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iedința Comitetului Politic 
xecutiv al C. C. al P. C. R.

în ziua de 1 aprilie 1975, a avut loc șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidata de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a ascultat ra
portul anual asupra activității de control 
.nanciar și bancar în economie pe 

1974 întocmit de Curtea superioară de 
control financiar.

Apreciind rezultatele obținute în activi
tatea de control financiar și bancar, Comi
tetul Politic Executiv pune în fața ministe
relor, centralelor și întreprinderilor indus
triale sarcina de a acționa mai energic 
pentru a se asigura deplină ordine și dis
ciplină în gospodărirea fondurilor, pentru 
a se pune capăt oricărei manifestări de ri
sipă, pentru folosirea judicioasă a resurse
lor financiare, pentru ca în toate sectoa
rele să fie reduse cheltuielile de produc
ție, să crească productivitatea muncii, efi
ciența mijloacelor materiale, a investiții
lor. în acest sens, controlul financiar și 
bancar să-și accentueze caracterul pre
ventiv, intervenind operativ pentru preve
nirea și lichidarea deficiențelor, pentru 
utilizarea cit mai eficientă a mijloacelor 
circulante și fondurilor de investiții, a fon
durilor valutare, pentru încadrarea ri
guroasă a activității financiar-bancare în 
disciplina financiară și de plan, în preve
derile legale.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a examinat propunerile de 
unificare a legislației care reglementează 
construcția de locuințe și a hotărît stabi
lirea unui singur grad de confort, îmbună
tățit, pentru toate locuințele, noile aparta
mente urmînd să se diferențieze doar în 
ce privește suprafața locuibilă, în funcție 
de structura familiilor. De asemenea, s-au
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In legătură cu vizita
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Ținînd seama de starea de doliu 
declarată în statul Kuweit, preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și emirul 
statului Kuweit, șeicul Sabah Al-
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Tineretului Comunist, toți cetățenii trebuie să manifeste 
o grijă permanentă pentru buna gospodărire a pămîntului, 
apelor, pădurilor, a tuturor avuțiilor și frumuseților natu
rale ale patriei, să participe activ la acțiuni de protejare a 
acestora, să lupte hotărît împotriva degradării mediu
lui ambiant.
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stabilit măsuri care să conducă la înfru
musețarea arhitectonicii și îmbunătățirea 
finisajului noilor construcții de locuințe. 
Aceste importante prevederi, care vor ne
cesita investiții suplimentare din partea 
statului, de aproape două miliarde lei, vor 
contribui la creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce muncesc, la o 
dezvoltare armonioasă a localităților din 
țara noastră.

Comitetul Politic Executiv, analizînd e- 
voluția numărului populației și a principa
lelor fenomene demografice în anul 1974, 
a apreciat situația ca fiind bună : popu
lația Republicii Socialiste România la sfîr- 
șitul anului 1974 era de 21 142 mii locui
tori, în creștere cu 225 mii (1,1 la sută), 
față de începutul anului.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
Ministerul Sănătății, consiliile populare, 
toate organele de partid și de stat să ac
ționeze pentru aplicarea consecventă în 
viață a măsurilor privind sporirea popu
lației, asigurarea condițiilor tot mai bune 
de ocrotire a mamei și a copilului, îmbu
nătățirea condițiilor la creșe și grădinițele 
de copii.

Comitetul Politic Executiv a ascultat o 
informare în legătură cu tratativele ro- 
mâno-iugoslave privind valorificarea în 
continuare a potențialului hidroenergetic 
comun al Dunării. Apreciind pozitiv rezul
tatele la care s-a ajuns, Comitetul Politic 
Executiv a aprobat propunerile de finali
zare a acțiunii de cooperare dintre Româ
nia și Jugoslavia în construcția Sistemului 
hidroenergetic și de navigație Porțile de 
Fier II.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat o informare cu privire la 
desfășurarea fazei actuale a lucrărilor 

Conferinței pentru securitate și cooperare 
în Europa.

Comitetul Politic Executiv, relevînd re
zultatele pozitive obținute pînă în pre
zent, consideră că se impune intensificarea 
activității în direcția elaborării unor docu
mente clare, care să soluționeze toate pro
blemele rămase în suspensie, astfel încît 
lucrările de la Geneva să se încheie cu 
succes, ținînd seama de interesele tuturor 
popoarelor, iar ultima fază să aibă loc la 
cel mai înalt nivel.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, unele aspecte în legătură 
cu pregătirile pentru Conferința partide
lor comuniste și muncitorești din Europa.

Pornind de la orientarea stabilită de 
Congresul al Xl-lea, Comitetul Politic Exe
cutiv reafirmă necesitatea ca viitoarea 
Conferință a partidelor comuniste și mun
citorești din Europa să servească ' unității 
și întăririi solidarității partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor forțelor pro
gresiste, să pornească de la respectarea 
independenței și suveranității partidelor, 
a dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat mandatul delegației române 
care va participa la Conferința pentru 
examinarea modului de aplicare a trata
tului cu privire la neproliferarea armelor 
nucleare, ce va avea loc la Geneva între 
5—30 mai 1975. Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit ca delegația să se conducă 
în activitatea sa în conformitate eu pozi
ția exprimată de toyarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al Xl-lea, privind 
problemele dezarmării.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat și 
alte probleme ale activității de partid și 
de stat.

președintelui României, 
in statul Kuweit
Salem Al-Sabah, au convenit amî- 
narea vizitei oficiale de prietenie a 
șefului statului român în statul 
Kuweit pentru o dată ce va fi sta
bilită ulterior.

Cel mai mare produs 
electrotehnic românesc 

transformatorul-bloc * 
de 400 MVA

CRAIOVA. — tn aceste zile a 
trecut cu bine probele de ștand și a 
părăsit poarta cunoscutei întreprin
deri „Electroputere" din Craiova, cu 
destinația termocentrala Rovinari- 
Rogojelu, primul transformator-bloc 
de 400 MVA construit in tăra noa
stră. Acest transformator este cel mai 
mare produs electrotehnic de fabrica
ție românească, avînd o greutate de 
transport de 250 tone, necesitînd pen
tru expediere un vagon cu 20 de osii 
și 33 metri lungime. Demn de con
semnat este faptul că proiectul aces
tui transformator aparține specialiș
tilor de la Institutul de proiectări și 
cercetări al Centralei industriale de 
mașini și aparataj electric-Craiova, 
iar construcția a fost realizată de 
către colectivul fabricii de transfor
matoare mari din cadrul întreprin
derii „Electroputere". In prezent se 
află în lucru încă 3 astfel de trans
formatoare destinate aceluiași bene
ficiar.

Marți la amiază, la sediul Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a avut loc semnarea 
Declarației comune cu privire la vi
zita în Republica Socialistă România 
a delegației Uniunii Naționale pentru 
Independența Totală a Angolei.

, Declarația a fost semnată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Jonas Savimbi. 
președintele Uniunii Naționale pen
tru Independenta Totală • Angolei 
(U.N.I.T.A.).

După semnarea Declarației, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Tona»

Savimbi și-au strîns cordial mîinile, 
s-au îmbrățișat cu căldură.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Uniunii Naționale pentru Indepen
dența Totală a Angolei au rostit 
alocuțiuni.

La solemnitate au fost de față to
varășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei. Iosif

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Tovarășe președinte al Uniunii Naționale pentru In
dependența Totală a Angolei,

Tovarăși,
Semnarea Declarației comune, astăzi, constituie o ex

presie a relațiilor de solidaritate și de colaborare din
tre Partidul Comunist Român și Uniunea Națională pen
tru Independența Totală a Angolei, a dorinței de a ex
tinde in viitor această colaborare intre poporul român 
și poporul angolez, care. în curind, își va cîștiga pe de
plin independența și va trece la dezvoltarea sa econo- 
mico-socială de sine stătătoare.

Așa cum am menționat in cursul convorbirilor pe care 
le-am avut. Partidul Comunist Român, poporul român 
au sprijinit și sprijină activ lupta de eliberare națio
nală a tuturor popoarelor, au sprijinit activ și lupta de 
eliberare a poporului angolez, întreținînd relații de co
laborare cu forțele politice care au organizat și condus 
această luptă de eliberare.

După cum se știe, in viața internațională, in viața tu
turor continentelor au loc schimbări mari in raportul 
de forțe. Crește voința popoarelor de a fi stăpîne pe 
bogățiile naționale, de a-și asigura dezvoltarea liberă, 
independentă și de a colabora strîns între ele. în inte
resul lor reciproc, al cauzei păcii în lume.

Dorim ca Declarația pe care am semnat-o împreună 
astăzi să constituie un document important al colabo
rării intre partidele si popoarele noastre, un pas im
portant spre dezvoltarea unor relații de colaborare mul
tilaterală, pe calea dezvoltării economico-sociale inde
pendente, a ridicării bunăstării popoarelor noastre.

Doresc să vă urez dumneavoastră succese în activi
tatea viitoare, tn întărirea și dezvoltarea colaborării în
tre mișcările de eliberare națională din Angola — aceas
ta constituind garanția desfășurării cu succes a luptei 
pentru deplina independență și, apoi, pentru făurirea 
unei Angole puternice din punct de vedere economic, 
liberă și independentă.

Urez poporului prieten angolez multă fericire, pros
peritate și succese In lupta sa pentru un viitor fericit 
și liber. (Aplauze).
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Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, loan Ursu. Au fost pre- 
zenți general-maior Constantin .Ol- 
teanu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au participat membrii delegației 
Uniunii Naționale pentru Indepen
dența Totală a Angolei : Fwaminy 
Fernandes, membru al Biroului Po
litic, secretar cu problemele de in
formații. Benjamin Mukinda, mem
bru al Comitetului Central, Amos 
Valentini, secretar al Organizației de 
tineret, Lote Pena și Tito Chinunji, 
militanți.

Cuvintul tovarășului 
Jonas Savimbi

Tovarășe secretar general al Partidului Comunlrt 
Român,

Tovarăși,
i J .■ ,

Sintem emoționați de această ceremonie a semnării 
Declarației comune intre Partidul Comunist Român și 
Mișcarea noastră de Eliberare Națională.

In pofida timpului prea scurt pe care l-am petrecut 
aici, noi am simțit în cuvintele dumneavoastră, în con
vorbirile pe care le-am avut o atmosferă de adevărată 
sinceritate și solidaritate.

Lupta noastră a beneficiat și pînă acum, prin Inter
mediul celorlalte mișcări de eliberare națională care 
s-au bucurat deja de relațiile de solidaritate si colabo
rare cu partidul dumneavoastră, de ajutor, de contri
buția dumneavoastră concretă la lupta pe care o ducem 
împreună. Iată de ce ne aflăm aici pentru a fi și noi 
în rîndul acelora de pe lunga listă a mișcărilor de eli
berare din Africa care se bucură să aibă relații cu 
Partidul Comunist Român.

Printre învățămintele pe care noi le-am tras aici este 
și acela al certitudinii pe care am dobîndit-o că numai 
prin intermediul unificării și al unității tuturor mișcă
rilor de eliberare din Angola, a tuturor forțelor pro
gresiste avem garanția succesului în lupta pe care o 
ducem pentru independenta noastră deplină.

Noi subscriem cu toată fermitatea Ia principiile pe 
care le-am evocat împreună, ale relațiilor dintre miș
cările și partidele din țări cu sisteme diferite, principii 
ale neamestecului în treburile interne, ale salvgardării 
și respectării independenței și suveranității fiecărui 
stat, mare sau mic, dreptului și posibilității pentru fie
care popor de a-și exploata bogățiile proprii in benefi
ciul națiunii respective.

Ne întoarcem în patrie cu convingerea că relațiile 
noastre se vor dezvolta tot mai mult, deoarece sînt 
aceleași și principiile din care se inspiră politica noas
tră. Toate mutațiile care se produc în Angola, cit și în 
Africa, ca și în întreaga lume, constituie rezultatul unei 
lupte aspre duse de popoarele noastre pentru a-și asi
gura un viitor mai fericit.

Iată de ce noi dorim să reînnoim. o dată mai mult, 
felicitările noastre sincere pentru realegerea dumnea
voastră, tovarășe secretar general al Partidului Comu
nist Român, in funcția de șef al statului român și să 
urăm, de asemenea, prin intermediul dumneavoastră. 
Întregului popor român deplină fericire, să exprimăm, 
în același timp, dorința noastră de a reveni în Româ
nia pentru a învăța și mai mult din experiența dumnea
voastră. (Aplauze).

