporului. Rolul 
partidului, ca forță politică conducă
toare a națiunii, și-a găsit o nouă și 
strălucită ilustrare prin Expunerea 
prezentată de secretarul general al 
partidului la recenta ședință comună 
a C.C. al P.C.R., a Marii Adunări 
Naționale, a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și a 
activului central de partid și de stat 
— adoptată ca program al întregii 
activități a partidului și statului, a 
întregului nostru popor în lupta pen
tru deplina refacere, pentru realiza
rea integrală a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XI-lea.

Este hotărirea fermă a clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, să nu-și pre
cupețească forțele spre a înfăptui 
prevederile acestui program, să facă 
totul pentru a realiza exemplar sar
cinile de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal. Vom transforma 
greaua încercare prin care am trecut 
în izvor de forță nu numai spre a re
cupera pierderile suferite, dar și spre 
a grăbi înaintarea în toate domeniile, 
a asigura înflorirea multilaterală și 
prosperitatea patriei socialiste. Uni
tatea și coeziunea întregului popor 
în jurul partidului, al conducerii sale, 
în frunte 
Ceaușescu,
mult. în aceste zile, ca o uriașă forță 
motrice a progresului societății noas
tre.

cu tovarășul Nicolae 
se afirmă, o dată mai

Tudor OLARU

FAPTUL
DIVERS
Herculanele
de la
Hîrsova

cunoscute incă 
romană, și-au 

noastre o bine- 
prin folosirea

Tn ambianța evocatoare a muzeu
lui, cei mai tineri fii ai patriei, 
pionieri și elevi, parcurg noi și noi 
pagini din marea carte a istoriei 
poporului, măreață epopee de lupte 
și jertfe necurmate, pildă nemu
ritoare de eroism si abnegație pe 
care generațiile de înaintași ni 
le-au lăsat drept cea mai de preț 
moștenire. Sînt faptele la flacăra

cărora, de-a lungul întregii noastre 
istorii, s-au afirmat și consolidat 
minunatele virtuți ale poporului 
român, dîrzenia, tenacitatea, cu
rajul, puterea de dăruire — trăsă
turi nobile dezvoltate într-o nouă 
strălucire de epoca noastră socia
listă, de omul nou.

*
Izvoarele cu apă mezotermală 

de la Mangalia, 
din antichitatea 
ciștigat in zilele 
meritată faimă 
lor in tratarea diferitelor mala
dii. Mai puțin cunoscută este 
recenta descoperire a izvorului 
termal de la Hîrșova. Aici, la 
3 km de oraș, pe malul Dună
rii, a țîșnit un izvor cu un 
debit de 8 litri pe secundă. Apa 
ajunge și chiar depășește tem
peratura de 48 de grade! Bu
letinul de analiză nr. 59 al O- 
ficiului județean Constanța de 
gospodărire a apelor stabilește 
și conținutul bogat al apei in 
cloruri, sulfați, bicarbonați, 
calciu și magneziu, iar di
rectorul clinicii Eforie Nord,

Iconf. dr. Laurian Șdic, e de 
părere că. in privința calitățile^ 
curative, izvorul de la Hirșot-'li

I
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Festivalul național „C1NTAREA ROMÂNIEI"
Spectacole consacrate aniversărilor din acest an Cîntec pentru fard

„MARELE SOLDAT“
de Dan TĂRCHILĂ'

care 
și 

Constanța 
Festivalul 
..Cintarea 
constituie 
cu piesa

Capul de afiș al ma
nifestărilor cu 
Teatrul de dramă 
comedie din 
participă la 
național 
României" îl 
spectacolul
prezentată zilele aces
tea în premieră abso
lută : „Marele soldat" 
de Dan Tărchilă. Lu
crarea este scrisă, după 
cum mărturisește și 
autorul in caietul de 
sală, la solicitarea tea
trului constănțean. ceea 
ce arată lăudabila 
preocupare a acestei 
instituții de cultură 
pentru promovarea 
dramaturgiei originale, 
interesul ca reperto
riul său să răspundă 
cu promptitudine ce
rințelor majore 
vieții noastre 
tuale.

în consens cu 
tiile teatrului. 
Tărchilă iși

ale 
spiri-

i inten- 
. Dan 
fixează 

unghiul de vedere asu
pra participării 
nilor români din 
brogca, aflată sub 
pația Imperiului 
cesc, la războiul 
independentă, 
nea debutează în pri
măvara efervescentă a 
anului 1877, cind ro
mânii de pretutindeni

tăra- 
Do- 

ocu- 
tur- 

de
Actiu-

I
i
i

CUTullVe, iZVOruL (L(2 l(l rliTȘOV^ 
nu e cu nimic mai prejos deep*' 
faimoasele izvoare de la Her- 
culane. Drept care, in viitor, 
izvorul nu va mai curge pe... 
apa Dunării, ci in bazine ame
najate pentru tratament.

I
I

sînt electrizați de ideea 
împlinirii visurilor lor 
de neatîrnare. de cu
cerire a independentei. 
Piesa urmărește desti
nul țăranului dobro
gean Visarion care tre
ce Dunărea pentru a 
participa voluntar îm
preună cu fiul său. în

La Teatrul 
de dramă 
și comedie 

din Constanța

stanței dramatice, din 
atmosfera pe care o 
sugerează, din succe
siunea alertă, cursivă 
a secvențelor.

Spectacolul constăn- 
țean. in regia lui Ion 
Maximilian, reușește o 
interesantă rememora
re a evenimentelor. în 
plină ascensiune crea
toare. Sandu Simioni- 
că întruchipează figu
ra robustă a lui Visa
rion. In rolul Tudoidei, 
soția lui Visarion, 
Ileana Ploscaru reali
zează una din cele 
bune interpretări 
sale. Remarcabile 
și interpretările
Lucian Iancu (Lim- 
băul), Titus Gurgules- 
cu (invățătorul Lazăr). 
Rolurile episodice sînt 
caracterizate de o in
terpretare corectă. Re
dusă la elemente sim
bolice. care să ușureze 
schimbarea rapidă și 
prea frecventă a deco
rurilor, scenografia lui 
Mihai Tofan iși în
tregește forța de su
gestie prin secvențe 
filmate. în ansamblu, 
un spectacol merituos, 
inscris ca o contribuție 
a teatrului la marea 
aniversare.

George 
MIHĂESCU

Viu e-n Sarmizegetusa 
Leagănul străbunei nații 

Dacii mîndri și romanii 
S-au unit ca să îndoaie 

Fierul pentru plug și săbii 
Iar călite generații 

Au arat pămîntul țării 
Contopite-ntr-o văpaie

Au venit furtuni de armii 
Dar nu s-a clintit izvorul 

Ne-au cercat prin veacuri grindini 
Și apus și semilună — 

Peste țările române
A domnit mereu poporul, 

Iar la vremuri de restriște
Sfat i-a dat limba română

româ- 
pentru

de un 
docu-

cadrul armatei 
ne. la războiul 
independentă.

Beneficiind 
bogat material
mentar. spiritul de se
lecție al autorului o- 
perează inspirat in pri
vința alegerii eroilor, 
a desfășurării acțiu
nii. Piesa este con
struită ca un scenariu, 
pe alocuri insuficient 
transfigurat. Unele din 
secvențele acestui sce
nariu (cum ar fi apa
riția nebunului) pu
teau să lipsească. în 
orice caz. meritul „Ma
relui soldat" decurge 
din densitatea sub-

„190 7“
poem dramatic de Dominic

Preluînd o inițiativă 
a A.T.M.. Teatrul „Al. 
Davila" din Pitești 
prezintă în cadrul Fes
tivalului național „Cin-' 
tarea României" poe
mul dramatic „1907“ 
de regretatul poet și 
povestitor Dominic 
Stanca. Este o iniția
tivă care se cuvine 
subliniată pentru mal 
multe merite, dintre 
care cel dinții e acela 
de a fi adus un 
frumos omagiu ță
ranilor care, acum 
șapte decenii, s-au 
răsculat împotriva ne
dreptății sociale. Cu
tremurător prin con
ținutul amar al fapte
lor evocate, dar și prin 
sentimentul de mîndrie 
cu care sînt. înfățișate 
setea de dreptate, dra
gostea de libertate și 
puterea de luptă care 
i-au însuflețit pe răs
culat!. poemul drama
tic se alătură străluci-

telor pagini închinate 
acestui eroic moment 
din istoria luptei pen
tru dreptate socială a 
poporului nostru.

într-un cadru sce
nografic simplu, un 
greoi scripete este îm-

La Teatrul
„Al. Davila" 
din Pitești

pins anevoie de un 
țăran. în mișcarea lui 
rotitoare, scripetele su
gerează truda grea, is
tovitoare a țăranilor. 
Este singurul element 
care umple scena, scri
petele 
Plug, 
luptă.
tie,
aleasă, intr-un specta
col pe care Ion Focșa

— coarne de 
baricadă de 

stilp de execu- 
metaforă bine

mai 
ale 
sînt 
lui

)

STANCA
1-a pus în scenă cu 
sobrietate și simplitate.

Trei interpreți. valo
roși actori ai teatrului 
piteștean, Ileana Focșa, 
actriță înzestrată cu 
forță dramatică, cu 
voce gravă, nuanțată. 
Ileana Zărnescu, plină 
de sensibilitate, dmo- 
ționantă, și Petre Du
mitrescu, cald, simplu, 
convingător, și-au asu
mat sarcina de a da 
glas poemului. într-o 
perfectă armonie. La 
reușita acestui specta
col de înaltă ținu
tă artistică, de pa
tetică vibrație, contri
buie muzica bine alea
să de Livio Bellegante, 
momentul de vîrf. zgu
duitor prin dramatis
mul lui, fiind bocetul 
tulburător. 
Gheorghe

cîntat de 
Zamfir din

Ci de mii de ani pornește
Drumul nostru plin de glorii 

De la domnii si oștenii
1 Ce-au scris file de istorii 

Din vecii ne e cuvîntul.
De eroi ne este țara — 

Ei au semănat pămîntul
Și deschis-au călimara

Mai bogată azi ni-i fapta 
Și-nvățăm măiastră carte

Cum să ducem libertatea 
înțeleaptă mai departe

E o luptă viitorul. 
Ochii știu ce-i bucuria —

Sărutăm pămîntul țării 
Și-al ei nume : ROMANIA I

Dumitru M. ION

Imn patriei
Prietenii mei, iată, o brazdă de pămînt 
Cu suflet cald în primăvara vastă. 
Ogor bogat sau numai lut și stînci. Oricum, 
Aici, pe-acest pămînt rodește viața noastră

Brazdă-nțeleaptă, leagăn de-mpliniri 
Adăpostind oștiri, revolte, smulgeri 
Victorii, idealuri, înfrățiri — 
Amurg de purpură și zori de fulger

Peliculă fidelă a istoriei. 
Bandă magnetică păstrînd anume 
Vorba trecută-n faptă, decantînd 
Sensul a ceea ce sintem in lume

Căci din o mie de trecute vieți 
Noi construim o viață unitară. 
Noi nu ne mai silim să socotim 
Tabla-nmulțirii dragostei de țară