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE SÎNT IMPORTANTE. DAR CEA MAI IMPORTANTĂ

• E CEA CARE TREBUIE FĂCUTĂ ACUM,

ÎNSĂMÎNȚAREA PLANTELOR TEHNICE
SUCJAVA

CLUJ

GALAȚIBRAȘOV

CAR AȘ -SEV WIN < TULCEA

VÎLCIA

BUCUREȘTI

CONSTANȚA

Timpul este în toată țara fa
vorabil pentru executarea lu
crărilor agricole de primăvară. 
Cu fiecare zi, cresc suprafețele 
insămințate cu diferite culturi. 
Se remarcă, de asemenea, preo
cuparea oamenilor muncii de la 
sate, a specialiștilor, a organe
lor agricole pentru executarea 
unor lucrări de bună calitate — 
condiție hotărîtoare pentru ob
ținerea de recolte superioare la 
hectar. Ministerul Agriculturii a 

stabilit un program pe etape, 
care prevede ce suprafețe să fie 
insămințate la fiecare cultură, 
ținînd seama atit de cerințele 
plantelor cultivate, cit și de 
evoluția timpului. Ieri au fost 
centralizate date noi cu privire 
la mersul lucrărilor agricole de 
sezon. Astfel, In întreprinderile 
agricole de stat au fost insămin- 
țate 118 800 hectare, ceea ce re
prezintă 69 ta sută din progra
mul amintit, Iar In cooperati

vele agricole 991 580 hectare — 
adică 77 la sută din programul 
prevăzut.

O deosebită atenție trebuie 
acordată in aceste zile însămîn- 
țării plantelor tehnice. Pînă 
ieri, sfecla de zahăr a fost in- 
sămînțată In proporție de 92 la 
sută. Această lucrare este tntîr- 
ziată in județele Harghita — 3 
la sută din prevederi, Covasna 
— 9 la sută, Brașov — 35 la 
sută, Cluj — 58 la sută. Bistrița 
Năsăud — 62 la sută, Sălaj — 

69 la sută, Neamț — 81 la sută. 
Din această săptămînă s-a tre
cut cu toate forțele la semăna
tul tlorii-soarelul, lucrare care 
s-a și executat pe 45 la sută din 
suprafața prevăzută de program. 
Se constată rămîneri în urmă la 
semănatul Inului pentru ulei ; 
această situație este determina
tă, In unele județe, de neasigu- 
rarea la timp a seminței nece
sare.

Organele agricole, conducăto
rii de unități și specialiștii, cu 

sprijinul nemijlocit al organiza
țiilor de partid, au datoria să ia 
toate măsurile menite să impul
sioneze insămințarea plantelor 
tehnice, executarea celorlalte 
lucrări de sezon și, concomitent, 
să încheie pregătirile necesare 
pentru a se putea trece la se
mănatul porumbului și a celor
lalte culturi din epoca a doua.

ÎN PAGINA A III-A
Relatările corespon

denților noștri
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OMUL - MUNCA - ETICA ȘlECHITA TEA SOCIALISTĂ

0 viață sănătoasă
într-un mediu ambient sănătos
Carta morală a României socia

liste. Codul eticii și echității. înscrie 
în cel de-al 9-lea articol al său 
obligația tuturor comuniștilor și 
uteciștilor, precum și a tuturor ce
tățenilor patriei, să vegheze conti
nuu la puritatea celui mai de sea
mă bun : solul care ne hrănește, 
apa pe care o bem. aerul pe care 
îl respirăm, chemîndu-i la vigi
lentă si la o tot mai bună gos
podărire a lor. la participare ac
tivă în cadrul acțiunilor de prote
jare a acestora, la luptă hotărîtă 
împotriva degradării mediului am
biant. Acest articol al Codului este, 
prin conținutul său. aproape de ini
ma fiecărui om. El. ca și legile pă- 
mîntului românesc, exprimă intere
sele cele mai vitale ale națiunii, po
litica promovată de partid în apă
rarea acestor interese, sintetizînd 
conduita fiecărui cetățean în rapor
turile sale cu natura țării, cea mai 
generoasă, cea mai fecundă, cea 
mai rodnică avuție a întregului 
popor.

A veghea asupra acestei neprețui
te comori, care de atitea ori ne-a 
justificat mindria de români, în
seamnă a ne smulge din pasivita
tea contemplării îngăduitoare in 
fața atentatelor la frumusețile pa
triei, a renunța la indiferența față 
de murdărirea apelor, față de de
gradarea solului sau a pădurilor. A 
veghea asupra calității vieții- noas
tre înseamnă a acționa neobosit 
împotriva alterării mediului am
biant pe baza unei morale ecolo
gice existentă la români de-a lun
gul veacurilor și consfințită astăzi 
prin legi ale statului socialist. O 
astfel de morală nu este însă nu
mai litera legii căci, mai presus 
de orice lege rămîne respectul față 
de natură și de frumusețile patriei 
izvorit dintr-un sacru legămînt al 
contemporanilor noștri : acela de a 
lăsa moștenire urmașilor nu numai 
o industrie puternică, dar și ape 
curate, pămînt sănătos, codri vigu- 
roși, monumente ale naturii neal
terate, o calitate a vieții demnă de 
adevărata condiție umană, un me
diu ambiant deplin viabil.

Pretutindeni pe pămintul româ-

nesc ne este dat să vedem rezul
tatul colaborării dintre om și natu
ră. Cu puțin timp în urmă discu
tam cu specialiștii în pomicultură 
de la Voinești despre inepuizabila 
avuție a unor livezi de aur întinse 
sub tot arcul carpatin. Acolo, unde 
acest „aur" demonstrează in modul 
cel mai elocvent cum știe să răsplă
tească natura 
aplica în viată o profundă mo
rală ecologică. 
Ia' Bucov.

truda omului, se
Peste cîteva zile 

, lîngă Ploiești, am 
văzut rezultatele unei victorii : a 
omului în lupta cu poluarea. Mem
brii cooperativei multimilionare 
din Bucov își puseseră amprenta 
gospodărească pe prundul haotic 
al Teleajenului și, dintr-un Ioc 
„concesionat" cîndva aruncării gu
noaielor orașului, făcuseră o po
doabă de podgorie. îndiguind cursul 
rebel al apei și făcîndu-1 să le ce
deze oamenilor zeci de hectare. 
Astfel de exemple se pot da cu 
miile. O tară poate fi frumoasă de 
la natură, dar si mai mare îi 
este frumusețea dobîndită prin 
grija si munca oamenilor. Știm 
că poluarea este un adversar 
de temut, dar nu de neînvins. 
Cu toate că tara noastră tre
ce printr-o perioadă de intensă dez
voltare economică și industrială, 
am reușit să ne păstrăm pînă a- 
cum, în mare parte, patrimoniul na
tural nealterat, menținînd echili
brul între om și mediul său. Dar, 
pe măsura creșterii ritmului de in
dustrializare, manifestările de alte
rare a mediului ambiant s-au făcut 
și la noi simțite. Tocmai de aceea 
sîntem interesat! ca influenta noas
tră asupra mediului să nu fie în- 
tîmplătoare sau chiar negativă, cl 
să fie în primul rînd 
conștientă si creatoare.

Avem încă multe de făcut în 
acest sens pentru ca totul să arate, 
cu adevărat, ca „pe-un picior de 
plai, pe-o gură de rai..." Eroziu
nile solului nu ne ocolesc, pădu
rile tăiate nu cresc de la sine, unele 
ape se cer limpezite si revitaliza- 
te. livezile reîntinerite. pămînturi 
încă lăsate în paragină — valorifi
cate. In Chemarea recentei Consfă-

pozitivă.

țuiri a activului de partid din a- 
gricultură, din cercetarea științifi
că agricolă, din domeniul îmbună
tățirilor funciare și din piscicultu
ra se spune : „Apărarea, conser
varea și folosirea eficientă a pă- 
mîntului constituie o obligație esen
țială față de însuși viitorul națiunii 
noastre socialiste... Să nu admitem, 
sub nici o formă, risipa de pă
mînt I". Același imperativ răsună și 
în legătură cu apele și cu pădu
rile țării.

Omul nu se poate socoti cu ade
vărat moral decît ajutînd viața fără 
să-i dăuneze, căci loviturile date 
mediului său vital se întorc întot
deauna împotriva lui însuși. Le
gea impune ordinea, dar cea mai 
elocventă 
societate 
menilor, 
le-a fost 
aplicare. __ ,_____ .
le cu societatea pe de o parte, și 
cu mediul ambiant pe de altă par
te, omul a fundamentat etica so
cială a vremii sale, evoluind odată 
cu ea.

Codul eticii și echității socialiste 
face apel, prin spiritul celui de-al 
9-lea articol al său, tocmai la eti
ca ecologică, stabilind prin forța sa 
de Cartă morală a societății noas
tre socialiste obligațiile tuturor ce
tățenilor patriei ce decurg din per
manenta grijă față de pămîntul și 
apele țării, față de pădurile și fru
musețile ei naturale, chemîndu-1 
pe fiecare să participe activ la pro
tejarea lor, să lupte hotărît împo
triva degradării mediului ambiant. 
Se consfințește astfel o nouă atitu
dine față de tezaurul de frumu
seți al patriei socialiste, față de 
înaintașii care ne-au încredințat în
tru grijă și rodnicire atitea bogății 
ca într-un sacru legămînt ; căci na
tura acestei țări — cum spunea 
Ștefan cel Mare despre Moldova — 
n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost 
a mea și nu e a voastră, ci a ur
mașilor voștri și a urmașilor ur
mașilor voștri în veacul vecilor 1

funcționare a ei pentru 
este comportamentul oa- 
atitudinea celor cărora 

adresată întru respect și 
Statornicindu-și relații-

Ioan GRIGORESCU

cu cititorii
• VIAȚA PERSONALA. Este 

oare viața personală o chestiune 
chiar atit de... personală ?

O legătură există intre modali
tățile de comportare ale fie
căruia la diferitele ceasuri ale zi
lei. Și, in orice daz, este intolera
bil, este împotriva principiilor mo
ralei noastre*’sa închidem -oohii in 
fața unor păcate evidente, al căror 
grad de poluare nu mai rezervă 
nici o îndoială, sub scuza că ele 
atîmă în copacul vieții personale. 
Un caz foarte concludent despre 
strânsa legătură ce poate să existe 
intre „viața personală" și interese
le obștii ne este înfățișat de dr. 
I. Micuț din Curtea de Argeș. Res
ponsabilul unul restaurant juca 
barbut, pe sume exorbitante. Par
tenerii — doi șoferi, un inginer, un 
vînzător de loz în plic — îi țineau 
companie. Lăsînd la o parte ca
racterul ilegal al distracției, au vreo 
scuză morală colegii de zaruri ai 
responsabilului de restaurant că 
nu s-au întrebat de unde provin 
miile de lei pe care acesta le 
arunca la respectivul joc ? Nu este 
oare o legătură între această în
chidere de ochi, între explicația : 
..Are dreptul să se distreze, e viața 
lui personală" si delapidarea de 
100 000 de lei descoperită ulterior la 
restaurantul gestionat de barbugiu ?

• O SECUNDA ! Nicolae Dara
ban — Bistrița-Năsăud : Sentința la 
care vă referiți se încadrează în 
limitele legii. Comportarea huliga
nului ne-a indignat și pe noi. Spe
răm să simtă, după rigorile legii, 
și oprobriul public. Constantin Bă- 
duță — Petrila : întotdeauna tri
miteți știri interesante. Poate oda
tă ne veți scrie si despre autorii 
acestor realizări, despre gîndurile 
șl preocupările lor.
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La Suceava, numele de „Arini" de
finea o mahala Insalubră. „Arini" 
este azi numele unui cartier-oraș. 
al unui spațiu urban de cea mai 

aleasă modernitate
Foto : E. Dichiseanu

Babău, di- 
bumbac Sa- 
1-am aflat 
încăperi im-

Pe inginerul Mircea 
rectorul Tesătoriei de 
lonta (județul Bihor), 
într-una din cele două 
prumutate de la constructori și care, 
deocamdată, adăpostesc ceea ce lo
calnicii denumesc „birourile tesă
toriei". Tinăr, in jur de 35 de ani, 
directorul ne invită să vizităm fa
brica și ne povestește, pe scurt, is
toricul ei. De fapt, incă se mai con
struiește, iar în schemă, sînt încă 
destule posturi de specialiști neaco
perite...