Flori de 
pe Ceahlău

Odată cu venirea primăverii, 
un grup de pionieri de la șco
lile generale din Piatra Neamț 
a făcut o excursie de docu
mentare și agrement in zona 
muntelui Ceahlău. Aici, in mij
locul unor priveliști de o rară 
frumusețe, cu șipotul izvoarelor 
și cristalul cascadei „Duruitoa- 
rea“, ei au rostit, emoționați, 
versuri de Emincscu și Coșbuc 
inchinate mamei. Apoi au adu
nat gingașe buchete de ghiocei 
pe care le-au adus in dar — 
nici nu se putea altfel 
melor lor.

ma-

Un copil 
frumos, 
cinci copii 
frumoși*

Ildico Horvath este o fetiță 
de un an si jumătate, zburdalni
că și veselă ca toți copiii. Dar, 
spre deosebire de alți copii de 
virsta ei. Ildico a fost crescută 
?i îngrijită imediat după naște
re in secția pediatrie a spitalu
lui județean din Satu Mare. E 
drept, a fost la inceput citeva 
săptămini bolnavă, motiv pentru 
care a și fost internată de mama 
ei. Dar mama ei a refuzat apoi 
s-o mai ia pe Ildico acasă. De 
atunci — ne spune asistenta 
șefă Ileana Dejeran — Ildico a 
devenit copilul nostru, îngrijit 
cu nespusă dragoste de toate 
mămicile in halate albe, 
i-au cumpărat din banii
ghetuțe, rochițe, jucării. Și 
Ildico, Ia fel de frumoși și 
nătoși, mai sint cinci copii 
doptivi" ai spitalului, înconjurați 
cu aceeași grijă de personalul 
medical din secție. Unde vor fi 
fiind părinții acestor copii, nu 
se știe, intrucit adresele pe care 
aceștia le-au indicat cind i-au 
internat s-au 
Cum falsă și 
însăși viața.

care 
lor 
ca 

să- 
„a-

dovedit... falși 
stearpă le est*

Două surate
știa din ce cauză 
cuțite"

Nu era 
♦i 

una alteia

Nimeni nu 
se aveau „la 
multă vreme, 
să se intîlnească 
arunce 
ocară. Azi așa, miine așa, pină 
deunăzi, cind cele două surate, 

Grănicești, 
s-au aflat.

de mai 
zi in care 
să nu-și 

vorbe de

I
i
i
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

!

I

S-o ducem deci pe palmele fierbinți 
S-o răcorim cu rouă din cuvinte, 
Căci doar suflarea noastră venită din părinți 
îi dă și sens, și forță acestei brazde sfinte.

I

B. E. și E. B., din 
județul Suceava’, 
iarăși față in față. Încăierarea 
a fost inevitabilă, in
E. B. s-a ales cu vinătăi, drept 
pentru care a obținut un cer
tificat medico-legal pentru vreo 
10 zile.

— Hm! Cam puțin — și-a zis 
E. B. Ia să modific eu nițeluș 
certificatul și să scriu vreo 20 
de zile, ca să obțin de' la ea mai 
multi bănuți.

Dar B. E. nu s-a lăsat păcălită, 
astfel că falsul a fost descoperit, 
iar făptașa, in loc de despăgu
biri. a primit o amendă penală 
de trei mii de lei.

urma căreia

I
I
I

I Chipurile
Gh. GRAURE

VIRGIL

tv

I
I
I
I20,00

21,40

22.00
22.20
22,30

1
1 
B

MAGYARI Lajos
în românește de Paul DRUMARU

I

O noua 
tragere specială 
„Pronoexpres"

Administrația de Stat Loto 
Pronosport organizează dumini
că, 3 aprilie 1977, o nouă tragere 
specială Pronoexpres. Se atri
buie autoturisme „Dacia 1300" 
și ,.Skoda S 100“, excursii in 
U.R.S.S., R.D.G., Bulgaria. Gre
cia și Italia, precum și premii 
în bani — fixe și variabile. La 
această tragere, ciștigurile supli-

2 
fi 
al 
a- 
Și

mentare atribuite la cele 
extrageri ale fazei a II-a vor 
suportate din fondul special 
sistemului Pronoexpres. Se 
cordă. de asemenea, premii
variantelor cu 3 numere ciști- 
gătoare din cele 8 de la extra
gerea a 5-a — specială. Parti
ciparea cu bilete de 3. 6 și 15 lei 
varianta simplă, cu biletele de 
15 lei iau parte la toate extra
gerile.

16.00
16.05
16,25
16.35
17.05
19,00
19,20
19.30
19.50 
20,00
20.30

PROGRAMUL I
Telex
Teleșcoală 
Tragerea de amortizare ADAS 
Curs de limba rusă
Seara televiziunii ungare 
Dăruire (documentar) 
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei 
Ora tineretului
Film artistic : ..Culise". Producție 
a studiourilor cinematografice din 
Republica Populară Ungară. Pre
mieră TV. Scenariu și regia: Cyula 
Maar. în distribuție : Mari T6- 
rbcsik. Ferenc Kallai, Tamas Ma
jor. Maria Sulyok 
Cîntece populare.
Telejurnal 
închiderea programului
PROGRAMUL II
Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunli. Dirijor : Karri 
Tlka (Finlanda). Solist : Mihai 
Constantinescu
Roman foileton : Dombey șl Fiul. 
(Episodul 4)

22,30 închiderea programului

greșeală*4...
O tinără frumoasă, îmbrăcată 

cu o nu mai puțin frumoasă 
haină din piele, se plimba încolo 
și încoace prin fața cinemato
grafului „Cosmos" din Brașov. 
După cum se uita mereu 
ceas, oricine ar fi înțeles 
aștepta pe cineva, dar 
cam pierduse răbdarea, 
de tînăra elegantă se 
un trecător. La fel,

la 
că

că își 
Iată 
apropie 
oricine 

putea să vadă că tînăra nu e 
. deloc 

acestuia, 
mai are 
urmeze, 
cunoaște
Ileana Rus. că e de prin părțile 
Sălajului și că frumoasa haină 
din piele o luase de la coafura 
de pe bulevardul Victoriei din 
Brașov. Chipurile, din greșeală. 
Dar asemenea „greșeală" mai 
făcuse Ileana și înainte, fapt 
pentru care va plăti pentru 
toate. O dată și bine.

câ

incintată de prezența 
Dimpotrivă. Dar nu 

încotro și trebuie să-l 
La miliție. Aici re- 
tot: că o cheamă

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespond
„Scînteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Vasil Bilak

„CONTUL OMENIEI"

(Urmare din pag. I)

ros, cele mai bune urări si a expri
mat mulțumiri pentru sprijinul și 
solidaritatea manifestate de poporul 
cehoslovac in aceste zile fată de po
porul român.

In timpul convorbirii s-a relevat 
faptul că relațiile de colaborare pe 
multiple planuri dintre România și 
Cehoslovacia, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia urmează un curs as
cendent. în spiritul înțelegerilor con
venite intre conducătorii de partid 
Si de stat ai celor două țări. A fost 
exprimată hotărîrea de a se acționa 
pentru o dezvoltare mai puternică a

Ministrul afacerilor externe al
(Urmare din pag. I)

In timpul întrevederii s-a expri- 
at deosebita satisfacție fată de ex- 
iderea și adincirea continuă a rela- 

-.iilftr de prietenie trainică, de colabo
rare multilaterală dintre țările, parti
dele și popoarele noastre, subliniindu- 
se rolul determinant pe care l-au avut 
in acest sens întîlnirile și convorbirile 
rodnice dintre conducătorii celor 
două partide. A fost manifestată do
rința comună ca — pe baza impor
tantelor înțelegeri stabilite cu ocazia 
dialogului la nivel înalt — să se în
tărească și mai mult solidaritatea și 
colaborarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, să se dezvolte conlu
crarea româno-poloneză pe plan po-

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat o telegra
mă de felicitare speakerului Adunării 
Naționale din Pakistan, Malik Meraj 
Khalid, cu prilejul alegerii sale in 
această funcție.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CICLISM

„Cupa F.R.C." — competiție de debut în noul sezon 
internațional

Sezonul internațional la ciclism se 
va deschide in prima decadă a lunii 

R»4e vorba de „Cupa F.R.C," 
(3—10 aprilie) — competiție de tra
diție — al cărei loc de start și sosire 
va fi Constanța. Traseul — în formă 
de stea — va atinge, alternativ, lo
calitățile Babadag, Tulcea, Negru 
Vodă. Mangalia. în afara unor etape 
clasice (măsurînd în jurul a 100 km), 
competiția mai cuprinde o cursă pe 
circuit și o probă contracronometru 
individual. La „Cupa F.R.C." vor 
participa circa 70 de alergători din 
Cehoslovacia. Polonia. Ungaria și, 
firește, România,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Proba feminină pe echipe din 

cadrul campionatelor mondiale de 
tenis de masă de la Birmingham a 
fost ciștigată de selecționata R. P. 
Chineze. învingătoare cu 3—0 în fi
nala susținută cu echipa Coreei de

Pe locul 3 s-a clasat selecționata 
P. D. Coreene, care a Întrecut cu 
0 formația Japoniei.

competiția masculină pe echipe, 
selecționata României s-a situat pe 
locul 13, întrecind în ultimele două 
meciuri\cu 5—4 echipa Indoneziei și 
<u 5—3 pe cea a Australiei.

• în primul tur al turneului in
ternațional feminin de tenis de la 
Hilton Head Island (Carolina de Sud), 
jucătoarea româncă Virginia Ruzici 
• învins-o cu 4—6, 6—3, 6—1 pa 
Lindsey Beaven (Anglia). Campioana 
cehoslovacă Renata Tomanova a dis
pus cu 7—5. 7—6 de americana Mar- 
cie Louie, iar Kathy May (S.U.A.) a 

relatiilor dintre partidele și popoarele 
noastre, dintre România și Cehoslova
cia- S-a relevat, cu acest prilej, că 
extinderea în continuare a relațiilor 
bilaterale este în interesul construc
ției socialiste în cele două tari, în fo
losul ambelor state și popoare, al 
cauzei generale a socialismului, co
laborării și păcii în lume.

în cursul întrevederii s-a făcut un 
schimb de păreri privind probleme 
actuale ale vieții politice internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, subliniindu-se necesita
tea intensificării eforturilor și acțiu
nilor pentru buna pregătire și des
fășurare a reuniunii de la Belgrad, 
pentru întărirea solidarității cu lupta 

litic, economic, tehnico-științific, cul
tural, în interesul accelerării con
strucției socialiste în cele două țări, 
în folosul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei generale a socialis
mului, păcii și progresului în lume.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale internaționale a relevat — 
și de această dată — hotărîrea Româ
niei și Poloniei de a contribui activ 
și în viitor la consolidarea cursului 
spre destindere și cooperare, la pro
movarea unor relații internaționale 
noi, a unei politici de deplină egali
tate, respect și colaborare între na
țiuni, la soluționarea marilor pro
bleme ce confruntă omenirea în- 
tr-un spirit democratic. în interesul 
tuturor popoarelor, la instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale,

zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Etiopiei socia
liste. Feleke Gedle-Giorgis, pentru 
felicitările transmise cu prilejul nu
mirii sale în funcție.