— Greutăți de început, tkff,rnoi 
sîntem optimiști. Sintem tineri și 
ft-avem voie să ne temem de ele. 
Știți ce medie de vârstă ane ’«Olec- 
tivul ? In jur de 22 de ani ! Dacă 
ati veni la o ședință a comitetului 
oamenilor muncii ați crede că ați 
nimerit la o ședință de U.T.C.

Iată deci o întreprindere foarte 
tînără. cu problemele și greutățile 
inerente începutului, cu un colectiv 
la fel de tînăr, în curs de formare, 
fără prea multă experiență, dar cu 
un optimism robust. In fruntea a- 
cestui colectiv, pus să stăpinească 
toate aceste probleme, un om tî
năr, pare-se bun specialist și ener
gic, dar care... Pentru că, în trecu
tul nu prea îndepărtat al proaspă
tului director, există un „dar", o 
cumpănă, judecată și apreciată în- 
tr-un anume fel de comuniștii de 
Ia fostul lui loc de muncă. Despre 
ce este vorba ?

Pînă în luna ianuarie a anului 
trecut, ing. Mircea Babău a fost șef 
de secție la întreprinderea „Indus
tria lînii" din Timișoara. Pentru o 
serie de abateri săvîrșite a fost des
tituit din funcție și sancționat pe 
linie de partid. Nu vom intra in a- 
mănuntele acestor abateri, ci ne 
vom rezuma să transcriem aici, din 
referatul comitetului de partid al 
întreprinderii amintite, motivarea 
sancționării cu vot de blam cu a- 
vertisment : fals in acte, indiscipli
nă profesională, necinste și incorec
titudine in muncă. După cum se 
vede, acuzații grave, tratate ca ata
re. Oricare ar fi fost gîndurile si 
mobilurile ce l-au determinat pe 
tînărul inginer să comită faptele 
respective, cert este că ele sînt în 
vădită discordanță atit cu calitatea

de comunist, cît și cu funcția ad
ministrativă ocupată de el. Probabil 
așa-au gîndit și comuniștii de la în
treprinderea timișoreană cînd au 
hotărît măsurile amintite. Dar la fel 
de adevărat este că, potrivit con
cepției partidului nostru, umanis
mului nostru comunist, sancționa
rea unui om nu înseamnă lovirea 
sa, stigmatizarea sa pe tot restul 
vieții. Dimpotrivă. Omul respectiv 
este înconjurat cu încredere, cu a- 
tenție și ajutat să se îndrepte, dîn- 
du-i-se posibilitatea să șteargă prin 
--------------------------------------------------------------------------- ' 

întreprinderile de administrație loca- 
tivă sînt obligate prin contractul de în
chiriere aprobat prin H.C.M. 860/1973 
„să controleze modul cum este fo
losită si întreținută de către chiriaș 
suprafața locativă închiriată si să ia 
măsurile ce se impun in vederea li
nei bune întrețineri si folosiri judi
cioase si potrivit destinației". Recent, 
lucrători ai I.C.R.A.L. Colentina 
Giulești au făcut obișnuitele lor 
zite de control prin circa o sută 
apartarnente. în conformitate cu 
bligatiile legale ce le revin. Tran
scriem. în cele ce urmează, obser
vațiile făcute, cu prilejul acestui 
control, de către tehnicienii Marin 
■Valeriu, de la Direcția generală pen
tru dezvoltarea construcțiilor de lo
cuințe, social-culturale și admi
nistrație locativă a municipiului. 
Ion Pirvulescu. Emil Popa si Gheor
ghe Toma. de la I.C.R.A.L. Colenti
na, Gheorghe Cotan și Constantin 
Ion. de la I.C.R.A.L. Giulești.

Impresia generală este foarte plă
cută : case luminoase cu pereții 
proaspăt zugrăviți sau. in orice caz, 
curat întreținuți ; vopseaua lemnăriei 
intactă ; instalațiile sanitare si elec
trice în perfectă stare : ordinea și 
buna rinduială au pătruns si în un
gherele mai puțin văzute de musa
firi. Nu putem înșira aici cele circa 
90 de adrese unde spiritul 'gospodă
resc si grija față de bunul statului 
constituie un fapt obișnuit. Totuși, 
vom cita citiva asemenea gospodari : 
Vasile Vasiliu. Ghizela Doboș, din 
str. Brezoianu 26—32. Stefan Mocanu, 
Cal. Plevnei 42, Nicolae Tihărău, 
din str. Transilvaniei 54. Maria Mar
gareta Finichiu, str. Luca Stroici 11 
si multi, multi alții, aleși la întîm- 
nlare.

Din păcate. însă. în Imediata ve
cinătate si chiar sub același acoperiș 
tehnicienii I.C.R.A.L. veniți în con
trol au întâlnit si exemple ce se si
tuează la antipod; La doi pași de 
frumoasa grădină a Cișmigiului. în 
apartamentul cu numărul 2 al unui
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pereți sau 
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cu regret • Pozele, chiar colorate, 
transformă în menajerii pentru cîini și

adevărata lui si- 
să verificăm și

pentru degradarea ca- 
și în alte cîteva situa- 
apartamentului nr. 5,
Stroici nr. 5 a primit

principiile des- 
bune... doar

Imprejurările de la care 
pornesc însemnările de 
față ar putea fi conside
rate, la prima vedere, 
anodine : nimic altceva 
decît niște certuri intre 
vecini, locatari ai 
iași imobil de pe 
Călărașilor din 
rești. începuturile 
țelegerilor se pierd un
deva prin anii deceniului 
trecut. Motivele — nebu
loase. Certe rămin... cer
turile. Soldate cu zeci de 
înfățișări la comisia de 
judecată, cu procese la 
tribunal, cu amenzile de 
rigoare. Iar cind să se aș
tearnă liniștea, din te miri 
ce, patima procesogenă 
renaște... și iar la comi
sie... și iar la tribunal.

Cum se trăiește, în ce 
tensiune decurge viața 
intr-o asemenea casă care 
și-a pierdut liniștea, nu e 
greu de imaginat. Ca să 
nu mai vorbim de timpul 
consumat instanțelor, co
misiilor de judecată, cu 
pricini în care nu e ne
voie decît de un dram de 
rațiune, de ceva mai 
multă înțelegere și urba
nitate.

Oare în cîte asemenea 
pricini n-a dat sfaturi, 
nu și-a spus părerea și 
Victoria Șerban, in cali
tatea sa de membră 
uneia din comisiile

judecată de pe lîngă 
Consiliul popular al sec
torului 4 ? Desigur, 
în multe, dat fiind 
peste doi ani face 
din acest organ de 
ențare obștească 
să Contribuie la educarea 
socialistă a cetățenilor.

lasă să se înțeleagă și 
V. Șerban. Dar în calita
tea sa de locatară a ca
sei care și-a pierdut li- 

, niștea. din Calea Călăra
șilor își dezvăluie o altă 
personalitate. Una foarte 
activă, nu numai pe linie 
obștească, cum îi place

la înfăptuirea legalității. 
Va fi dat sfaturi. își va 
fi spus părerea și va fi 
fost, fără îndoială, as
cultată. Fiindcă, așa cum 
prevede legea, 
comisiilor de 
se aleg dintre persoanele 
cu o reputație neștirbită ; 
oameni cu o ținută civică 
ireproșabilă, care se 
bucură, la locul lor de 
muncă. în cartier, de sti
ma celor din jur. Adică 
ceea ce, prin atitudinea 
sa în cadrul comisiei.

să afirme cu orice prilej, 
ci și în... procesele și 
conflictele întreținute cu 
vecinii (de altfel. în urma 
unui astfel de proces, in 
iunie 1972. V. Ș. a fost 
sancționată. Cu 
amendă penală).

De unde or fi 
care au ales-o în 
de judecată, Ia 
cîteva luni după 
sancțiune (mai exact, 
începutul anului 
concluzia că întrunește 
întocmai calitățile cerute

tras cei 
comisia 
numai 

această 
la 

1973),

de lege pentru a avea a- 
bilitarea morală să-i ju
dece pe alții, constituie o 
întrebare încă fără răs
puns (dacă poate exista 
vreunul I). în schimb, 
faptele de ultimă oră nu 
fac decît să evidențieze 
divorțul dintre vorbe și 
fapte, dintre a fi și a pă
rea. Astfel, conflictele a- 
mintite cunosc în prezent 
o nouă variantă. La co
misia de judecată a ace
luiași sector și-a făcut a- 
pariția o adolescentă a- 
bia trecută de pragul ma
joratului : chiar fiica ce
lei care dă din prezidiu 
sfaturi de împăcare alto
ra și care n-a reușit să 
găsească soluții de înțe
legere nici pentru apla
narea conflictelor din 
propria-i casă. Astfel, 
fiica își face debutul la 
comisia de judecată și o 
reclamă mai întîi pe ve
cină. Iar în săptămîna 
care a urmat și-a dat în 
judecată și tatăl I

Olimpiană, parcă nici 
n-ar privi-o toate aces
tea, mama se socotește 
mai departe în măsură a 
da sfaturi altora. Și-și 
închipuie că viața poate 
fi trăită în felii. Că poți 
avea o identitate obșteas
că și alta, cu totul alta, 
acasă !

DIVERS
Trivale“...

Toți piteștenii știu că elevii 
Liceului de mecanică din loca
litate sînt viitori constructori’de 
autoturisme. Dar nu toți pitește
nii știu — și cu atit mai 
colegii lor din țară — că 
de aici. în dorința de a-și 
cît mai temeinic profesia 
pasionează, au început 
confecționeze, in atelierele pro
prii, carturi de toată frumuse
țea, aducînd soluții constructiv- 
funcționale originale. Ba, mai 
mult : pentru a le încerca „pe 
viu" performanțele, ei au ame
najat o modernă pistă de car
turi pentru concursuri. Și cum 
o inițiativă atrage pe alta, ei au 
înființat și un club de carting 
denumit — nici nu se putea alt
fel — „Trivale". Acum, 
propus să cîștige măcar 
feu și la primul concurs 
ting. N-ar fi exclus.

Distanțe
cosmice

putin 
elevii 
însuși 
care-i 
să-și

și-au 
un tra
de car-

Ne aflăm la una din tradițio
nalele „petreceri în familie" ale 
lucrătorilor de la autobaza din 
Odorheiu-Secuiesc. Sînt. Ia un 
loc, 50 de șoferi și încasatoare. 
Mulți dintre ei, „membrii fon
datori" ai autobazei. încă din 
1946. Se ridică uri pahar în 
cinstea lui Ladislau Navrea, care 
a depășit milionul de kilometri 
la volanul autobuzului.

— Bună idee să ridicăm pa
harul pentru un milionar — a 
spus unul dintre ei. Dar voi știți 
că și noi. cei 50 de aici, șoferi și 
încasatori, sintem tot milionari ? 
Am calculat ieri, și am văzut că 
noi, cei 50, am parcurs peste 42 

milioane de kilometri. Știți 
înseamnă asta ? Distanța de 
Pămînt la Venus !

Măsuri...
respective drept un „vînticel" care 
a trecut, să gindească că mai pot 
trece multe asemenea, că el tot in 
picioare va rămîne, ba incă pe o 
treaptă mai înaltă ? Ce efect edu
cativ poate avea votul de blam cu 
avertisment cind cel sancționat este 
ales membru în comitetul orășe
nesc de partid 1 1 In sfîrșit, ce poa
te încolți în mintea acestui tînăr, 
atunci cind trăiește asemenea me
tamorfoze ale celui mai cras su
biectivism ? Ori că sancțiunile au 
fost nemeritate, prea aspre, ori —

partid Salonta, ridică semnificativ 
din umeri :

— Eu ce să vă spun ? Cînd am 
fost ales, a fost și el ales în comi
tetul orășenesc de partid. Era deja 
director. N-am știut că a fost sanc
ționat, pînă acum cîtva timp, cînd 
mi-a venit cartea lui de evidență. 
Am anunțat Comitetul județean de 
partid Bihor, dar mi s-a spus că 
lucrurile sînt cunoscute și totul e în- 
ordine.