Pentru cicliștii noștri fruntași, pre
cum și pentru sportivii maghiari, 
„Cupa F.R.C." face parte din progra
mul de pregătire pentru ..Cursa 
păcii". Secretarul federației de spe
cialitate. Tr. Dinut. ne spunea ieri că 
lotul nostru reprezentativ (alcătuit în 
prezent din 10 cicliști. intre care 
Teodor Vasile. Mircea Ramașcanu, 
Ion Cojocaru, Vasile Dulgheru. și 
condus de antrenorul Ion Ardeleanul 
va mai lua startul luna viitoare și la 
alte confruntări internaționale : 
„Tour d’Annaba" (16—21 aprilie, în 
Algeria). „Turul mediteraneean" (26 
aprilie — 1 mai, în Turcia).

eliminat-o cu 6—4, 6—2 pe Franțoise 
Durr (Franța).

• „Cupa cupelor" la baschet mas
culin a fost cucerită de formația ita
liană Forst Birra Cantu. în finala 
competiției, disputată la „Palatul 
sporturilor" din Palma de Mallorca, 
baschetbaliștii italieni au întrecut cu 
scorul de 87—86 (46—40) echipa Rad- 
nicki Belgrad.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA DIN 30 MARTIE 1977
EXTRAGEREA I : 22 28 36 30 1 25
EXTRAGEREA a Il-a : 19 39 35 

13 23
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 

830 995 lei. 

popoarelor pentru pace, aecuritate, 
democrație și socialism.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

*
La sosirea în Capitală, tovarășul 

Vasil Bilak a fost salutat de tova
rășii Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș și Alexa Haralambie. adjuncți 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Teodor Haș. ambasadorul României 
la Praga. de activiști de partid.

Au fost prezenți, de asemenea. Lu- 
mir Hanak, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, și membri ai 
ambasadei.

R. P. Polone
la realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

în acest cadru, evidențiindu-se im
portanta reuniunii ce va avea loc în 
vara aceasta Ia Belgrad, a fost re
afirmată voința României și Poloniei 
de a depune în continuare eforturi 
perseverente pentru transpunerea in 
viață a prevederilor documentelor de 
la Helsinki, pentru adoptarea unor 
măsuri ferme și eficiente în direc
ția intensificării cooperării intereu- 
ropene, dezangajării militare, creării 
unui climat al deplinei securități. în 
care toate națiunile să se poată dez
volta liber și colabora pentru asigu
rarea unei păci trainice pe continen
tul nostru și în lume.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

Aici, Ia noi acasă
(Urmare din pag. I) 

volutiei sociale. Acest context face ca 
nimeni în tară să nu privească so
luționările creatoare și profund uma
ne. în acest domeniu deosebit de 
complex, ca un fel de cadou. întru- 
cit atit timp cit ai fi nevoit să tră
iești din cadouri nu te-ai putea 
simți cu adevărat liber și demn. Și 
ne simțim, și sintem cu adevărat li
beri și demni. In deplină cunoștință 
de cauză, in perfectă concordanță cu 
realitățile — avind și aici o contri
buție personală nemijlocită — a 
putut să declare președintele statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în re
centa sa expunere, că „s-au creat 
condiții de muncă pentru toii cetă
țenii, s-a pus capăt vechii politici de 
învrăjbire națională, asigurindu-se 
deplina egalitate in drepturi a tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, posibilitatea lor de 
a se bucura din plin de cuceririle so
cialismului. de a duce o viată liberă 
și demnă, participind activ și efectiv 
la conducerea societății, la făurirea 
conștientă a propriului destin, a pro
priei lor istorii". Sint cuvinte demne, 
ale năzuințelor demne, in interesul 
demnității umane.

Ca cetățean, cu drepturi și obliga
ții egale, te încearcă un sentiment de 
satisfacție cind vezi că țara ta ju
decă cu calmul și discernămintul ne
cesare și celelalte probleme umanitare. 
Personal, cunosc numeroase cazuri de 
întregiri de familii, atit cu multi ani 
înaintea cit și după reuniunea de la 
Helsinki, și nu văd în acestea alt
ceva decit consecventa unei politici 
generale profund umaniste. Dar cei 
care trec .sub tăcere acest adevăr îl 
exploatează in scopuri diametral o- 
puse adevăratului umanism — și a- 
nume prin strecurarea unui semn de 
egalitate între adevăratele întregiri și 
îndemnarea deschisă la abandonarea 
patriei, la emigrări și pribegii. Ei 
uită, sau se prefac că uită, încă ceva : 
dacă ambianta numită patrie s-ar 
defini după un posibil — mai bine- 
zis iluzoriu — venit bănesc mai mare, 
atunci citeva țări mai dezvoltate ar 
deveni automat „patria" covirșitoarei 
majorități a oamenilor.

Noțiunea de patrie, tara în care 
te-ai născut, ai crescut, in care te-ai 
format și de care nu te poți rupe cu 
adevărat implică infinit mai mult, 
implică și acele semne și semnifica
ții ce înlesnesc omului să fie aici — 
mai mult decit în orice altă parte a 
globului — să fie om, să fie el însuși.

• Lucrătorii celor două importante 
unități. de construcții din Dolj — 
Trustul de construcții industriale și 
Trustul de construcții locale Craiova 
— au hotârit să contribuie la contul 
solidarității și reconstrucției cu peste 
4 000 000 lei, sume reprezentind cote 
părți din retribuție și gratificatii.

• Comitetul U.T.C. de la întreprin
derea „Electroputcre“-Craiova a virat 
in contul omeniei 100 000 lei. sumă 
provenită în cea mai mare parte din 
valoarea activităților obștești ale ti
nerilor de aici.

• Cadrele de conducere și membrii 
unităților de producție și de prestații 
din cooperația meșteșugărească din 
județul Arad au depus pină acum în 
„Contul 1977“ peste 400 000 lei, la 
care vor mai adăuga în următoarele 
luni încă 3 900 000 lei.

• Angajați! de la întreprinderea de 
comerț exterior „Metalimportexport", 
aparținind de Ministerul Industriei 
Metalurgice, au hotărit să depună pînă 
la sfirșitul anului in contul omeniei 
și solidarității suma de 508 000 lei, 
reprezentind o parte din retribuție și 
din gratificațiile cuvenite pe 1976.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de ia întreprinderea „Laminorul" 
din Brăila subscriu în sprijinul si- 
nistraților și pentru acțiunile de re
construcție suma de 1 500 000 lei, re
prezentind retribuția unei zile de 
muncă, pe fiecare lună, pină la sfîr- 
șitul anului. La rindul lor. angajații 
de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Brăila contribuie cu peste 
900 000 lei. iar angajații Direcției ju
dețene de poștă și telecomunicații, 
cu 450 000 lei.

• Tinerii de Ia întreprinderea de 
ciorapi și tricotaje „Sebeșul" din o- 
rașul Sebeș, județul Alba, au hotărit 
să depună in contul omeniei 600 000 
lei reprezentind retribuția unei zile 
de muncă in fiecare lună pină la 
sfîrșitul anului. Cetățenii din comu
na Teiuș (același județ) — țărani co
operatori și muncitori la complexul 
C.F.R. din localitate — contribuie la 
acțiunea de ajutorare cu 2 000 000 lei.

• Țăranii cooperatori din județul 
Ilfov au hotărit să contribuie la con
tul omeniei cu suma de 11.5 mili
oane lei și cu 3 600 tone cereale și 
alte produse agroalimentare. De a- 
semenea. lucrătorii din stațiunile de 
mecanizare a agriculturii din același 
județ vor dona pină la sfîrșitul anu
lui peste 7 000 000 lei.

• Trustul S.M.A. Brăila se înscrie 
la contul omeniei cu o sumă de pes
te 2 000 000 lei. La rindul lor. locui
torii din comuna Cireșu, județul Brăi
la. contribuie in „Contul 1977" cu 
suma de 340 000 lei și cu 14 000 kg 
cereale.

• Angajații de la Direcția jude
țeană de drumuri și poduri din ca
drul Consiliului popular al județu
lui Vaslui au depus suma de 128 647 
lei. reprezentind gratificațiile pe 
1976.

VREMEA ÎN LUNA APRILIE
în aprilie, potrivit prognozei 

Institutului meteorologic, temperatu
ra medie lunară se va situa în limite 
normale, iar in unele zone, puțin 
în afara acestora. O vreme mai rece 
se așteaptă in intervalul 15—25 apri
lie. Precipitațiile vor fi in general 
normale pentru această lună a anu
lui.

Intre 1 și 5 aprilie, cerul va fi mai 
mult noros și vor cădea ploi care, 
pe alocuri, vor avea și caracter de 
aversă. Vintul va predomina din 
sectorul sudic cu viteze de 20—35 
kilometri pe oră. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 0 și 10 
grade, iar maximele intre 12 și 22, 
local mai ridicate. Dimineața se va 
produce, local, ceață.

Intre 6 și 11 aprilie, vremea va fi, 
în general, instabilă. Cerul va fi mai 
mult noros și vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de aversă, 
îndeosebi în sudul țării. Izolat se 
vor semnala și descărcări electrice. 
Vintul va sufla moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată, in sud-vestul 
țării. Temperaturile vor crește in a 
doua parte a intervalului, minimele 
oscilind intre 2 și 11 grade, iar 
maximele între 15 și 21 grade.

In intervalul 12—18 aprilie, vremea 
va fi in general umedă. Cerul va fi 
mai mult noros in primele zile, apoi 
va deveni variabil. La începutul pe
rioadei va ploua în cea mai mare 
parte a țării, apoi ploile vor 
deveni izolate. Pe alocuri, ele vor fi 
insolite de descărcări electrice și de 
grindină. Vîntul va sufla moderat — 
20—30 km pe oră, cu intensificări de 
scurtă durată de pină la 45 km ps 
oră. predominind din nord-vest. 
Temperatura va scădea ușor, mini
mele oscilînd între 3 și 8 grade, mai 
coborite, sub zero grade, în ultimele 
nopți in nordul tării, unde condițiile

• Membrii cooperativei agricole de 
producție din Berezeni, județul Vas- | 
Iui, unitate decorată cu „Ordinul 
Muncii" clasa I, au depus în contul 
omeniei suma de 100 000 lei și au 
hotărit să contribuie și cu 15 000 kg 
cereale.

• Lucrătorii de la Direcția de ex
pediere a presei contribuie la contul 
omeniei și solidarității cu 200 000 lei.

• Țăranii cooperatori din județul 
Ialomița au contribuit pînă acum la 
contul omeniei cu 7 800 000 lei. 140 000 
kg grîu și 42 000 kg porumb.

• Contribuția obștii din comuna 
Șura Mică, județul Sibiu, care prin 
munca înfrățită a locuitorilor ei, ro
mâni și germani, a obținut în ulti
mii ani realizări importante pe tă- 
rim economic și social-edilitar. con
tribuie cu peste 350 000 lei.

• Pină in prezent. Consiliul mu
nicipal al femeilor Sibiu a depus in 
„Contul 1977" suma de 87 000 lei.

• Personalul Spitalului din Gătaia, 
județul Timiș, contribuie la contul o- 
mfeniei cu suma de 128 137 lei.

• Din manifestările culturale și 
sportive initiate de organizațiile de 
masă și obștești din județul Ialomița 
s-au depus pină in prezent lă C.E.C., 
in „Contul 1977", suma de 340 000 lei.