Iată de ce ne-am adresat altor 
„organe în drept", cum le spunea

și Încălcate... In particular
Cazul ciudat al unei sancțiuni metamorfozate în promovare

fapte greșeala comisă, să se reabi
liteze. Mai ales cînd, ca in cazul 
de care ne ocupăm, omul este un 
tinăr. Acestea sînt efectele educa
tive ce se așteaptă de la o sanc
țiune aplicată unui om care a gre
șit. Și nimeni nu ne dă dreptul să 
nu avem încredere în oamenii care 
au avut cîndva o rătăcire, să nu 
credem în recuperarea lor.

Ce s-a întîmplat însă în cazul de 
față ? Abia a trecut o jumătate de 
an și ing. M. Babău a fost numit 
directorul Tesătoriei de bumbac Sa- 
lonta si ales în comitetul orășenesc 
de partid ! Faptele incorecte pentru 
care a fost sancționat au fost dove
dite cu claritate ; după cum, la tel 
de limpede este că el trebuia să 
răspundă pentru comiterea lor. Și 
atunci se ridică fireasca întrebare : 
ce efecte poate avea sancțiunea a- 
plicată cînd el este Ia scurt timp 
promovat 1 ! A învățat într-adevăr 
tot ce era de învățat din greșelile 
săvîrșite sau în aceste condiții este 
ispitit să considere sancțiunile

și acesta e un lucru mult mai grav 
— că există posibilitatea să eludeze 
adevărul și să considere că precep
tele noastre morale, 
pre promovare sînt 
pentru ședințe.

Stăm de vorbă cu 
cercăm să aflăm ce 
toate cele întîrhplate. E optimist 
prin excelență < e in stare să recu
noască cîte ceva, admite chiar că a 
făcut „niște gafe“, că trebuia sanc
ționat, dar... ceva mai blind, Are 
modul lui propriu de interpretare 
a faptelor în discuție (de fapt, pro
priile abateri), puțin romanțat, pu
țin justificativ și mult prea puțin 
obiectiv. De multe ori nu-i accepți 
poziția, dar i-o înțelegi. O înțelegi 
toomai pentru că a trăit aceste me
tamorfoze nefirești ; pentru că, pes
te poziția lui interioară, deja răs
turnată, au venit măsuri oficiale de 
natură să i-o întărească si nicide
cum s-0 schimbe.

Tovarășul Csek Zoltan, prim-se- 
cretar al comitetului orășenesc de

tînărul director, cu întrebarea : un 
om sancționat se poate reabilita 
mai repede prin... imediata sa pro
movare ?

— Sigur, nu. Dar noi am căutat 
un specialist pentru Salonta și n-am 
găsit. Centrala ni l-a recomandat 
pe Babău. Ni s-a spus că el a avut 
niște necazuri, dar că se pare c-o 
să se revină... Oricum e o situație 
neclară. L-am acceptat cu condiția 
să-l verificăm — ne-a informat tov. 
Ion Ciucu, secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R. De Ia Ti
mișoara, a continuat dînsul. am 
fost informați care sînt necazurile 
și atunci noi nu l-am mai pus în 
discuția organului județean de 
partid, urmind să se facă mai în- 
tîi verificarea necesară. E drept, 
nu s-a făcut nici pînă acum, dar 
noi nu-1 considerăm director...

— Cum așa ?
— 11 considerăm ca un șef de 

șantier la Salonta și nu ca direc
tor... E o greșeală că a fost ales in 
organul local de partid, dar n-a fost

cunoscută atunci 
tuație... Acum o 
apoi vom hotărî.

Ne-am adresat ____
Flucsă, directoarea Centralei 
triei bumbacului.

— Cum adică, tovarășii de 
mitetul județean de partid îl 
deră director provizoriu ?! Nu, to
varășe, o asemenea funcție nu e- 
xistă. El este director plin, cu toate 
atribuțiile și drepturile legale. 
L-am numit printr-o decizie, cu a- 
vizul organelor locale de partid 
caro aur fost prezente la instalarea 
lui ta'director 1 «b n.* a.'

.Dosarul întocmit de serviciul per
sonal alittentrălei •oste net favorabil 
noului director : calități profesiona
le bune, bun organizator. Intr-ade
văr, o sancțiune gravă pe linie de 
partid și una pe linie administra
tivă, dar... omul e tinăr, se poate 
îndrepta, și există chiar părerea că 
sancțiunile au fost aplicate cu oare
care- patimă... Adică, exact varianta 
tînărului director..

Vrem să fim bine înțeleși. Am 
i spus-o și o repetăm : e firesc să 
avem încredere în oameni, să-i a- 
jutăm să învețe din propriile gre
șeli. E însă inadmisibil ca, atunci 
cînd se pune problema promovării 
unui om, să nu fie consultați toc
mai cei care au hotărit sancționarea 
lui. Or. o sancțiune este dată 
tocmai cu scopul educativ ca omul 
în cauză să fie adus la realitate, 
să-și dea seama de greșelile săvîr
șite și să învețe din ele. Derogarea 
de la aceste criterii, mai ales cind e 
vorba de promovarea unui om, nu 
numai că anihilează efectul educa
tiv al sancțiunii, făcîndu-i în pri
mul rînd rău celui sancționat, dar 
lasă loc în mintea unora (cei care 
cunosc bine cazul) înțelegerii de
formate a principiilor noastre de 
viață și muncă, de a le considera 
bune doar pentru ședințe ; și unii 
chiar le uită după ce ies din ședin
ță. Tocmai de aceea, în nici o îm
prejurare nu trebuie să admitem 
nici cea mai mică abatere de la a- 
ceste principii călăuzitoare, unanim 
adoptate.

O ședință mai puțin obișnuită. 
Reprezentanții de la P.C.I. (paza 
contra incendiilor) prezintă con
ducerii Întreprinderii de con
serve din Caracal unele defi
ciențe constatate și propun mă
suri urgente pentru înlăturarea 
lor. Dar ei au spus, ei au auzit. 
După numai cîteva zile, la o ba
racă din incinta întreprinderii a 
izbucnit un incendiu. Pagubele 
se estimează la circa 40 000 lei. 
Ele puteau fi insă cu mult mai 
mari dacă nu interveneau 
prompt și energic pompierii și 
elevii liceului agricol din apro
piere, care ap transportat un 
mare număr de lăzi aflate in 
razii focului. Întrebare: de ce 
nu ș-au luăt măsurile propuse 
de organtie P.C.I. ? Sau. mai 
exact : cine ia măsuri pentru 
neaplicarea... măsurilor ?

Singură 
pe lume

/

Maria-Erica e o fetiță de 10 
ani. E la școală și învață bine. 
Cit timp e in mijlocul colegilor, 
timpul i se pare că zboară. Cînd 
pleacă de la scoală, găsește casa 
pustie. Marna i-a decedat. îna
inte de a rămîne fără mamă, 
tata le părăsise. Deși obli
gat de lege să trimită pensie 
de întreținere, el a dispărut fără 
urmă. „Acum, de cind e sin
gură pe lume — ne scrie pluto
nierul Traian Moldovan, de la 
postul de miliție din Suplacu de 
Barcău, județul Bthor — fetița 
nu mai Știe ce e joaca, ce-i 
bucuria. Oricît ne-am stră
duit. n-am reușit să-l găsim 
pe tatăl el. 11 cheamă Hein- 
rich-Erhard Binder, fiul lui 
Gheorghe si Regina, născut 
la 19 septembrie 1943. in 
comuna Nadeș. județul Mureș. 
Am dat toate aceste amănunte 
in speranța că il va găsi cineva. 
Că oricit am ajuta-o noi, veci
nii si rudele, ea tot tînjește de 
dorul tatălui.

Calificativ

Zi!

bloc relativ nou. locuiesc patru fe
mei. Cînd am intrat în acest apar
tament am avut impresia că. subit, 
s-a întunecat, deși era 11 dimineața. 
Pereții înnegriți de fum cereau in
sistent intervenția bidinelei : locata
rele au găsit insă o soluție mai co
modă : i-au acoperit cu „poze", de
cupate din revistele ilustrate. Dar nu 
toate neglijențele au putut fi „dre
se" cu poze : în jurul fiecărui între-

teriorate. pereții nezugrăviți cine știe 
de cind sint aproape negri, lemnă
ria abia mai păstrează urme de vop
sea. în apartamentul vecin, nr. 1. 
mobila stil și tablourile, care dove
desc bunul gust și posibilitățile ma
teriale ale locatarilor, nu 
schimbe impresia lăsată 
gros de fum așternut pe 
de chiuveta spartă din ___

— în această primăvară zugrăvim.

se facă simțit : lucrările de repara
ții si întreținere continuă să fie ami
nate.

Unii locatari își imaginează că în 
apartamentul pentru care plătesc 
chirie pot face absolut orice, inclusiv 
o menajerie : în blocul OD3. din car
tierul Drumul Taberei. în apartamen
tul 281 latră trei cîini aduiti si șase 
mici ; una din chiriașele casei din 
str. Luca Stroici 5 are opt pisici !

Arată-mi casa în care locuiești, 
ca să-ți spun ce gospodar ești

intri cu plăcere și pleci
• Cînd apartamentele se

• Apartamente în care 
nu înlocuiesc bidineaua 
pisici, iar pereții holurilor devin condică de reclamâții • Ce răspunderi revin asociațiilor de loca

tari în întărirea spiritului civic al unor chiriași

rupător electric s-a format un cerc 
de murdărie ; robinetul din baie 
curge. în bucătărie gîndacii se plim
bă in largul lor...

— De cită vreme locuiți aici 7 este 
întrebată tînăra care a deschis.

— De când a fost dată casa în folo
sință, de-acum 12 ani !

Deci, s-au mutat într-o casă nouă, 
mirosind a . vopsea proaspătă, dar au 
lăsat-o să se degradeze, dintr-o con
damnabilă neglijentă. Și cînd te gîn- 
desti că. în acest 
putea crede că se 
dine...

în altă zonă a 
str. Luca Stroici 11. la parter sînt 
două apartamente spațioase si fru
moase. Dar apartamentul nr. 3 se 
află într-un proces vizibil de degra
dare. are o nevoie acută de repara
ții : instalații electrice și sanitare de-

apartament, s-ar 
află patru gospo-
Bucureștiului. pe

Neapărat ! — au dat asigurări loca
tarii din ambele apartamente.

Tovarășul Gheorghe Toma de la 
I.C.R.A.L. Colentina ne spune însă 
că a mai auzit această promisiune. 
Ambele familii au primit avertismen
te la data de 26 iulie 1974. prin care 
li se acorda o lună de zile să-și pună 
casa la punct. După șapte luni de la 
expirarea acestui termen, situația e 
cea descrisă mai sus. Același „efect" 
l-au avut avertismentele primite de 
la I.C.R.A.L. 
selor statului 
ții : titularul 
din str. Luca 
pînă acum două avertismente (19.XII. 
1973 si 23.X.1974), cinci dintre loca
tarii imobilului din str. Armenească 
39 au primit avertismente, iar la 7.1. 
1975 li s-a aplicat si cite o amendă, 
fără ca rezultatul acestor măsuri să

Regulile nescrise de bună con
viețuire i-ar obliga pe cetățenii 
în cauză să se .gindească și la vecini, 
la inconvenientele create de aceste 
menajerii pentru liniștea si. curățenia 
imobilului. Dar, în cazurile în care 
aceste reguli sînt nesocotite, și 
I.C.R.A.L.-urile au datoria să treacă 
da la simple avertismente la amenzi, 
in conformitate cu hotărirea nr. 32 din 
1970 a Consiliului popular al muni
cipiului București.

In București, pe lîngă blocurile noi 
‘ de locuințe, există numeroase case 
mai vechi, dar solide și confortabile, 
unele dintre acestea locuite. în co
mun. de mai multe familii. în foarte 
multe asemenea cazuri, datorită bu
nei înțelegeri si spiritului gospodă
resc al fiecăruia, inconvenientul de
pendințelor comune nu influențează 
cu nimic în rău buna conviețuire.