• In contul ajutorării sinistraților 
și sprijinirii operei de reconstrucție. 
Liceul real-umanist nr. 1 din Satu 
Mare a hotărit să contribuie cu 
suma de 110 000 lei. sumă constituită 
din donarea de către cadrele didac
tice a unei părți din gratificație și 
retribuția unei zile pe lună pînă la 
sfirșitul anului, precum și din înca
sările de la diferite manifestări cul- 
tural-artistice și sportive ale elevilor.

• Duminică. 3 aprilie 1977. ora 11, 
și luni. 4 aprilie 1977. ora 17. va a- 
vea loc in sala „George Enescu" a 
Conservatorului de muzică „Ciprian 
Porumbeseu" din București un con
cert simfonic ale cărui încasări vor 
fi depuse in contul omeniei. In 
program : Simfonia a IX-a de Beet
hoven. Iși dau concursul soliști ai 
Operei Române din București, corul 
Filarmonicii ..George Enescu" și or
chestra simfonică a conservatorului.

® Sub genericul „Cintare omului" 
au fost susținute spectacole ale că
ror încasări au fost depuse in con
tul omeniei la Hirsești. Dobrești. Bo
gat! Poenari. Rucăr. Stoenești și Vlă- 
dești din județul Argeș.

• Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale or
ganizează la Palatul sporturilor și 
culturii joi 31 martie și duminică 
3 aprilie, ora 19, concerte extraor
dinare de muzică ușoară, la care își 
dau concursul Mircea Florian, Vali 
Sterian. Dan Chebac. Gheorghe 
Gheorghiu și grupurile ..Catena", 
„Experimental Quintet" din Cluj- 
Napoca, „Roșu și Negru" și „Caru- 
sel“-Arad. încasările vor fi depuse 
in contul omeniei.

vor fi favorabile producerii brumei. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
intre 12 și 22 grade, izolat mai ridi
cate.

Intre 19 și 25 aprilie, vremea va fi 
relativ rece. îndeosebi in regiunile 
din nordul țării. Cerul va fi temporar 
noros. In cea mai mare parte a țării 
vor cădea ploi, care, izolat, in unele 
zile vor avea tendința de a se trans
forma în lapoviță in nordul și estul 
țării. La munte va ninge. Vintul va 
hate moderat, prezentind intensificări 
de scurtă durată, cu viteze de 35—45 
km pe oră. predominind din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 1 și 9 grade, iar 
maximele între 10 și 20 grade.

In ultimele zile ale lunii aprilie 
vremea se va incălzi, cerul va fi 
variabil și vor cădea averse însoțite 
de descărcări electrice. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele intre 17 și 27 
grade, local mai ridicate.

★
Timpul probabil pentru zilei» de 1, î 

și 3 aprilie. In țară : Vremea va fi re
lativ rece Îndeosebi la începutul inter
valului. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea ploi temporare în jumătatea 
de sud-vest a țării șl locale în rest. 
Izolat, in nordul țării precipitațiile vor 
fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Vintul va sufla moderat, cu intensifi
cări locale, cu viteze de 45—55 kilome
tri pe oră. predominind din sectorul 
sud-estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 -și plus 7 grade, 
izolat mai coborite in primele două 
nopți în jumătatea de nord a tării, iar 
cele maxime intre 5 și 15 grade, local 
mai ridicate la sfirșitul intervalului, 
în București : Vreme relativ rece în
deosebi la începutul intervalului. Cerul 
va fi mai mult noros. Temporar va 
ploua. Vint moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, cu viteze de 35—45 kilo
metri pe oră.

COMUNICAT 
privind vizita in România a ministrului 

afacerilor externe al R.P. Polone, Emil Wojtaszek
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Polone, Emil Woj
taszek. a efectuat, in perioada 29—30 
martie 1977, o vizită oficială de prie
tenie in România.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Polone a fost pri
mit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Ministrul Emil Wojtaszek a reîn
noit sentimentele de sinceră compa
siune in legătură cu urmările tragice 
ale cutremurului care s-a abătut a- 
supra României la 4 martie 1977.

In timpul vizitei, miniștrii de ex
terne au efectuat, intr-o atmosferă 
de pr.ietenie tradițională, înțelegere 
și stimă reciprocă, un rodnic schimb 
de păreri cu privire la stadiul actual 
și perspectivele dezvoltării multilate
rale a relațiilor dintre România și 
Polonia. Ei au constatat cu satisfacție 
că relațiile frățești româno—polone 
se dezvoltă în toate domeniile, in 
conformitate cu Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă.

Miniștrii afacerilor externe au 
subliniat câ o importantă hotări- 
toare pentru adincirea permanentă 
a relațiilor bilaterale în toate 
domeniile o au colaborarea fră
țească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, în special întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ed
ward Gierek. Ei au afirmat că 
direcțiile adincirii prieteniei dintre 
Polonia și România, stabilite de cei 
doi conducători in timpul convorbi
rilor de la Sinaia, in octombrie 1976, 
sint realizate cu consecvență. De 
asemenea, au constatat că sarcinile 
în domeniul colaborării economice și 
tehnico-științifice stabilite in timpul 
convorbirilor din România ale primi
lor miniștri — tovarășii Manea Mă- 
nescu și Pio.tr Jaroszewicz — din 
ianuarie 1977, se realizează în con
formitate cu programul stabilit.

Cele două părți au apreciat pozitiv 
dezvoltarea colaborării culturale și 
științifice, precum și în domeniul 
presei, radioului, televiziunii și tu
rismului și și-au exprimat interesul 
pentru extinderea și adincirea in 
continuare a colaborării in aceste 
domenii.

Cei doi miniștri au constatat că 
relațiile de colaborare dintre cele 
două țări contribuie la realizarea 
programelor de dezvoltare social- 
economică. adoptate de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân și de Congresul al VII-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez.

Miniștrii afacerilor externe au fă
cut un schimb de păreri asupra prin
cipalelor probleme internaționale, 
îndeosebi asupra aspectelor legate de 
întărirea in continuare a păcii și 
securității, adincirea destinderii și 
dezvoltarea colaborării reciproc a- 
vantajoase in Europa.

In acest context, s-a subliniat în
semnătatea Declarației și a altor do
cumente adoptate de Consfătuirea 
de la București din noiembrie 1976 
a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, a propunerilor pe care 
ele le conțin, pentru realizarea de 
noi pași concreți in. direcția consoli
dării. prin eforturi comune, a secu
rității și dezvoltarea colaborării 
egale in drepturi pe continentul eu
ropean. S-a subliniat că, pentru în

încheierea convorbirilor oficiale
Miercuri s-au încheiat convorbiri

le oficiale dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. și mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Polone. Emil Wojtaszek.

★
în aceeași zi. tovarășul Emil Woj

taszek a oferit o recepție in onoarea 
tovarășului George Macovescu.

Au participat Mihail Florescu. mi
nistrul industriei chirilice. Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Ion Iosefide. adjunct 
al ministrului industriei construcțiilor 
de mașini. Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și co
operării economice Internationale, 

tărirea securității și dezvoltarea co
laborării in Europa, cel mai impor
tant lucru este in prezent tradu
cerea deplină în viată a tuturor prin
cipiilor și angajamentelor Actului 
final de la Helsinki, care constituie 
un tot unitar, întreprinderea unor 
pași concreți pentru reducerea înar
mărilor și dezarmare. Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Polonă acordă o mare impor
tanță reuniunii de la Belgrad, pen
tru ca ea să servească întăririi in 
continuare a destinderii, securității 
și cooperării in Europa și in lume. 
In acest scop, cele două părți vor 
acționa ca această reuniune să facă 
un bilanț al realizărilor obținute In 
aplicarea Actului final, să dea un 
nou impuls pentru înfăptuirea inte
grală a obiectivelor convenite la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, a principiilor 
și prevederile Actului final de la 
Helsinki.

Cei doi miniștri au constatat că 
activitatea forțelor ostile destinderii 
impune necesitatea intensificării 
eforturilor pentru adincirea acestui 
proces, pentru aplicarea principiilor 
coexistenței pașnice in relațiile din
tre state, indiferent de orinduirea lor 
socială, încetarea cursei înarmărilor 
și dezarmare, inclusiv dezarmare nu
cleară.

Miniștrii au subliniat importanta 
pe care Organizația Națiunilor Unite 
o are pentru intărirea păcii, secu
rității și colaborării internaționale, 
pentru soluționarea echitabilă a pro
blemelor complexe cu care este con
fruntată omenirea. S-a exprimat so
lidaritatea cu lupta popoarelor îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. ca și 
împotriva politicii de discriminare 
rasială și a apartheidului. S-a rele
vat necesitatea intensificării efortu
rilor pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale juste, 
fără discriminări, cu respectarea in
tereselor tuturor statelor. Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă consideră necesar 
să se acționeze în. continuare pentru 
lichidarea surselor de încordare și a 
conflictelor internaționale și rezol
varea lor pașnică, prin mijloace po
litice, în interesul tuturor popoare
lor.

Miniștrii au subliniat rolul impor
tant al statelor socialiste, ca și al ță
rilor în curs de dezvoltare și neali
niate, al forțelor democratice, pro
gresiste. antiimperialiste de pretu
tindeni in consolidarea procesului de 
destindere și dezvoltarea colaborării 
egale in drepturi intre toate statele, 
edificarea unei reale securități inter
naționale și asigurarea unei păci 
trainice in lume.

Vizita ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Polone 
în Republica Socialistă România și 
convorbirile fructuoase care au avut 
loc cu această ocazie au evidențiat 
încă o dată dorința ambelor părți de 
a extinde și adinei relațiile de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țâri. S-a stabilit să fie continuate în- 
tilnirile și consultările intre ministe
rele afacerilor externe, la diferite 
niveluri, in scopul extinderii rela
țiilor bilaterale, precum și în direc
ția adincirii conlucrării celor două 
țări pe plan internațional.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Polone, tovarășul 
Emil Wojtaszek. a invitat pe minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, tovarășul George 
Macovescu. să efectueze o vizită ofi
cială de prietenie in Polonia. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

Petre Constantin, adjunct al minis
trului educației și invătămintului. 
Aurel Duca, ambasadorul României 
la Varșovia, alte persoane oficiale 
române și poloneze. Au luat parte, 
de asemenea, ambasadorul R.P. Po
lone la București. Wladyslaw Wo.j- 
tasik, și membri ai ambasadei.

★
Miercuri după-amiază, ministrul 

afacerilor externe al Republicii Popu
lare Polone. Emil Wojtaszek. care, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu. a făcut o vi
zită oficială de prietenie in tara 
noastră, a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Buletin rutier
INFORMAȚII DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI — DIRECȚIA CIRCULAȚIE

In atenția 
conducătorilor auto 

din provincie care vin 
în Capitală

In rubrica anterioară am prezentat 
informații și recomandări cu privire 
la circulația in Capitală,' care a su
ferit unele modificări datorită insti
tuirii unor restricții de viteză. îngus
tării părții carosabile în zona unor 
șantiere din perimetrul central, a de
plasării pietonilor pe partea carosa
bilă in apropierea acestor șantiere și 
interzicerea accesului pe unele străzi. 
Este necesar ca automobiliștii care 
sosesc din provincie să se informeze 
din timp, folosind eventual harta 
străzilor din Capitală, asupra restric
țiilor temporare. De asemenea, est« 

necesară respectarea traseelor ocoli
toare — semnalizate cu indicatoare 
de orientare — destinate autoturis
melor și a regimului de viteză obli
gatoriu pe unele străzi. Se recoman
dă o atenție mai mare din partea 
automobiliștilor în zona șantierelor 
unde s-au instituit culoare pentru 
deplasarea pietonilor.

La rindul lor. în scopul facilitării 
circulației autovehiculelor, pietonii 
să se deplaseze numai pe trotuare 
sau pe culoarele special destinate.

Traficul rutier în 
aceste zile

Odată cu încălzirea timpului se 
înregistrează o intensificare a trafi
cului rutier. Pentru șoferii de pe au- 
tovehieulele proprietate de stat, dar 
și pentru automobiliștii amatori care, 

mai ales acum, la sfirșit de săptă- 
mină, pornesc mai des la drum, se 
recomandă multă prudență.

Trebuie avut in vedere că fiecare 
șosea iși are particularitățile ei. fie 
că străbate zone muntoase sau de 
șes, fie că este mai mult sau mai pu
țin circulată. Nu de puține ori igno
rarea acestor particularități de către 
unii conducători auto s-a soldat cu 
grave accidente de circulație. Se cere, 
de asemenea, respectarea cu strictețe 
a regimului de viteză în afara și în 
interiorul localităților, chiar dacă 
este nevoie de o viteză mult sub li
mitele prescrise de legea rutieră. In 
afara faptului că mergind cu o viteză 
in limitele de siguranță se poate pre
veni un accident, se evită și întilni- 
rea nedorită cu aparatele radar care 
se găsesc în permanență pe căile ru
tiere.

• NEAMȚ. Timp de două zile, 
la Piatra Neamț și Tîrgu Neamț 
s-a desfășurat faza județeană a 
Festivalului national „Cintarea 
României" a formațiilor de tea
tru, de dansuri populare, monta
je literare și recitatori. Au urcat 
pe scena festivalului 54 de for
mații cuprinzînd peste 2 000 de 
artiști amatori. La librăria „Ca- 
listrat Hogaș" din Piatra Neamț 
a fost organizată o expoziție cu 
cărți social-politice inspirate din 
evenimentele marii răscoale a 
țărănimii din 1907. (Ion Manea). 
• DOLJ. în cadrul ciclului de 
conferințe dedicat teatrului is
toric și creării epopeii naționale, 
la Teatrul Național din Craiova 
a avut loc conferința „1907. Re
memorări în istorie și în teatrul 
românesc". în încheiere a fost 
prezentată evocarea dramatică 
„Radu — cronicar de țară". (N. 
Băbălău). • DÎMBOVIȚA. La 
Tlrgoviște. în cadrul manifestă
rilor dedicate centenarului inde

pendentei de stat a României 
s-au desfășurat lucrările unei 
sesiuni de comunicări științifice, 
cu tema „Latinitatea limbii ro
mâne și continuitatea poporului 
român", organizată sub egida 
Inspectoratului școlar jude
țean și a Consiliului județean 
de educație politică și cultură 
s cialistă Dîmbovița (Constantin 
Soci). • GALAȚI. La Galați 
a fost lansat concursul lunar 
„Cine știe muzică. ciștigă", 
deschis îndeosebi tinerilor. 
In cadrul primei teme a con
cursului, „Opera românească 
contemporană", concurenții au 
fost invitați să vizioneze spec
tacolele teatrului muzical din 
localitate, principalul „material 
bibliografic" al concursului. 
(Dan Plăeșu). • SIBIU. La Si
biu a avut loc o sesiune știin

țifică cu tema „Centenarul in
dependentei de stat a României", 
organizată de universitatea cul- 
tural-știintifică, muzeul „Bru- 
kenthal", institutul de invăță- 
mint superior și inspectoratul 
școlar județean. La Casa arte
lor din Sibiu a fost deschisă ex
poziția personală a pictorului 
amator Vasile Frunzete, cuprin- 
zind lucrările pe lemn si sticlă, 
care redau viata satului româ
nesc, a pitoreștii comune Răși
nari. Teatrul de stat din Sibiu a 
prezentat premiera comediei 
muzicale „Fetele Didinei" de 
Victor Eftimiu. Regia este sem
nată de Avram Besoiu. sceno
grafia de Vasile Rotaru, iar mu
zica de Camil Georgescu. (Nico
lae Brujan). • PRAHOVA. în 
sala Casei de cultură a sindica
telor din Ploiești a avut loc ver

nisajul expoziției județene de ar
tă fotografică. Teatrul ploieștean 
de estradă a prezentat spectaco
lul de revistă „Cosmonava Spe
ranța". al cărui scenariu este 
semnat de Victor Birlădeanu. Re
gia: Eugen Aron; momente co
regrafice: Ion Alexe; muzica : 
Ion Cristinoiu. Păpușarii teatru
lui „Ciufuliei" din Ploiești au 
prezentat. Și ei pentru cei mai 
mici cetățeni premiera : „Fetița 
cu pistrui" de Alexandru Po
pescu. (Constantin Căpraru). 
• BACAU. Membrii celor 20 de 
cercuri de artă populară din 
județ prezintă, în cadrul unei 
expoziții deschise la galeriile 
muzeului din Bacău, cele mal 
izbutite lucrări : artizanat, țe
sături, cusături, covoare, șter
gare. costume populare repre
zentind principalele zone et- 
nofolclorice de pe văile Trotu- 
șului. Șiretului. Oituzului șl 
Tazlăului. (Gheorghe Baltă).

• PRECIZĂRI DUPĂ 
CATASTROFA DIN CA
NARE. Reprezentanții comi
siei speciale însărcinate cu an
chetarea catastrofei survenit» 
duminică in Insulele Canare, in 
care și-au pierdut viata 577 per-, 
soane, ca urmare a ciocnirii a 
două aparate „Jumbo-jet“ aparți- 
nind companiei americane „Pa- 
nam", respectiv, companiei o- 
landeze KLM, sint unanimi asu
pra unui punct, anume că de 
vină ar fi pilotul avionului o- 
landez, care s-a angajat pe pistă 
fără a primi autorizația de de
colare. El ar fi înțeles probabil 
greșit instrucțiunile turnului de 
control. In urma acestei catas
trofe — cea mai mare din istoria 
aviației — societățile de asigu

rare urmează să plătească suma 
astronomică de 723 milioane de 
dolari, pentru cele două aparate 
distruse, plus cite aproximativ 
60 000 dolari pentru fiecare pa
sager căzut victimă.

• OSCAR '76: PE 
PRIMUL PLAN FILMELE 
CU CARACTER SOCIAL 
La Los Angeles au fost acorda
te premiile Oscar răsplătind 
cele mai bune producții cinema
tografice și pe cei mai buni in- 
terpreți ai anului, ca rezultat al 
opțiunilor membrilor Academiei 
naționale a filmului din S.U.A. 
Nota distinctă a actualei ediții, 
cea de-a 49-a, spre deosebire de 
edițiile din anii trecuți, o con
stituie sufragiile acordate în 
mod cvasiunanim producțiilor 

ci. caracter pronunțat social. 
Cele mai multe premii — pentru 
cel mai bun actor (Peter Finch, 
cu titlu postum), pentru cea mai 
bună actriță (Faye Dunaway), 
pentru cel mai bun rol se
cundar feminin (Beatrice Stra
ight) și pentru cel mai bun 
scenariu original adaptat pentru 
ecran (Paddy Chayefsky) — 
le-a întrunit filmul „Network" 
(„Rețeaua"), care denunță, în 
mod necruțător, folosirea abuzi
vă a televiziunii, ca mijloc de 
intoxicare a telespectatorilor din 
lumea occidentală. Cel mai bun 
film american al anului a fost 
apreciat „Rocky", o satiră la a- 
dresa moravurilor din lumea 
boxului, în condițiile societății 
capitaliste, care a primit, de ase
menea, un premiu pentru regie 
și altul pentru montaj. Pentru 
prima dată, premiul pentru cel
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mai bun film străin al anului a 
fost acordat unei producții din- 
tr-o țară a lumii a treia : „Ne
gru și alb în culori" (Coasta de 
Fildeș) — un alt element care 
conferă un caracter de excepție 
al actualei ediții Oscar.

• CONSECINȚE TRA
GICE. Din cele 80 milioane 
de copii oare se nasc în fiecare 
an în țările subdezvoltate, cel 
puțin 5 milioane mor din cauză 
câ nu au fost vaccinați împotri
va unor maladii infecțioase care 
pot totuși să fie prevenite, re
levă un comunicat al Organiza
ției Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). Specialiștii organiza

ției recomandă cu insistență 
vaccinarea impotriva unor ase
menea boli cum ar fi difteria, 
tuberculoza, poliomielita, rujeo- 
la, variola, subliniind, totodată, 
ca unul din aspectele cele mai 
tragice ale subdezvoltării, că in 
cele mai multe cazuri vaccină
rile nu se efectuează datorită 
costului lor prea ridicat pentru 
multe din țările cel mai mult a- 
fectate de aceste flageluri.

• PROIECT DE IRI
GARE A SAHAREI. un 
studiu efectuat de un grup, de 
experți italieni, la solicitarea 
Libiei, a ajuns la concluzia că 

„irigarea Saharei este nu numai 
posibilă, dar chiar realizabilă". 
Centrul economic Italia—Africa 
(C.E.I.A.) a elaborat chiar un 
proiect in acest sens, a cărui 
realizare ar presupune investi
ții in valoare de circa 50 miliar
de dolari. Potrivit proiectului, 
prin pomparea apei Nilului și 
stocarea acesteia in lacul Ciad, 
devenit astfel un adevărat re
zervor. o suprafață de aproxi
mativ 8 milioane de kmp ar pu
tea fi irigată, cu ajutorul unor 
apeducte însumind 9150 km. 
Țările interesate — Libia. Egip
tul, Ciadul, Nigerul, Mauritania 
și Algeria — studiază în pre
zent acest proiect.

• PROPRIETĂȚI BAC- 
TERIOSTATICE. Valoarea 
medicinală a strugurilor, mustu

lui și vinului și-a găsit recente 
confirmări. Se știe că soldații 
romani turnau vin pe rănile lor 
pentru a le vindeca, iar război
nicii egipteni „dezinfectau" apa 
în țările cucerite cu vin... Cer
cetători canadieni au constatat., 
acum, in eprubetele lor de tes
tare. că strugurii, mustul și viJ 
nul au un efect bacteriostatic, 
confirmind astfel experiența an
ticilor. Cercetătorii amintiți au 
stabilit că strugurii și mustul 
au un efect mai puternic bac
teriostatic decit vinurile. La 
rindul său, vinul , roșu acționea
ză mai intens impotriva bacteri
ilor decit vinul alb.