Uneori, însă, pentru că dintr-o nimi 
ca toată colocatarii se iau la ceartă 
și se învinuiesc reciproc de lipsă de 
grijă fată de spatiile comune, tre
burile gospodărești sînt aminate, iar 
casa se degradează. Așa se întimplă 
cu imobilul din str. Crișana nr. 38. 
In loc să se unească pentru a face 
din această casă un cămin plăcut 
pentru fiecare, două dintre familiile 
care locuiesc de vreo douăzeci 
ani împreună nu știu ce să mai 
venteze spre a se incomoda una 
alta. Pereții holului au devenit 
fel de condică de reclamatii pe care 
una din locatare își exersează cali
grafia si talentul la desen : „încetați 
cu furtul la contor !“ (cu roșu). „Să 
vă fie rușine !“ (cu albastru) etc. 
Pardoseala părții comune de la de
misol este peticită cu vopsea ; fieca
re și-a vopsit doar partea sa. Evi
dent. toate acesțe dispute fac casa 
inconfortabilă. dar pentru locatarii 
respectivi este mai important „cine 
are dreptate".

...Aici se încheie consemnarea celor 
constatate de către tehnicienii 
I.C.R.A.L. Cele văzute în aceste lo
cuințe amintesc de proverbul „scum
pul mai mult păgubește". Intr-ade
văr. pentru a aduce aceste aparta
mente. degradate din neglijenta lo
catarilor. în rîndul celor normal în
treținute sînt necesare sume impor
tante de bani. Aceste cheltuieli mari 
ar fi putut fi lesne evitate sau dimi
nuate măcar.

La observațiile și opiniile de mai 
sus nu ar fi prea multe de adăugat. 
Cel mult o sugesjie adresată asocia
țiilor de locatari, a căror îndatorire 
principală este aceea de a veghea la 
păstrarea. în bune condiții, a fondu
lui locativ al statului, de a acționa 
cu spirit de răspundere si exigentă, 
în cazuri de felul celor amintite mai 
sus. Căci este împotriva intereselor 
generale ale societății ca unii să 
strice, prin nepăsare și dezinteres, 
locuințele construite prin efortul sta
tului. deci al nostru, al tuturor.

„Anghelache Damian, portar 
la spitalul din Odobesti, județul 
Vrancea, a dat dovadă de disci
plină și conștiinciozitate in ser
viciu. Pentru activitatea depusă 
in anul 1974 a obținut califica
tivul „Bine". Această caracteri
zare, făcută „negru pe alb" de 
conducerea spitalului din O- 
dobești. se găsește, piesă de do
sar, la judecătoria din Focșani. 
Instanța a dat și ea o „caracte
rizare" : Pentru neglijență in 
serviciu și abateri săvirșite in 
timpul și in afara programului 
de lucru, Anghelache Damian 
este condamnat la 8 luni închi
soare.

Cu ziua
cu anulSI•

Deși 
Curtișoara, a 
Alexandru Cican le-a spus să
tenilor că, în realitate, el e 
„mult mai mare", că e „briga
dier cu împuternicire expresă" 
de a acorda învoire celor care 
vor să-și ducă vitele să pască la 
pășunea fermei. Și A.C. a în
ceput să întocmească un tabel 
cu cei înscriși, finind o evidență 
foarte exactă cu numele și su
mele încasate. In numai două 
săptămini. pe tabel au apărut 20 
de creduli. La al 21-lea. a avut 
ghinion : l-a dat pe mina mili
ției, care a intrat imediat in po
sesia acelei „evidențe exacte", 
devenind probă la dosar. Și ast
fel, fostul zilier a „încasat" doi 
ani de zile.

lucra, ca zilier, la ferma 
I.A.S. Tg. Jiu.

Rubrics redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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URGENȚE LA INSĂMÎNȚĂRI
INUL SFECLA DEJAHĂR

Un semnal: sase livreze grabnic, Realizări care pun in evidență...

tuturor cultivatorilor.

sămința
In vederea sporirii producției la 

plantele textile — in, cinepă, bumbac 
— la indicația conducerii partidului 
au fost luate măsuri în vederea ex
tinderii suprafețelor ocupate cu a- 
ceste culturi și îmbunătățirea tehno
logiilor care să ducă la creșterea ran
damentului la hectar. Intre alte 
măsuri, a fost organizat și Trustul 
inului, cinepii și bumbacului, orga
nism care să coordoneze toate acțiu
nile legate de sporirea producției la 
aceste culturi. Dar iată că în primă
vara acestui an semănatul inului pen
tru fibră și ulei a întlrziat mult. Cau
zele ne sint relatate amănunțit de 
corespondenții noștri din trei județe.

Satu-Mare. Din datele direcției a- 
gricole cit și din discuțiile cu unii 
specialiști din unități am reținut că, 
restanțele cele mai mari la semăna
tul culturilor din prima epocă se în
registrează la cultura inului mixt și, 
în mai mică măsură, a inului pentru 
fuior, in această situație fiind coope- 
r îivele din Tur, Tîrșolț, Boinești, 
'. agrești-Oaș etc. Dincolo de cauzele 
obiective — ploile mai frecvente că- 
zutp in ultimul timp — rămînerea în 
urmă a fost determinată, in mare mă
sură, de neasigurarea cantității inte
grale a seminței de in de către Com
plexul de prelucrare a inului și cî- 
nepii Cărei. Bunăoară, Consiliul in- 
tercooperatist Negrești nu primise 
încă, pînă duminica trecută, 10 tone 
de sămintă de in. în urma măsurilor 
luate de direcția agricolă, au fost 
expediate spre unităti ultimele 66 de 
tone, astfel tocit în aceste zile toată 
suprafața planificată va putea fi 
practic semănată.

Sălaj. în acest județ nu se întreve
de posibilitatea ca semănatul inului 
să se încheie în timp scurt. Cauza 
este aceeași : lipsa de sămintă. To
pitoria de in din Ulmeni. județul 
Maramureș, nu și-a onorat nici pînă 
la această dată obligația de a asi
gura in întregime sămința necesa
ră pentru suprafețele planificate a 
fi însămintate cu in pentru . fuior. 
Ca urmare. 28 cooperative agri
cole din județul Sălaj stau pe loc 
în așteptarea seminței. Cele din 
Criostolț, Letca, Cozla, Băniișor, Sin- 
petru Almașului ș.a„ datorită acestui 
fapt, mai au de insămințat mari su
prafețe. Mai mult, cîteva coo
perative agricole producătoare de se
mințe de in fuior, tot pentru topito
ria din Ulmeni, cu toate că au să- 
mînță de in, n-o pot însămînța pen
tru motivul că nici pînă acum n-au 
fost aprovizionate cu erbicide care, 
se știe, se administrează înainte de 
însămințare. Ing. Mircea Lăncrănjan, 
de la direcția agricolă, ne relata că 
în săptămina trecută zilnic s-a adre
sat telefonic Direcției agricole Mara
mureș pentru a le trimite întreaga 
cantitate de sămință rămasă nelivra
tă. Dar totul a fost în zadar. Pasiv 
a rămas la aceste apeluri și tov. Mi
hai Cioica, directorul topitoriei, care 
s-a rezumat doar la promisiuni. Oare 
cel care răspund de activitatea topi
toriei din Ulmeni nu pot înțelege ce 
răspundere poartă pentru onorarea 
celor 140 tone de sămință de în pen
tru județul Sălaj 7

Sibiu. Sint cîteva cooperative agri
cole care au încheiat semănatul inu
lui fuior. Numărul lor este infim 
(Cîrța, Bîrghiș, Bruiu, Topîrcea). 
Mult mai multe sint unitățile care 
n-au lnsămînțat pînă acum nici mă-

necesară
car un hectar. Așa este cazul majori
tății cooperativelor agricole din con
siliul intercooperatist Avrig. Ca 
urmare, din cele 1 500 ha des
tinate culturii inului pentru fuior în 
cooperativele agricole au fost însă- 
mînțate numai 900 ha. Cum se expli
că o atare situație 7 Deși s-au dat ga
ranții că întreprinderile beneficiare 
— topitoriile de in și cînepă Cîrța-Si- 
biu si Albesti-Mureș „au luat toate 
măsurile pentru asigurarea întregii 
cantităti de sămintă". unele coope
rative ca Nocrich, Buia. Scorei. Ar- 
pas — au dus și duc încă lipsă de 
ea. Cu toate că au fost asigurate 
îngrășămintele chimice și erbicidele, 
s-au manifestat și se mal manifestă 
deficiențe în folosirea lor. Cooperati
vele Alțîna și Arpașu de Jos. bună
oară, au în stoc o mare cantitate de 
îngrășăminte chimice, dar nu le li
vrează altor unități. Pe de altă parte, 
unele cooperative, cum e cazul celei 
de la Șeica Mare, au folosit și în
grășămintele chimice destinate altor 
unități. Timpul fiind prielnic, rămlne 
ca principala problemă a Acestei săp- 
tămîni să o constituie încheierea se
mănatului inului pentru fuior — așa 
cum ni s-a spus Ia direcția agricolă, 
în urma analizei făcute în aceste zi
le de comitetul județean de partid, 
s-au luat măsuri pentru redistribui
rea între unele unități din Valea Ol
tului și Valea Hîrtibaciului a erbici- 
delor și seminței.

Tov. Mircea Doucet, directorul 
Trustului inului, cinepii și bumbacu
lui ne-a informat că au existat greu
tăți în ce privește decapsularea și 
conditionarea semințelor. După ce 
ani la rind s-a trecut cu vederea 
calitatea semințelor de in — acestea 
erau amestecate cu multe semințe de 
buruieni — s-a hotărît ca in acest 
an să se facă o condiționare perfec
tă. De aceea, s-a recurs la stațiile de 
decuscutare, unde operația de cură
țire a semințelor se face cu instalații 
electromagnetice. Intrucit la aceste 
statii se face și decuscutarea trifolie- 
nelor. nu s-a respectat programul în
tocmit cu Centrala de valorificare a 
cerealelor privind conditionarea inu
lui. In cîteva zile vom rezolva pro
blema. atît prin aducerea unor can
tități din import, cit Si prin grăbirea 
lucrărilor de condiționare la cele e- 
xistente în țară. Consider că vom 
reuși să însămintăm. inul în limitele 
timpului optim.

Se pune totuși întrebarea: de ce 
ministerul de resort, care a cunoscut 
situația, nu a acționat din vreme pen
tru rezolvarea problemei 1 Trebuie 
arătat că încă pe data de 21 martie 
conducerea Ministerului Agriculturii 
a indicat „să se ia măsuri deosebite 
de către județele care au topitorii, 
ca in următoarele 5—6 zile să se ter
mine cu decapsularea si curățirea se
mințelor. astfel ca pînă cel mai tir- 
ziu la 31. III. a.c. semințele să fie la 
unităti pentru însămințare". Din cele 
relatate de corespondenții noștri re
zultă că această sarcină nu s-a înde
plinit. De aci și concluzia că. pe lin
gă indicații, este nevoie st de măsuri 
practice a căror aplicare «ă fie ur
mărită oe teren.

Octav GRVMEZA 
Gheorghe RUSU 
Nicolae BRUJAN 
corespondenții „Scînteii"

CONTRASTE-------------
Un covor de trei milioane de flori
Horticultorii con- 

stănteni sint în plină 
activitate de pregătire 
a hainei florale a lito
ralului Mării Negre. 
In prezent, numeroși 
muncitori de la șan
tierul „spatii verzi" 
'lucrează la Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie 
Sud, Neptun, Jupiter 
și în celelalte stațiuni 
de odihnă in vederea 
plantării florilor de

sezon. In același timp, 
sub cupolele de sticlă 
ale serelor de la Con
stanța, Eforie Sud și 
Mamaia, horticultorii 
au asigurat răsaduri 
de petunii. begonii, 
cinerarii, salvii și 
multe alte specii de 
flori, care urmează 
să împodobească sta
țiunile de pe litoral. 
Pentru sezonul de 
vară din acest an.

constăntenil vor „țese" 
în parcurile si pe 
traseele turistice ale 
litoralului un uriaș 
covor, de aproape 3 
milioane de flori, cir
ca 50 000 de trandafiri, 
numeroși arbori si- ar
buști ornamentali si 
un mare număr de... 
palmieri, aclimatizați 
de mai multi ani pe 
riviera românească.

Cind se va întrerupe odiseea 
întrerupătoarelor ?

De la secția de 
gospodărie locativă 
din Ploiești am aflat 
cu surprindere că, 
acum, cind toată lu
mea este preocupată 
de economisirea e- 
nergiei electrice, pe 
mai bine de 700 de 
scări ale blocurilor 
din municipiu becuri
le ard zi și noapte. 
„De ce nu ss iau mă
suri de lichidare a 
acestei risipe 7“ —
l-am întrebat pe tova
rășul Gheorghe Dumi
trescu. șeful sectoru
lui. Acesta adaugă : 
„N-avem cum 1 S-au 
defectat întrerupătoa
rele automate si n-a
vem cu ce să le Înlo
cuim. Nu se găsesc in 
comerț".

Ca să facem mai 
multă lumină în pro

blema becurilor a- 
prinse, am apelat la 
reprezentantul Minis
terului Comerțului 
Interior, economistul 
Vasile Munteanu : „În
treprinderea speciali
zată — I.C.M.A. Bucu
rești — nu s-a anga
jat să livreze între
rupătoarele automate 
la fondul pieței. Și a- 
tunci — asta acum un 
an și juhiătate — 
ne-am adresat altei 
întreprinderi, cea de 
aparataj electric de 
instalații Titu, pentru 
a asimila și livra cît 
mai repede posibil un 
întrerupător automat. 
Cu toate insisten
tele noastre, lucrurile 
s-au tărăgănat pînă 
acum".

întreprinderea din 
Titu recunoaște că 
nu prea s-a... mobili
zat, dar precizează că 
va face tot ce este po
sibil ca în maximum 
2 luni să prezințe un 
prototip avantajos. 
Dar cind vor putea 
fi găsite întrerupă
toare automate in ma
gazine ? Răspunsul a 
venit, de data asta, 
prompt : „Abia in 
trimestrul III spre 
sfîrșit". Adică după 
doi ani de cind i-a 
lansat comanda !

...Pină atunci se va 
mai risipi multă lu- 
mină pe scările blocu
rilor. Odiseea între
rupătoarelor trebuie 
întreruptă mai re
pede.

1 aprilie a trecut...
Pasteurizatoarele sint 

utilaje indispensabile 
pentru desfășurarea 
normală a procesului 
de producție in fabri
cile de produse lactate. 
Firesc, ele au fost pre
văzute și contractate 
pentru noile fabrici cu 
acest profil intrate în 
funcțiune la Sînnico- 
lau Mare, Alba Iulia, 
Calafat, Botoșani, Re
ghin. Aceste unități 
întimpină dificultăți 
din cauza întîrzierii li
vrării pasteurizatoare-

lor de la „Tehnofrig"- 
Cluj. în contractele 
încheiate s-a prevăzut 
livrarea acestor utila
je în cursul celui de-al 
doilea semestru din 
anul trecut. Apoi, 
după ce primele ter
mene de livrare au 
expirat, s-au fixat al
tele. Ultimul a fost 31 
martie a.c., dar și 
acesta a trecut. Ieri, 
Ia direcția de resort 
din Ministerul Agri
culturii, Industriei A- 
limentare și Apelor,

s-a discutat despre 
posibilitățile de a re
zolva această proble
mă. „Nu faceți noi in
tervenții la furnizor 7“ 
— am întrebat. „Azi, 
nu ! E 1 aprilie...".

Deși se pare că toa
te zilele care au tre
cut de la expirarea 
termenelor au fost 
pentru beneficiari zile 
de păcăleală, să spe
răm că acum, după 
ce a trecut și acest 
1 aprilie, lucrurile se 
vor schimba.

cîteva rămineri în urmă
Așa cum rezultă și din harta pu

blicată in prima pagină a ziarului, 
în unele județe, programul însămîn- 
tării culturilor din prima epocă nu 
e îndeplinit integral. In unele cazuri 
mai sînt de insămințat suprafețe care 
reprezintă doar cîteva procente. Pla
nul la însămîntări trebuie realizat 
insă la fiecare cultură în parte. Ce se 
întreprinde în această direcție în ju
dețele care nu au terminat încă se
mănatul culturilor din prima epocă 7

In județul Neamț, din cele 10 000 
hectare prevăzute a se cultiva cu 
sfeclă de zahăr, au fost însămintate 
circa 4 000 hectare. Se putea mai 
mult 7 Evident că da. O dovedesc 
rezultatele unităților agricole frun
tașe. In cele 4 cooperative agricole 
servite de S.M.A. Ion Creangă, sfe
cla de zahăr s-a insămințat pe toate 
cele 600 ha stabilite prin plan. „Pe 
lingă grăbirea semănatului — ne spu
nea ing. Valeriu Bogatu, directorul 
stațiunii, ne-am străduit să asigurăm 
și o calitate corespunzătoare lucră
rilor. Mecanizatorii și cooperatorii de 
pa semănători au urmărit uniformi
tatea încorporării seminței pe rinduri, 
prin realizarea unor viteze mici de 
deplasare, dar continui, ceea ce nu 
a influențat cu nimic asupra graficu
lui de lucru. De asemenea, s-au 
realizat rinduri drepte, ceea ce va 
•înlesni mecanizarea completă a lu
crărilor de întreținere și recoltare". 
Cele spuse de directorul stațiunii 
ne-au fost confirmate de către con
ducerile cooperativelor agricole din 
Averești, Ion Creangă, Pălușești și 
Icușești. care au numai cuvinte de 
laudă la adresa mecanizatorilor din 
cadrul acestei stațiuni. Toate acestea 
demonstrează că in județul Neamț se 
putea însămînța mai mult. De ce a- 
tunci restante ? Pentru că. asa cum 
se apreciază Ia direcția agricolă ju
dețeană, și acum există cooperative 
agricole ca acelea din Gîdinți și Stă- 
nița, care nici n-au început însămin- 
țatul sfeclei de zahăr. De asemenea, 
cele din - - ■
resti si 
ha din 
fiecare < 
prăfețe 
tare. De menționat că tot la aceste 
cooperative agricole nu numai ritmul 
de lucru lasă de dorit, ci și calita
tea însămințărilor. Astfel, datorită 
grabei, a neatenției și nereglării ma
șinilor. nu se asigură densitatea op
timă și nici alinierea cindurilor care 
să permită mecanizarea lucrărilor de 
Întreținere. Sesizind aceste neajun-

i Birgăoani. Roman, Dragomi- 
altele au semănat abia 17—20 
suprafața planificată, deși 
din aceste unităti cultivă su- 
cuprinse între 180—200 hec-

desuri, biroul comitetului județean . 
partid a intervenit prompt trimițind 
la fața locului activiști de partid și 
specialiști ai direcției agricole care 
să asigure materializarea cu bune 
rezultate a programului de lucru la 
însămînțatul sfeclei de zahăr — cul
tură cu pondere în agricultura 
dețului.

Din cele 2 000 hectare care au 
rămas de insămințat cu culturi 
prima epocă în județul Bacău, 
hectare sint destinate sfeclei de .... 
hăr. Nu este o suprafață prea mare, 
dar ea trebuie insămințată pînă la 
ultimul hectar. Așa se procedează, 
de altfel, in numeroase unități. La 
I.A.S. Traian, bunăoară, lucrau pe 
cimp, în ziua raidului, peste 40 de 
mașini. La fermele Vultureni și Câ- 
lugăreni se însămînța mazărea și se 
plantau cartofii pe ultimele hectare. 
Ing. Corneliu Brudiu, directorul în
treprinderii, ne-a informat că a fost 
însămințată în bune condiții agro
tehnice întreaga suprafață de aproa- 

1 000 hectare cu lucernă. ierburi 
etc. în prezent, 30 

polidiscuri pre-

ju-

mai 
din
230
za-

pe
perene, mazăre 
tractoare dotate cu 
gătesc terenul care va fi insămințat 
cu porumb boabe și ’ . ____
hărnicie se lucra și pe tarlalele coo
perativelor agricole din Păncești, 
Sascut, Prăjești, Traian, Buhoci, Mă
gura. La Buhoci, de pildă, mecani
zatorii din secția condusă de Con
stantin Bîrzu tnsăfriînțau sfecla de 
zahăr pe ultimele 20 ha din cele 180 
planificate. Aflat în mijlocul meca
nizatorilor pentru a veghea la cali
tatea lucrărilor. Inginerul Jenică 
Pascal ne-a spus că oe Întreaga 
suprafață insămînțată in această pri
măvară cu sfeclă de zahăr s-au exe
cutat lucrări de bună calitate, asigu- 
rîndu-se culturilor un pat germinativ 
așa cum scrie la carte.

Mai sînt totuși și unităti, în special 
cele din Fărăoani, Păucești, Parincea, 
Onișcani. Racova — ca Si unele din 
zona Moineștiului, unde semănatul 
sfeclei de zaltfir nu s-a încheiat. Ing. 
Alexandru Dănilă. director adjunct la 
direcția agricolă județeană, ne-a asi
gurat insă că au fost luate toate mă
surile ca in cel mult 2—3 zile semă
natul să se încheie și în unitățile res
pective. în acest scop au fost con
centrate în unitățile 
forțe mecanice.

siloz. Cu aceeași

amintite 
cit și umane.

MANEA 
BALTA

atit

Ion 
Gh.
corespondenții „Scînteii"

Uzinâ nouâ la Timișoara: întreprinderea de aparate electrice de măsurat. In felul acesta paleta Industriilor 
electrotehnice timișorene s-a întregit Foto : E. Dichiseanu

GALAȚI:

S-a aprins tal la a 4-a
baterie cocsochimică

Pe șantierele Uzinei cocsochimice 
Combinatului siderurgic de la Ga

lati a avut loc marți un eveni
ment important : a fost aprins fo
cul la cea de-a 4-a baterie de cocsi
ficare, operațiune care marchează în
ceputul ciclului de uscare și încălzi
re a bateriei în vederea elaborării 
primei șarje de cocs. Concomitent, 
formațiile din cadrul șantierului de 
construcții nr. 24 montează ultime
le cantități de produse refractare la 
masivul bateriei propriu-zise. Iar 
montorii șantierului nr. 71 lucrează 
la montajul ancorajului metalic și 
blindajelor bateriei. Se lucrează, de 
asemenea, intens la montarea colec
torului de gaz brut și aparatajolor 
electrice.

După cum ne informează ing. Au
rel Manolache, directorul grupului 
de șantiere uzină cocsochimică. prin 
schimbarea tehnologiei de execuție 
a bateriei, deși au existat mari în- 
tîrzieri in livrarea produselor, con
structorii vor înscrie execuția obiec
tivului in termenul fixat prin pla
nul de stat.

a

(Agerpres)

O construcție nouă se ridica, in urrnâ cu cîțiva ani, intr-o margine de oraș, la Tg. Mureș. Curind, acolo s-a consti
tuit o nouâ industrie a municipiului : o secție (de fapt o fabricâ) pentru producerea mașinilor electromecanice 

de calculat

MINERII DE IA VIJ1CAN
inițiatori și cîștigători

ai întrecerii
Minerii din Vulcan 

au chemat anul trecut 
la întrecere colective
le din industria căr
bunelui. Ei au lansat 
întrecerea si — spre 
meritul lor — tot ei 
au cîștigat-o. Pentru 
aceasta, au fost dis
tinși cu „Ordinul Mun
cii" clasa I, iar ieri, 
la clubul minerilor 
din Vulcan, intr-un 
cadru festiv. Ii s-a 
înmînat Steagul roșu 
și Diploma de onoa
re de colectiv frun
taș pe țară tn în
trecerea din anul 1974. 
Au ciștigat întrecerea 
pentru că. mai mult ca 
oricind. au valorificat 
la un nivel superior 
rezervele de care dis
pun, au acționat toti 
ca unul spre a scoate 
din adîncuri cît mai 
mult cărbune. „Cartea 
de vizită" a ortacilor 
fruntași din Valea 
Jiului este ilustrată de 
cîteva cifre : o produc
ție suplimentară. 
1974. de 
cărbune, 
peste 7 
jumătate 
ductia l 
proape 2 900 000 lei 
conomii la prețul de 
cost.