• DIAGNOSTICARE 
TIMPURIE. O privire în pro
funzime asupra arterelor, vene

lor și celor mai mici vase san
guine ale omului este in pre
zent posibilă din afară, fără 
nici o intervenție in corpul pa
cientului. în acest scop. prof, 
dr. Thomas Kenner, de la Uni
versitatea din Graz (Austria), 
experimentează două metode 
speciale, una bazată pe înregis
trarea presiunii pulsului și cea
laltă pe urmărirea efectului ul
trasunetelor. Prin înregistrarea 
vitezei de propagare a undelor 
pulsului se determină elasticita
tea vaselor sanguine. Prin me
toda ultrasunetelor se măsoară 
circulația singelui, mai precis 
deplasarea globulelor roșii. Da
tele obținute pot fi utilizate în 
diagnosticarea timpurie a unor 
maladii ale aparatului circula
tor.
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Prezentarea la Palermo a volumului
NICOLAE CEAUSESCU

„Să schimbăm lumea — 
Pentru o nouă ordine internațională"

ROMA 30 (Agerpres). — La Cen
trul cultural ..Prietenii României" 
din Palermo a avut loc, în prezenta 
unui numeros public, prezentarea 
volumului NICOLAE CEAUȘESCU: 
„Să schimbăm lumea — Pentru c 
nouă ordine internațională". Volu
mul, care reunește o amplă culegere 
de texte din opera secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost prezentat de pre
ședintele Centrului cultural „Prie
tenii României", Domenico Micelli, 
care a evidențiat „înalta valoare po
litică și culturală a. mesajului și 
semnificației care derivă din scrie

MANIFESTĂRI CONSACRATE CENTENARULUI 
INDEPENDENTEI DE STAT A ROMÂNIEI 

Constituirea în Iran a unui Comitet național format din înalte 
personalități

Ziarele iraniene publică un co
municat cu privire la constituirea 
in Iran a unui Comitet national, 
format din înalte personalități, 
pentru sărbătorirea centenarului in
dependenței de stat a României. In 
document se relevă că, pentru a

★
In cadrul ciclului de manifestări 

organizate in S.U.A. pentru mar
carea centenarului independenței 
de stat a României, la Universitatea 
din orașul Eugene, statul Oregon, a 
avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii „Tezaurul istoric na
tional".

..Semnificația independentei Româ
niei" și „România contemporană"

agențiile de presă transmit:
Primul ministru al Pakis

Zulfikar Aii Bhutto, afânului,
format noul guvern al tării. în postul 
de ministru de externe a fost numit 
Aziz Ahmed, care a detinut in 
vechiul guvern portofoliul Ministeru
lui Apărării și al Ministerului de 
Externe. Abdul Hafez Pirzada a fost
numit in postul de ministru al finan
țelor. planificării și cooperării inter- 
provinciale.

Demonstrație la Seul. Pes' 
te 600 de studenti de la Universita
tea din Seul au participat la o de
monstrație antiguvernamentală in 
semn de protest împotriva represiu
nilor polițienești și condamnării la 
inchisoare a celor cftre se opun dic
taturii. informează agenția A.C.T.C. 
Manifestant» au dat publicității un 
„Manifest pentru democrație și sal
vare națională", in care se cere anu
larea măsurilor de Urgentă, elibe
rarea detinutilor politici din închi
sori. respectarea drepturilor omului, 
garantarea dreptului la existentă.

Sfiminar. Porticipanții Ia se
minarul international asupra dis
criminării rasiale și drepturilor omu
lui de la Accra au adoptat o rezoluție 
prin care condamnă statele occiden

rile și discursurile președintelui ■ 
României, Nicolae Ceausescu, pozi
ția consecventă și realistă a P.C.R. • 
in problemele politice internaționale 
actuale, eforturile poporului si .parti-’ 
dulm in. opera de consolidare a so
cialismului in România".

. Domenico Micelli a subliniat, tot
odată. că se face „ecoul gsistenței. al. 
tuturor membrilor Centrului cultu
ral „Prietenii României". în „a ex< 
prima deplina lor solidaritate cu' 
poporul român, care acționează 
eroic, sub conducerea personală a' 
șefului statului, pentru a înlătura 
urmările recentului cutremur de; 
pămint care a lovit România".

se sublinia prietenia și înțelegerea 
care caracterizează relațiile dintre 
România și Iran, șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr 
a desemnat pe prințesa Ashraf 
Pahlavi ca președinte de onoare al 
comitetului.

★
au constituit temele expunerilor 
președintelui Centrului de cultură 
și inițiativă turistică din Madrid, 
Benjamin Martin Pelayo, și. respec
tiv, secretarului general al acestui 
organism, Jose Casei, făcute in ca
drul manifestărilor dedicate, in Spa
nia, centenarului independenței- de 
stat a țării noastre.

tale care continuă să furnizeze aju
tor militar, economic și politic re
gimurilor rasiste din sudul Africii.

Dezacord. Mini?trii pentru 
problemele cercetării științifice ai ță
rilor membre ale C.E.E. au eșuat 
pentru a cincea oară în încercarea 
lor de a ajunge la un acord privind 
locul amplasării proiectatei instalații 
de mari proporții pentru realizarea 
fuziunii termonucleare controlate.

Procurorul general din 
Atena a ordonat confiscarea revis
telor cu conținut pornografic difu
zate de librăriile și chioșcurile din 
capitala elenă.

Orar de vară.în noaPtea de 
2 spre 3 aprilie, orarul de vară va fi 
introdus in Franța pentru al doilea 
an consecutiv, acele ceasornicelor ur- 
mind să fie date înainte cu o oră. 
Experții francezi apreciază că ; prin 
aplicarea acestei măsuri se realizează 
pe plan național o economie de re
surse energetice echivalente cu 
300 000 țone de petrol. In aceeași 
noapte, vor mai trece la orarul de 
vară Olanda. Belgia, Luxemburgul. 
Spania și Grecia.

IN pregătirea sesiunii speciale
A 0. N. U. PENTRU DEZARMARE

Lucrările Comitetului pregătitor
NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager-

pres). — La sediul Națiunilor Unite 
din New York au început lucrările 
Comitetului pregătitor pentru convo
carea sesiunii speciale a O.N.U. pen
tru dezarmare. Din comitet fac parte 
reprezentanți ai unui număr de 54

Cuvîntarea secretarului general al Națiunilor Unite
Luind cuvîntul în ședința de des

chidere. secretarul general al O.N.U., 
j Kurt Waldheim, s-a pronunțat pen- 
i tru încetarea producției de arme nu- 
; cleare și lichidarea stocurilor exis- 
I tente ca singura , modalitate de a 

înlătura eventualitatea unui dezas- 
: tru nuclear. Exprimindu-și încrede-, 

rea că sesiunea specială a Adunării 
Generale „va deveni un punct de co
titură in eforturile pentru dezarma
re", vorbitorul a spus că „trebuie ca 
toată lumea să dea dovadă de bună
voință pentru a participa la acest 
proces al dezarmării".

Kurt Waldheim a evidențiat că 
rapiditatea inovațiilor tehnologice in 
domeniul armamentelor nucleare im
pune orientarea eforturilor nu spre 
controlul sau limitarea acestor arma
mente, ci spre o reducere substan
țială a sistemelor strategice. „Inven
țiile tehnologice depășesc astăzi rit
mul negocierilor", a spus el. De ase
menea. el și-a exprimat temerea că 
dezvoltarea unor arme nucleare mai 
mici, mai precise, poate să ducă la 
erodarea treptată a liniei de demar
cație dintre armamentele nucleare și 
cele convenționale.

Secretarul general al O.N.U. ă re
liefat că progresul în domeniul dez
armării este o necesitate imperativă 
pentru a pune 'capăt actualei canali
zări spre scopuri militare a unor 
vaste resurse financiare, de forță de 
muncă, de materii prime și cunoștin
țe tehnice. Cursa înarmărilor, prin 
costul ei economic și efectele sale 
sociale și politice, reprezintă obsta
colul cel mai masiv ce se ridică în

La Cairo a semnat
colul schimburilor comerciale dintre 
R.A. Egipt si Uniunea Sovietică pen
tru anul 1977. anunță agenția T.A.S.S.

Populația Iranuluieste de 
34 000 000 de locuitori. în orașele 
iraniene locuiesc în prezent 15 500 000 
locuitori, potrivit datelor recensămin- 
tului din 1976.

Importante zăcăminte de 
Cărbune au fost descoPerite recent 
in regiunea Suhsieno a provinciei 
Sanhwei din R.P. Chineză, anunță 
agenția China Nouă. După prospec
țiunile pentru delimitarea si eva
luarea noului bazin carbonifer au 
început lucrările pentru deschiderea 
unei mine de cărbune.

„Genocid în Paraguay" 
este titlul unei lucrări apărute la 
New York în. care sint prezentate 
declarațiile unor mărfuri oculari și 
documente referitoare la genocidul 
comis de regimul dictatorului Alfredo 
Stroessner împotriva populației in
diene din «această tară. „Indienii sint 
vinați și impușcați ca animalele". 

de țări. El a fost constituit de sesiu
nea a XXXI-a a Adunării Generale 
a O.N.U., care a hotărit convocarea în 
mai-iunie 1978 la O.N.U. a unei se
siuni speciale a Adunării Generale 
pentru problemele dezarmării.

fața progresului pe calea soluționă
rii altor probleme urgente și impor
tante, inclusiv aceea, principală, a 
dezvoltării economice, a arătat 
Waldheim.

Relevînd nivelul tot mai ridicat al 
cheltuielilor militare pe plan mon
dial, secretarul general al O.N.U. a 
arătat, totodată, că 60 000 000 de oa
meni. militari și civili, sint astăzi 
angajați direct sau indirect in dome
nii de activitate militară, cifră com
parabilă cu totalitatea miinii de lu
cru industriale din Europa sau cu 79 
la sută din totalul miinii de lucru 
din Statele Unite.

In acest timp, cei 83 milioane do
lari pe care Organizația Mondială a 
Sănătății i-a cheltuit intr-un deceniu 
pentru eradicarea variolei n-ar fi su- 
ficienți nici pentru a cumpăra un 
singur bombardier strategic superso
nic, a relevat secretarul general. Ci
tind un alt exemplu, el a arătat că, 
în prezent, campania împotriva ma
lariei întreprinsă de O.M.S., care a 
costat 450 milioane dolari, trenează 
din lipsă de fonduri ; și totuși a- 
ceastă sumă nu reprezintă decit ju
mătate din cit se cheltuiește zilnic, 
pe plan mondial, in scopuri militare.

Peste o jumătate de miliard de oa
meni sint subnutriți și cinci sau șase 
miliarde de dolari sînt necesari pen
tru a acorda asistență în dezvoltarea 
agriculturii. Două-trei miliarde sint 
deja angajate in acest scop și restul 
ar putea fi acoperit prin reducerea 
cu numai unu la sută a bugetelor 
militare ale țărilor industrializate, a 
subliniat secretarul general al O.N.U.

relevă lucrarea, „iar femeile si co
piii lor sînt vinduți ca sclavii. în Pa
raguay. un copil indian poate fi 
cumpărat pentru 50 de centavos".

Formarea noului guvern 
franCeZ. ^ar*s a anunțată, 
miercuri după-amiază. componenta 
noului guvern francez, care — re
marcă observatorii politici — nu pre
zintă modificări majore față de echi
pa ministerială precedentă. Primul 
ministru. Raymond Barre. își con
servă. astfel, cel de-al doilea post 
de ministru al finanțelor și econo
miei. Demisia precedentului cabinet 
Barre a intervenit, după cum s-a a- 
nunțat. in contextul recentelor alegeri 
municipale, care au prilejuit un pro
gres fără precedent al forțelor de 
stingă.