, Dacă stai de vorbă 
cu oricare din oamenii 
minei, 
reușita 
muncii 
iective, 
nioasă
cu inițiativa largă a 
oamenilor și formații
lor de lucru. Inginerul 
Emil Muru. directorul 
minei, minerii șefi de 
brigăzi Mihai Dudescu, 
Szabo Balș. Ilie Chi
ron, membri ai comi
tetului oamenilor mun
cii. ne-au spus că re
zultatele din anul tre
cut constituie un ade
vărat test al voinței si 
unității de acțiune a 
întregului colectiv. Co
mitetul oamenilor mun
cii. în frunte cu comu
niștii. a reușit să fie 
mereu în miezul pro
blematicii majore a co
lectivului. competent 
în analize și măsuri, 
consecvent în finaliza
rea acestora.

in
42 000 tone 
un spor de 
milioane si 

• lei Ia pro- 
globală si a- 

e-

desprinzi că 
lor este rodul 
și gîndirii co- 
înlr-o armo- 

întrepătrundere

— Ca elemente esen
țiale ale perfecționării 
stilului si metodelor 
de lucru — ne-a spus 
tov. Gh. Săcăluș. se
cretarul comitetului de 
partid al minei —- 
menționăm încetăteni- 
rea practicii de con
sultare prealabilă atît 
a membrilor comitetu
lui oamenilor muncii, 
cît și a factorilor de 
răspundere, pînă Ia 
nivelul șefilor de bri
găzi si al muncitorilor,- 
ori de cîte ori rezol
varea unor probleme 
de mare însemnătate

Cartea de vizită 
este 
de
„la
tone

peste plan

onorată și 
rezultatele 

zi" : 8 000 
cărbune

comisiile
Asa am 
ultimul

recțiile 
pentru 
tegrală 
angajamentelor.

Efectul concret al 
măsurilor aplicate 
pină acum în această 
unitate fruntașă din 
Valea Jiului : peste 
planul „Ia zi" s-au ex
tras 8 000 tone cărbu
ne, în exclusivitate pe 
seama creșterii pro
ductivității muncii. Cu 
aceste realizări, orta
cii din Vulcan se situ
ează din nou in frun
tea întrecerii dintre 
minerii Văii Jiului. 
Iar în fruntea... frun
tașilor se află minerii 
din sectoarele III și 
IV, brigăzile lui Ves
pasian Cătană, Petru 
Alb, loan Sima, care 
au extras suplimentar 
cîte 1 000 tone de căr
bune.

Colectivul minei 
Vulcan se afirmă in 
continuare ca un par
tener de întrecere re
dutabil, hotărît să re
editeze, pe un plan 
superior, succesele a- 
nului trecut. Este an
gajamentul pe care 
harnicul colectiv de 
aici și l-a asumat 
ieri, prin telegrama 
adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se 
spune : „Decernarea 
Ordinului Muncii cla
sa I. ca semn al pre
țuirii muncii noastre 

• din Partea partidului și, 
statului nostru, a dum- - 
neavoastră personal.

de acțiune 
îndeplinirea in- 
a sarcinilor și

o impune, conlucrarea 
continuă cu 
pe domenii.
procedat în 
timp pentru găsirea si
materializarea soluții
lor cu privire la îm
bunătățirea condițiilor 
tehnico-materiale de 
desfășurare a activită
ții de producție, ușu
rarea eforturilor fizice 
ale minerilor. Dunărea 
în Valoare a unor im
portante rezerve mate
riale — îndeosebi • prin -t-mult atinaate tovarășe 
mai buna organizare a "
producției si a muncii, 
impulsionarea acțiunii 
de mecanizare’ si auto
matizare. devansarea 
lucrărilor de investiții.

Intrucît 
tim an al 
producția 
mează să 
75 000 
față de 1974, comite
tul oamenilor muncii 
și comitetul de partid, 
pe baza propunerilor 
valoroase făcute de 
zeci și zeci de mineri 
cu experiență, care au 
fost consultați — au 
stabilit minuțios di-

în acest ul- 
cincinalului 
minei ur- 

crească cu
tone cărbune

Nicolae Ceausescu, va 
constitui pentru - noi 
un puternic imbold în 
continua perfecționare 
a întregii activități po
litice si economice, 
fiind hotărîti să adău
găm succeselor de pînă 
acum noi si importan
te realizări, să dăm 
patriei în cursul anu
lui 1975. peste preve
derile de plan. 23 000 
tone cărbune si să de
pășim planul de inves
tiții cu 680 000 lei".

Sabin IONESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

IA ÎNTREPRINDEREA DE CABLURI Șl MATERIALE ELECTROIZOLANTE DIN CAPITALĂ

De ce utilajele nu produc la capacitatea maximă?
Date statistice recente relevă că circa 75 la sută din fondurile 

fixe existente in economie au fost puse in funcțiune in ultimii zece 
ani. Iată de ce, folosirea cu randament superior și înaltă eficiență 
economică a întregului potențial tehnic al întreprinderilor constituie 
o îndatorire fundamentală a fiecărui colectiv, o sarcină economică 
de mare actualitate, subliniată din nou cu putere la ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 19 martie a.c. Asigurînd o 
bună utilizare a mașinilor și instalațiilor, așa cum se desprinde din ex
periența a numeroase întreprinderi, se obțin însemnate sporuri de pro
ducție, importante economii la cheltuielile de fabricație, se recupe
rează în timp scurt fondurile 
prinderii.

alocate pentru dotarea tehnică a Intrc-

Să urmărim, deci, din aproape în 
aproape, acel lucru esențial despre 
care un muncitor spunea că nu s-a 
schimbat in bine. Mai înțîi, precizăm 
că, din evidențele existente la între
prinderea de cabluri și materiale 
electroizolante din Capitală, se des
prinde faptul că, aici, capacitățile de 
producție sînt folosite sub potenția
lul lor. Anul trecut, de pildă, indice
le de utilizare a capacităților din sec
toarele de bază a fost de numai 66 
la sută. In lunile ianuarie și februa
rie din acest an, indicele respectiv a 
fost apropiat de cifra înregistrată în 
anul precedent. Numai în două luni 
din acest an s-au Înregistrat peste 
23 000 ore întreruperi accideutale. 
Deci, nici un progres evident.

furnizoare ; am 
ele, dar nu co

mandat la 5 unități 
primit o parte din 
respund pe deplin cerințelor.

— Totuși o pondere Însemnată In 
totalul orelor de ' întrerupere nepre
văzută în funcționarea utilajelor o 
dețin defecțiunile accidentale, ceea 
ce denotă existența unor neajunsuri

menținerea unui Indice scăzut tn 
folosirea capacităților productive 
revine Centralei Industriale de mo
toare și materiale electrotehnice, mi
nisterului de resort, care trebuie să 
acorde mai mult sprijin întreprin
derii pentru soluționarea neintirziată 
a tuturor problemelor de aprovizio
nare cu materiale și piese de schimb 
si de desfacere a întregii producții.

In același timp, nu poate fi ab
solvită de răspundere conducerea în
treprinderii, care, așa cum ii dă 
dreptul și o obligă legea, trebuie să 
se intereseze mai mult de aprovizio
narea cu unele piese și materiale, de 
asigurarea din timp a forței de 
muncă, de rezolvarea tuturor pro
blemelor privind organizarea pro
ducției și muncii, exploatarea. între
ținerea și repararea fondurilor fixe

lajelor, Ințelegîndu-se prin aceasta 
curățirea și ungerea lor zilnică, e- 
xecutarea unor reparații de bună ca
litate, fără improvizații, respectarea 
vitezelor proiectate ; dacă se întă
rește disciplina în producție ; dacă 
la unele sectoare preluarea mașinilor 
de schimbul următor s-ar face din 
mers ș.a.

— Cum s-a fructificat acest tezaur 
de idei și sugestii 7

— Concluziile acestui sondaj au 
făcut obiectul unei analize în 
mitetul de partid — ne-a spus 
M. Damirescu.' Cu acest prilej
fost întocmite planuri de măsuri la 
nivelul întreprinderii și al secțiilor 
pentru aducerea la îndeplinire a pro
punerilor făcute.

— Care este stadiul aplicării a- 
cestor măsuri 7

co- 
tov.

au

APRECIEREA UNUI MUNCITOR: „S-au făcut 1500 de propuneri, au fost
stabilite măsuri, dar schimbările așteptate nu s-au produs"

— Desigur, cauzele neutilizăril în
tregii capacități de producție sint 
diverse — ne-a spus ing. Ion Macău, 
directorul întreprinderii. Cele mai 
mari neajunsuri sînt determinate de 
neasigurarea pieselor de schimb 
pentru unele utilaje, de procurarea 
cu greutate a unor bobine metalice 
echilibrate dinamic, fără de care 
anumite mașini nu pot lucra, precum 
și de lipsa forței de muncă, mai 
ales la sectorul de trefilare și la cel 
de fabricare a cablurilor de energie.

— Este vorba de greutăți apărute 
in acest an 7

— Nu, le-am Intimpinat și anul 
trecut. Pentru piesele de schimb am 
întocmit formele legale, dar Cen
trala industrială de motoare șl ma
teriale electrotehnice, din care facem 
parte, ne-a răspuns că nu dispune 
de fonduri pentru achiziționarea lor. 
Practic, 2—3 mașini de la sectorul de 
trefilare nu vor lucra din această 
cauză. Bobinele metalice le-am co

in exploatarea, întreținerea și repa
rarea acestora. Ce măsuri ați luat 
tn acest sens 7

— Recent a fost înființat un ser
viciu mecanic șef, care coordonează 
și controlează această activitate de 
întreținere și reparații. Avem certi
tudinea că, astfel, stagnările nepre
văzute in funcționarea utilajelor vor 
fi mai puține decît cele înregistrate 
anul trecut.

Se desprinde, deci, că nici acum, 
după trecerea primelor luni din a- 
cest an, întreprinderea nu este Intru 
totul pregătită pentru a utiliza mași
nile și utilajele cu un randament 
sporit, la întregul lor potențial. Și 
aceasta, in condițiile In care gos
podărirea judicioasă a capacități
lor de producție se Impune cu 
acuitate pentru realizarea sarci
nilor de plan, pentru asigurarea ca
blurilor si materialelor electrotehnice 
necesare economiei naționale. în 
bună măsură, răspunderea pentru

productive. Cu atît mai mult, cu dt 
aceste probleme organizatorice in
terne au fost cu pregnanță relevate 
în urma unei acțiuni întreprinse de 
comitetul de partid al întreprinderii.

După cum ne-au spus iov. Anton 
lonescu, locțiitorul secretarului comi
tetului de partid, și tov. Maria Dami
rescu, șefa comisiei economice a co
mitetului de partid, anul trecut au 
fost distribuite muncitorilor 1 500 de 
chestionare prin care li se cerea pă
rerea in legătură cu ceea ce trebuie 
făcut pentru a se produce mai mult 
și mai bine, cu capacitățile de pro
ducție existente. Din aproape toate 
răspunsurile a rezultat clar că se poa
te obține o producție mai mare pe fie
care mașină, pe fiecare utilaj, dacă 
locurile de muncă sint aprovizionate 
ritmic cu materiale și semifabricate 
corespunzătoare, astfel ca muncito
rii să nu-și piardă timpul eu adu
cerea celor necesare ; dacă se asigură 
întreținerea corespunzătoare a uti-

— Este drept că nu am verificat 
dacă s-au îndeplinit sau nu.

Indiscutabil, această acțiune a co
mitetului de partid care a stimulat 
ideile creatoare ale colectivului a 
permis conturarea unor măsuri con
crete, atit la fiecare loc de muncă, 
cît și pe ansamblul întreprinderii, 
este lăudabilă. Surprinde însă faptul 
că ea nu a fost dusă pînă la capăt, 
că nu a fost organizat un control 
riguros asupra îndeplinirii măsurilor 
stabilite. Nimeni altcineva decit co
mitetul de partid avea datoria să fie 
intransigent pină la capăt, să urmă
rească, pas cu pas, cum se aplică 
propunerile muncitorilor, să tragă la 
răspundere pe cei care nu-și înde
plinesc obligațiile privitoare Ia în
făptuirea măsurilor stabilite. Iată 
cum o inițiativă bună își diminuează 
pe parcurs eficacitatea dacă nu este 
susținută și urmărită cu consec
vență.