Vot de încredere. Parla’ 
mentul finlandez a acordat votul de 
încredere guvernului minoritar al 
premierului Martti Miettunen, cu 96 
de voturi pentru și două voturi con
tra. Toți deputății din partea parti
delor de stingă — social-democrati și 
comuniști — s-au abținut de la vot. 
Miettunen a cerut parlamentului 
să-și exprime încrederea în politica 
guvernului său în problema forței de 
muncă, avînd în vedere că țara este 
confruntată în prezent cu serioase 
dificultăți determinate de raporturile 
dintre sindicate și patronat.

Convorbiri
sovieto - americane

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc la Moscova o 
nouă întilnire între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Andrei Gromiko. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Cyrus Vance, 
secretarul de stat al S.U.A. După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
s-au discutat rezultatele convorbiri
lor prilejuite de vizita Iui Vance, în 
cadrul cărora au fost abordate atit 
probleme ale relațiilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A.. cit și unele probleme in
ternaționale. S-a convenit ca părțile 
să continue schimbul de păreri, in 
special în probleme legate de înche
ierea unui nou acord privind limita
rea înarmărilor strategice.

în dezbaterea

Seminarului de la Tunis

Imperativul înfăptuirii
unei noi ordini 

economice internaționale
La Tunis se desfășoară lucrările 

unui seminar internațional, avind ca 
temă „Schimburile economice și 
cooperarea între țările în curs de 
dezvoltare", la care participă specia
liști în. domeniul economiei din dife
rite țări ale lumii. Luind cuvîntul, 
Moncef Belhaj Amor, ministrul tuni
sian însărcinat cu relațiile cu Adu
narea Națională și secretar general 
al guvernului, a arătat că stabilirea i 
unei noi ordini economice mondiale 
presupune și intensificarea schim
burilor economice si a cooperării in
tre țările in curs de dezvoltare pen
tru a se reduce gradul de dependență 
fată de statele dezvoltate si pentru 
ca economiile lor să progreseze în 
conformitate cu propriile necesități.

Pe de altă parte, ministrul tunisian 
a arătat că. deși comerțul între ță
rile africane a crescut în ultimii ani. 
coța-parte in schimburile mondiale 
nu a fost, intre 1970 și 1974. decit de 
4,3 la sută, dintre care jumătate era , 
detinut de livrările de petrol! 'Mi
nistrul tunisian a afirmat, de aseme
nea. că problema echilibrării schim
burilor nu este de ordin tehnic, ci 
ține, in primul rind. de factorul de 
decizie’politică la diferite niveluri, ăl 
hotăririi țărilor in curs de dezvoltare 
de a pune capăt acestor decalaje.

și restricțiile comerciale - 
obstacol in calea 

redresării economice**
STOCKHOLM 30 (Agerpres). — 

Vorbind in fața Camerei de Comerț 
a Suediei. Emile van Lennep. secre
tar general al Organizației pentru co
operare economică și dezvoltare, a 
avertizat că tendințele protecționiste 
eare se manifestă in țările industria
lizate constituie o amenințare cres
cândă la adresa redresării economice 
internaționale. El a amintit că in pe
rioadele cele mai dificile ale rece
siunii economice din 1974—1975 sta
tele industrializate din O.E.C.D. s-au 
angajat să nu adopte măsuri protec
ționiste impunind restricții comercia
le partenerilor lor comerciali. Dar, a 
spus Lennep, excepțiile la aceste an
gajamente se multiplică, iar presiu
nile care se exercită asupra guverne
lor de a adopta noi măsuri protec
ționiste ‘se intensifică.

La reluarea convorbirilor intercomunitare

Pentru o rezolvare constructivă, in spiritul 
intereselor poporului cipriot, al cauzei 

destinderii si securității
» 1

După cum s-a relatat, azi începe la Viena o nouă fază a negocie
rilor intercomunitare asupra Ciprului, care se vor desfășura sub 
egida O.N.U., secretarul general al organizației. Kurt Waldheim, 
urmind, de altfel, a prezida debutul lucrărilor.

Reluarea negocierilor în pro
blema cipriotă este salutată cu de
osebită satisfacție de opinia publică 
din tara noastră. Așa cum se știe, 
România socialistă, aflată într-o 
zonă geografică din apropierea 
Ciprului, a acordat in permanență 
o atenție deosebită situației din 
această tară, pronuntindu-se in 
repetate rinduri. in documen
te de partid și de stat, în 
luări de poziție în forurile in
ternaționale, pentru reglementarea 
pașnică a acestei probleme de 
către ciprioții înșiși, fără ameștec 
din afară, prin discuții directe 
între reprezentanții celor două co
munități, în vederea unor rezolvări 
care să tină seama de interesele 
fundamentale ale intregului popor 
cipriot. Reafirmînd această po
ziție statornică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta in Expunerea la șe
dința comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. Ma
rii Adunări Naționale. Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale : „România consideră că 
o importantă deosebită are soluțio
narea pe cale politică a situației 
din Cipru — țară cu care avem 
bune relații de prietenie si colabo
rare — pe baza respectării inde
pendentei și integrității acestui 
stat, a neutralității sale, a asigură
rii condițiilor necesare unei convie
țuiri pașnice a celor două comu
nități". Fără îndoială, stingerea 
acestui focar de încordare, răs- 
punzînd aspirațiilor tuturor ciprio- 
ților, s-ar înscrie, totodată, ca o 
contribuție importantă la întă
rirea destinderii și securității în 
Peninsula Balcanică și in* zona 
Mediterânei. pe continentul euro
pean. în general, a păcii în lume.

Așa cum . se știe, după o pe
rioadă îndelungată de impas. în 
lunile din urmă s-au înregistrat a- 
numite elemente ale unei evoluții 
noi, pozitive în problema cipriotă, 
în cadrul acestei evoluții. întiiniri- 
le din ianuarie și februarie dintre 
președintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, și liderul comunității 
turco-cipriote. Rauf Denktaș, s-au 
soldat cu hotărîrea comună de re

SPANIA

Adoptarea unui proiect de lege privind
garantarea libertății

MADRID 30 (Agerpres). — Corle- 
surile (parlamentul spaniol) au apro
bat miercuri, cu 321 dc voturi pentru, 
41 contra și 41 de abțineri, un proiect 
de lege prezentat de guvern în legă
tură cu garantarea libertății de aso
ciere sindicală — informează agen
țiile U.P.I. și A.F.P. Aplicarea pre
vederilor acestui proiect — apreciază 
agențiile de presă — va permite res
tabilirea în Spania a libertăților sin
dicale. suprimate din 1938.

Prezentînd. în fața membrilor Cor- 
tesurilor, principalele obiective ale

luare a dialogului intercomunitar, 
fiind formulate, cu acest prilej, 
principiile directoare care să stea 
la baza noii faze a negocierilor. 
Dincolo de deosebirile de vederi ce 
persistă intr-un șir de probleme, 
există un numitor comun care 
constituie o bună bază de pornire, i 
și anume, concepția. împărtășită ! 
deopotrivă de ciprioții greci și de 
cei turci, ca Republica Cipru să 
fie un stat cu o structură federa
tivă. bicomunitar, independent, u- 
nitar și nealiniat.

Pornind de la această platformă, 
reuniunilor de lucru le revine sar
cina deosebit de importantă a re
zolvării aspectelor practice, con
crete. respectiv, forma viitorului 
stat cipriot, problemele de ordin i 
teritorial (delimitarea zonelor sub g jț 
controlul fiecărei comunități), pro
blemele constituționale (natura și 
atribuțiile guvernului centrați. 
Luind in considerare condițiile noi 
în care debutează actuala rundă 
a convorbirilor intercomunitare, ' 
dorința exprimată de ambele dele
gații de a negocia in mod con
structiv, in spiritul bunăvoinței 
reciproce, se poate aprecia că sint 
întrunite premisele unei înțelegeri . 
spre o soluționare reală a situației 
din Cipru.

Desigur, complexitatea aspecte
lor legate de rezolvarea problemei ! 
cipriote lasă să se întrevadă un 
proces al negocierilor de o anume i 
durată pentru identificarea de : 
comun acord a soluțiilor reciproc 
acceptabile. Opinia publică din 
țara noastră își exprima speranța ; 
că. în condițiile prevalării spiritu- | 
lui de . înțelegere și receptivitate, 
negocierilș ce debutează acum vor 
permite’ găsirea drumului spre o 
rezolvare echitabilă, justă și trai
nică a problemei cipriote. în con
formitate cu dreptul poporului a- 
cestei țări' de a-și 'hotărî de. sine 
stătător destinele; permițînd astfel 
ciprioților greci și turci să-și con
sacre eforturile unite progresului 
general al patriei lor. potrivit in
tereselor generale ale păcii și 
securității.

D. OPREANU

de asociere sindicală
proiectului, ministrul pentru relațiile 
sindicale. Ehîrqufe Gătcia de lă Mata, 
a declarat că se are în vedere, in 
esență, recunoașterea drepturilor sin
dicale și garantarea apărării exerci
tării lor.

Recunoașterea acestor drepturi si 
exercitarea lor nestingherită — apre
ciază observatorii politici — repre
zintă obiective pentru care oamenii 
muncii din. Spania luptă de vreme 
îndelungată, precum și o nouă etapă 
în cadrul procesului de democratiza
re a vieții politico-sociale.

RACOLAREA DE SPECIALIȘTI DIN TARILE lN CURS DE DEZVOLTARE - 
SURSĂ DE SUPRAPROFITURI PENTRU MARILE MONOPOLURI

® O activitate de instigare profitabilă în cel mai înalt grad monopolurilor supranaționale • Dezrădăcinați! — primele victime ale crizei economice • „Hemoragia de inteligență" pri
vează țările în curs de dezvoltare de importante forțe necesare progresului economico-social • O concluzie tot mai larg împărtășită pe plan internațional: necesitatea unor măsuri 

- hotărîte pentru a se pune capăt acestei activități profund antiumane
în ultimul timp se manifesta pe plan internațional o preocupare tot 

mai accentuata fața de dimensiunile dobindite de un fenomen cu serioase 
implicații politice, sociale și economice, respectiv organizarea, in speciai 
prin intermediul marilor monopoluri supranaționale, a unor veritabile 
campanii de racolare a unor specialiști din țările în curs de dezvoltare, 
pentru a-și asigura, pe această cale, forță de muncă calificată ieftină, de 
înaltă specializare. Acest fenomen, cunoscut în presa internațională sub 
numele de „brain-drain" (expresie ce s-ar putea traduce prin „secătuirea 
rezervelor de inteligență"), este cu atît mai îngrijorător cu cit în țările de 
unde sint racolați acești specialiști, subdezvoltarea se accentuează, 
firește, în primul rînd, datorită urmărilor politicii imperialiste, .colonialiste și 
neocolonialiste, dar și lipsei de cadre calificate, atît de necesare pentru 
accelerarea dezvoltării economice și sociale. Fără indoială, intre aceste 
aspecte există o strînsă legătură, intrucit racolarea specialiștilor, insti
garea acestora de a-și părăsi țara, ademenirea lor prin diferite promi
siuni și tentații constituie, in esență, tot o expresie a politicii și practi
cilor imperialiste și colonialiste.

în acest sens, sînt deosebit de sem
nificativei dațele și 'aprecierile furni
zate de un șir dc- organisme, insti
tuții, publicații internaționale, ca' și

de personalități ale vieții social-po- 
i litice din diferite țări.

COMISIA PENTRU DEZVOLTA
REA SOCIALĂ A ECOSOC (Con
siliul pentru dezvoltarea econo-

Iată cum vede revista franceză „Le Point" fenomenul racolării, de spe
cialiști, ca izvor de profituri pentru monopolurile supranaționale, pe seama 

țărilor in curs de dezvoltare

mică șl socială al O.N.U.) : în peri
oada 1960—1972. circa 300 000 de 
specialiști din țările in curs de dez
voltare au fost atrași în țările, cu o 
economie dezvoltată, mai ales. în 
Statele Unite, Marea Britanie, Ca
nada, R.F.G., Franța — se arată in
tr-un recent document al acestei co
misii. Prin sistemul „brain-drain", ță
rile in curs de dezvoltare sînt private 
de resurse umane din cele mai valo
roase. tocmai intr-o perioadă cind 
apare tot mai imperioasă necesitatea 
intensificării eforturilor proprii pen
tru depășirea răminerilor în urmă, a 
marilor decalaje care despart aceste 
țări de statele industrializate.

Se știe ce însemnătate prezint»1 în 
cadrul eforturilor pentru ltch cea 
acestor decalaje, pentru acce' area 
dezvoltării, crearea unei L.qjstrii 
proprii diversificate, modernizarea 
agriculturii, transporturilor, a între
gii economii. In sprijinul acestor o- 
biective ale țărilor in curs de dez
voltare. o importanță deosebită sînt 
chemate să aibă promovarea unor 
largi relații de cooperare științifică și 
tehnică, facilitarea transferului de 
tehnologie. în condiții echitabile, din 
partea țărilor care dispun de posibi
lități mai mari în acest domeniu. 
Dar fenomenul de „brain-drain" ac
ționează tocmai in direcție contrară, 
fiind „un transfer de tehnologie in 
sens invers", cum apreciază diferite 
studii ale O.N.U., hemoragia de inte
ligentă din țările sărace spre statele 
bogate.

într-adevăr. date recente arată că 
in țările, dezvoltate, cum sint S.U.A., 
Canada. Anglia, lucrează un mare nu
măr de ingineri și cercetători emi
grați din țări ca India, Pakistan. Fi- 
lipine. angajate intr-un proces amplu 
de dezvoltare, care. în felul acesta, 
întimpină evidente greutăți.

Este, de asemenea, cunoscut ce rol 
important au medicii din țările in 
curs de dezvoltare pentru combate
rea unor maladii ce afectează sute 
de mii și milioane de oameni. Dar 
numai în R.F.G. sînt angajați, după 
cum arată datele oficiale', peste 9 000 
de medici proveniți din țări africane, 
asiatice, arabe, ca și din alte țări, 
și de care acestea au atit de mare 
nevoie pentru aplicarea .programelor 
lor de ocrotire a'sănătății.

ORGANIZAȚIA STATELOR AME

• în perioada I960-—1972 au fost racolați în țările cu o 
economie dezvoltată circa 300 000 DE SPECIALIȘTI din țările 
în curs de dezvoltare.

• Țările latino-americane au fost private în decurs de un 
deceniu de 50 000 ABSOLVENȚI UNIVERSITARI.

• în aceeași perioadă „transferul de tehnologie în sens 
invers" a adus monopolurilor din S.U.A. profituri de 30 MI
LIARDE de dolari ; celor din Canada de 10 MILIARDE do
lari ; din Anglia de 3,5 MILIARDE de dolari.

• în 1970, cadrele de specialitate emigrate în S.U.A. au 
reprezentat un transfer de 3,7 miliarde de dolari, în timp ce 
asistența tehnică a S.U.A. către țările în curs de dezvoltare s-a 
ridicat la numai 3,1 miliarde dolari.

RICANE (O.S.A.) : „Racolarea creie- 
relor" lasă, totodată, goluri alarman
te in potențialul științific al țărilor 
în curs de dezvoltare, provocind i- 
mense pierderi, mai ales prin frina- 
rea activității de cercetare funda
mentală și aplicativă. într-un docu
ment. întocmit de O.S.A. se relevă, 
ca un fenomen dureros în această 
direcție, că în perioada 1961—1970 
peste 50 000 de absolvenți ai univer
sităților din țările lâ’tîrio-amefîcane au 
fost determinați, pe diverse căi. să se 
angajeze Tă’ diverse firme’ din S.U.A.

„REVUE INTERNATIONALE DES 
SCIENCES SOCIALES" : Pe bună 
dreptate, ca o concluzie a tuturor 
acestor fenomene nefaste, omul de 
știință indian. Jagdish Bhagwati. cer
cetător al „brain-drain"-ului. sublinia 
intr-un studiu publicat in „Revue 
Internationale des Sciences Sociales", 
de. sub egida UNESCO, că „exodul 
creierelor tinde să devină o gravă 
problemă pentru țările in curs de 
dezvoltare". Iar Comisia pentru dez
voltare socială a : ECOSOC aprecia, 
cu tot atita temei, racolarea de cadre 
de specialiști din țările în curs de 
dezvoltare ca „fenomen ce contravine 
normelor și cerințelor relațiilor din
tre state".

In încercarea de a se disculpa, de 
a camufla scopul real al racolării ca
drelor de inaltă calificare, promotorii 
acțiunii monopoliste a „transfe

rului de inteligență" încearcă să 
atribuie acestui fenomen un as
pect filantropic, un pretins caracter 
uman. Analizele și studiile întreprin
se pe plan internațional demonstrea
ză insă cit de false sînt argumentele 
de această natură, arătînd că obiec
tivul urmărit este unul singur : reali
zarea de profituri uriașe de către 
marile monopoluri supranaționale. 
într-adevăr, in perioada I960—1970. 
atragerea de oameni de știință,' ingi
neri. medici, cercetători, diverși alți 
specialiști din țările în curs de dez
voltare a insenjnat profituri de 30 
miliarde de dolari în cazul S.U.A., 10 
miliarde dolari pentru Canada și 3.5 
miliarde dolari pentru Anglia. La 
aceste date furnizafe de Comisia pen
tru dezvoltare socială se cuvin 
adăugate cele cuprinse într-un studiu 
elaborat pentru aceeași comisie de 
către Martin Godefroy, consultant 
științific la Universitatea Sussex 
(Anglia), care consemnează că numai 
în 1970 emigrarea în S.U.A. a unui 
număr important de specialiști „a re
prezentat pentru Statele Unite un 
transfer de 3,7 miliarde de dolari, in 
timp ce asistenta tehnică a S.U.A. 
către țările in curs de dezvoltare, in 
cursul aceluiași an, s-a ridicat la 3,1 
miliarde dolari".

Profiturile considerabile pentru ță
rile care practică acapararea de inte
ligentă înseamnă, bineînțeles, pier

deri tot atit de mari pentru țările de 
unde sint racolați specialiștii respec
tivi. Astfel, de pildă, pagubele pri
cinuite' statelor latino-americane prin 
racolarea celor 50 000 de absolvenți 
universitari se r-idică, potrivit rapor
tului amintit al O.S.A., la aproxima
tiv 1 miliard dolari, sub raportul 
cheltuielilor făcute pentru pregătirea 
lor ; dar sint incalculabile, se arată 
in același document, „pierderile de 
valori umane ca potențial tehnic, 
științific si administrativ și, totodată, 
ca factor important al dezvoltării".

Acesta este conținutul real al pre
tinsului umanism prin care se în
cearcă justificarea sustragerii cadre
lor de specialiști din. țările în. curs de 
dezvoltare. Iar scopului urmărit — 
profiturile maxime fără nici un fel 
de investiții pentru formarea cadre
lor respective — îi corespund și me
todele folosite : ademenirea persoa
nelor respective cu promisiuni de a 
obține un venit mai mare, condiții 
materiale mai bune, făcindu-le, ast
fel. să-și părăsească patria, ru
dele, prietenii, ambianța in care 
au învățat și s-au format ca oa
meni și sa specialiști. De cele mai 
multe ori insă, aceste promisiuni cu 
care sint atrași cetățenii altor țări 
rămin pure himere. în multe cazuri, 
specialiștii imigranți sînt considerați 
„intruși și străini", sint supuși Ia tot 
felul de discriminări, li se reparti
zează funcțiile cele mai prost plătite 
și extenuante. Intervine, de aseme
nea. nesiguranța zilei de mîine. căci 
în perioadele de recesiune economi
că. ca aceea prin care trec în pre
zent țările occidentale, restrîngerea 
locurilor de muncă afectează. în pri
mul rind, persoanele imigrante. Se știe, 
astfel, că un mare număr de ingineri 
și specialiști din diverge țări care 
emigraseră în’S.U.A. pentru a lucra 

- Ca o concluzie a dezbaterilor largi care au loc astăzi pe scară 
mondială, se afirmă tot mai mult' necesitatea unor măsuri pe plan 
național și internațional pentru a se pune capăt stimulării emigrației, 
oricăror activități de racolare a cetățenilor altui stat, instigării oame
nilor de a-și părăsi locurile natale. Asemenea măsuri ar răspunde, fără 
îndoială, necesităților obiective ale concentrării eforturilor fiecărei țări, 
și in primul rind ale celor in curs de dezvoltare, spre obiectivul valo
rificării largi a potențialului propriu, accelerării progresului econo
mico-social. contribuind, totodată, la instaurarea unui climat nou de 
înțelegere și cooperare internațională.

Eugen POF

în cadrul N.A.S.A. au fost aruncați 
pe drumuri în urma desființării 
posturilor respective. Tocmai aseme
nea situații de „cetățeni de mina a 
doua" au determinat un număr impor
tant de eadre de specialitate să se 
reîntoarcă in țările dc origine, studii 
recente ale O.N.U. relevînd propor
țiile tot mai accentuate. în ultimul 
timp, ale acestui fenomen. Un șir de 
state africane și latino-americane. 
intre care Nigeria. Peru și altele, au 
elaborat, de altfel.’ programe și pla
nuri, care vin în irttimpinarea dorin
ței multor intelectuali emigrant) de 
a reveni in țările lor. de a putea 
activa în specialitatea lor. îiț condi
țiile deplinului respect pentru condi
ția lor de oameni și specialiști. Iată 
numai citeva date, cifre, fapte, care 
demonstrează, fără putință de tăgadă, 
că. departe de a avea un caracter 
„umanitar", practicile racolării sint 
profund neumane, afectează demni
tatea omului, împiedică manifestarea 
sa plenară în cadrul social in care 
s-a dezvoltat, duc la dezrădăcinarea 
sa socială și națională, afectează. în 
ultima instanță. înseși relațiile poli
tice dintre state.

Acestea sint. motivele pentru care 
la O.N.U.. la UNCTAD, in ca
drul „Grupului celor 77" și in alte 
foruri internaționale s-a creat un pu
ternic curent de opinie împotriva 
campaniilor de „racolare a inteligen
ței", ca una din formele exploatării 
neocolonialiste a țărilor în. curs de 
dezvoltare. Aceste luări de poziție 
reflectă preocuparea crescindă față 
de asemenea manifestări ale politicii 
imperialiste care, perpetuind practici 
și mentalități de tip colonial, impie- 
dică țările in curs de dezvoltare să 
beneficieze integral de propriile lor 
valori tehnice și științifice. înveni
nează atmosfera internațională.
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