— După ce am completat chestio-.

narele, n-am mai auzit de soarta ob
servațiilor noastre — ne-a spus lă
cătușul mecanic Constantin Hoancă. 
De altfel, de atunci și pină acum, 
nimic esențial nu s-a schimbat in 
bine în ce privește exploatarea și 
întreținerea utilajelor. Continuă să 
ne sosească oțel necorespunzător 
pentru executarea unor piese de 
schimb. Utilajele nu sînt curățate la 
vreme și se blochează. Adesea, la 
mașinile de trefilat, fie că nu este 
folosită toată gama de filiere pre- 

• scrisă de tehnologie, fie că se lu
crează la viteze de trefilare supe
rioare celor necesare și, de aceea, u- 
tilajele, suprasolicitate, se defec
tează mai ușor. Cauzele acestor aba
teri de la disciplina tehnologică 
constau atît în slaba calificare a unor, 
muncitori care exploatează mașinile, 
cit și în nesupravegherea atentă de 
către maiștri a modului'cum se res-. 
pectă disciplina de producție. Unele 
măsuri au fost luate la nivelul sec
ției, dar nu totul se poate rezolva 
la acest nivel. Astfel, într-o recentă 
plenară a comitetului de partid al 
secției trefilare s-a analizat starea 
tehnică a utilajelor la sectorul de 
aluminiu. Au fost solicitați să parti
cipe și tovarășii .din conducerea în
treprinderii, dar n-au dat curs in
vitației.

In spiritul sarcinilor trasate în șe
dința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 19 martie a.c., este 
absolut necesar ca atit conducerea 
întreprinderii, cît și centrala de re
sort să treacă imediat Ia înlăturarea 
neajunsurilor existente în domeniul 
gospodăririi utilajelor, să adopte cu 
maximă operativitate și răspundere 
măsurile necesare penlrd folosirea 
cu randament maxim a mijloacelor 
tehnice. Iar organizația de partid 
trebuie să fie fermentul viu al a- 
cestei activități : ei ii revine datoria 
primordială ca prin munca politică 

' să întărească spiritul de răspundere 
al întregului colectiv — de la direc
tor, inginer, pînă'la muncitor — fată 
de zestrea tehnică, grija fată de 
folosirea la» parametrii prevăzuțl a 
tuturor mașinilor și utilajelor — 
cale sigură pentru înfăptuirea sarci
nilor de plan în acest ultim an al 
cincinalului.

Corneliu CÂRLAN
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Imperativul îmbunătățirii calitative 
a activității de educare comunistă a ti
neretului, formulat cu deosebită cla
ritate in documentele Congresului al 
XI-lea, ridică exigențe sporite și față 
de cartea social-politică pentru tine
ret, chemată să-și sporească contri
buția la modelarea conștiinței po
litice și filozofice a tinerilor, la for
marea unor convingeri ideologice 
ferme, a unui comportament înain
tat în viata socială.

în ultimul timp se poate constata 
o sensibilă îmbunătățire a activității 
editoriale în acest domeniu, atît în 
ceea ce privește orientarea tematică, 
cit. și tratarea propriu-zisă a subiec
telor abordate. Se cuvine să remar
căm mai întii apariția unor culegeri 
tematice din documentele de partid, 
cum ar fi. „Partidul și tineretul", 
„Morala comunistă", care relie
fează principiile directoare ale 
activității partidului în rîndurile ti
neretului — culegeri apărute in 
Editura politică. Deosebit de utile în 
activitatea de educare a tineretului 
se dovedesc si lucrările apărute 
in aceeași 'editură în colecția. „în 
sprijinul organizațiilor de tine
ret", cum ar fi „U.T.C.-ul în sistemul 
democrației socialiste", „Integrarea 
profesională a tineretului", „Idealul 
de viață al tînărului", ca și presti
gioasa lucrare „File din. istoria 
U.T.C.", care face cunoscute ’tinerilor 
bogatele - tradiții revoluționare ale 
acestei organizații.

Și-au ciștigat popularitate în rin- 
dul tinerilor lucrările apărute în edi
tura „Albatros" în cadrul colecțiilor 
„Colocviile adolescenței", „Atitu
dini", meditațiile-dezbateri apărute 
în Editura politică — „Tinerii", „Pro
fesiune și sens de viață", „Modele 
și... «modele»" — care vorbesc tine
rilor intr-un mod viu. convingător, 
despre modul cum trebuie să-și or
ganizeze viața, despre răspunderile 
lor față de societate.

Cu toate acestea, la o analiză mai 
atentă, apar evidente rămineri in 
urmă în privința editării de cărți 
politice pentru tineret, o preocupare 
insuficientă din partea editurilor și 
a organizațiilor U.T.C. de a fructifica 
deplin cartea social-politică în acțiu
nea largă de educare socialistă a ti
neretului.

Pentru educarea tineretului în spi
rit revoluționar este deosebit de im
portantă înfățișarea clară a stări
lor de lucruri din orînduirea trecută, 
pe care tineretul nu le poate cunoaș
te decît din cărți sau din relatările 
celor mai vîrstnici. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
necesar „să prezentăm permanent 
stările de lucruri din trecut, să rea
mintim cum a trăit clasa muncitoa
re, tineretul în trecut, pentru că nu
mai așa tinerii vor putea să înțelea-

gă mai bine realizările de astăzi, 
condițiile pe care le au“. Trebuie 
spus însă că din acest punct de ve
dere editurile rămin încă serios da
toare. Cele cîteva lucrări apărute, 
mai ales in Editura politică („Așa a 
fO'St ieri“, TTiî ai marelui Mirai" 
„Spre ziuă"), 
zentării unor figuri de 
cisti, 
lupta 
duirii 
biecte 
tive care _ ______  ... __
tinuare. Pe lingă aceasta însă, s-ar 
cuveni ca editurile să se orienteze 
și către alte aspecte ale vieții tine
rilor înainte de eliberare, să scoată 
in evidentă, in mod realist, con
dițiile grele in care 
joritatea covîrșitoare 
lipsa de drepturi, 
dreptului la muncă și la învățătură 
— toate acestea în antiteză cu stă
rile de lucruri de astăzi. Asemenea 
lucrări i-ar putea ajuta pe tineri 
să-și reprezinte cu mai multă cla
ritate imensele schimbări pe care 
le-a adus socialismul în viața lor, 
să înțeleagă mai bine răspunderile 
ce le revin pentru continuarea și 
dezvoltarea operei de construcție 
socialistă.

Munca avîntată a tinerilor din țara 
noastră, faptele lor deosebite pe di
feritele fronturi ale construcției so
cialiste — iată un izvor bogat de 
inspirație pentru cartea social-poli- 
tică. într-un chestionar adresat mai 
multor tineri muncitori și elevi, prin 
care li se cerea să menționeze su
biecte despre care ar dori să se scrie 
cît mai mult — asemenea teme erau 
solicitate în mod deosebit.

Avem în țară șantiere ale tinere
tului — ne spunea Ion Leonte, mun
citor la întreprinderea „Electro
magnetica" — București, dar noi 
știm foarte puțin despre faptele 
și preocupările. despre viața și 
gindurile tinerilor care muncesc 
acolo. Știm mai mult despre șantie
rele tineretului de acum 25 de 
decît despre . i ' 
chestionarul 
preferințele» 
tre lucrări 
unor anchete, 
pună in evidență modul de a gindi 
al unor tineri ce s-au distins prin 
fapte remarcabile, prin acțiuni pil
duitoare. Asemenea scrieri, purtînd 
amprenta autenticității, ar putea fi 
amplu valorificate in educarea tine
rilor în spiritul dragostei față de 
muncă, al atitudinii înaintate față 
de îndatoririle sociale.

Este bine cunoscut că în rîndul ti
neretului din țările capitaliste au 
loc mișcări contestatare care, chiar 
dacă împărtășesc convingeri filozofi
ce si politice diferite, au o trăsătură

„Fii ai marelui curaj 
sînt consacrate pre- 

eroi-ute- 
unor episoade din viața și 
lor contra nedreptăților orîn- 
capitaliste. Sînt, desigur, su- 
cu profunde rezonanțe educa

se cer abordate în con-

trăia ma- 
a tinerilor, 

în special a

cele de astăzi", 
amintit a reieșit 
tinerilor merg 

alcătuite pe 
convorbiri care

! ani 
Din 

că 
că- 

baza 
să

Trei expoziții
ain iu-', -

Expozițiile, indife
rent de genul lor. sînt 
ferestre deschise spre 
spiritualitatea unui po
por, mijloace active 
ale cunoașterii și a- 
propierii. Trei aseme
nea semnificative ex
poziții, deschise la 
Dalles și Ateneu, mar
chează în aceste zile 
cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării 
Ungariei de sub domi
nația fascistă.

în sălile Dalles, ex
poziția de pictură și 
grafică contemporană 
din R. P. Ungară iși 
propune să sugereze 
complexitatea și di
versitatea stilistică a 
artei plastice ungare 
de azi. printr-o selec
ție succintă, riguroasă 
și caracteristică din 
creația a 13 artiști, 
subliniind lirismul și 
umanismul militant ca 
și simbolismul și con
structivismul acesteia. 
Există, în lucrările ar
tiștilor expozanți, o 
opțiune spre , formele 
moderne ale artei,, 
fiind suficient să 
exemplificăm cu ten
dința spre decorativ 
la jozsef Baska, cu 
constructivismul lui 
Tamăs Ervin sau sim
bolismul lui Bereș Je- 
n6, fără a se neglija 
ceea ce constituie e- 
sența artei, conținutul 
ei umanist. Acest u- 
manism este strălucit 
ilustrat prin afirmarea 
sentimentului liric, e- 
vident și în peisajele 
animate ale lui B. Mi- 
kle Ferenc sau în com
pozițiile de o obiecti
vitate severă la Szalay 
Ferenc. Apreciem în 
creația artiștilor uni
tatea diversității, ce 
creează și elementul 
de interes al expoziției, 
unitate determinată 
de apelul artiștilor la

tezaurul folcloric ma
ghiar, ca și la o gamă 
cromatică specifică, 
ale cărei armonii . ca
racteristice 
asemenea, 
dul artistic 
popular. O 
specială acordăm gra
ficii pentru forța afir
mării unor atitudini 
politice și etice și în
deosebi pentru valoa
rea spirituală și bogă
ția expresiilor limba
jului său tehnic.

Grafica are o mai 
clară și eficientă pu
tere de comunicare a 
imaginilor sale cu pu
blicul, ■ pe de o parte 
prin naratismul și is- 
toricismul unor lucrări 
semnate de Tulipan 
Lâszlri inspirate din 
trecutul poporului un
gar, prin finețea și 
sugestia ciclului de 
ilustrații la Shakes
peare al lui Reich Kă- 
roly. prin 
poetic al 
semnate de Herty Mă
ria sau fantezia sucu
lentă din lucrările lui 
Arpâd Bognâr si Endre 
Szirăki.

La Ateneu, dialogul 
fructuos dintre artist 
și natură este mani
fest demonstrat de 
ampla expoziție de fo
tografii artistice a lui 
Nagygyorgy Săndor. 
Dialogul exprimă aici 
relația intimă dintre 
lume și artist. Tehnica 
folosită sub forma i- 
magofrazelor redă cu 
o finețe desăvirșită 
detaliile, aproape in
sensibile, ale peisaje
lor, ca și imagini ce se 
succed în desfășurarea 
mișcării unei căprioa
re, a unei libelule sau 
a scoicilor. Lucrările 
sale împărțite pe mai 
multe cicluri : „Soa
rele", „Catedrala-libe-

provin, de 
din fon- 
tradițional 
mențiune

naturismul 
peisajelor

„ Pescarul din
„Ritmuri" 

realizate de o 
artistică și 

ce-i conferă 
artist foto- 

născut în

lula", 
Mârtely", 
etc. sînt ; 
manieră 
tehnică 
tinărului 
graf (s-a 
1933) originalitate și o 
măiestrie specială în 
specularea posibilități
lor acestei arte. El a- 
rată cît de complexă 
și de supusă imagina
ției și ideilor poate fi 
fotografia in mina u- 
nui artist talentat.

A treia expoziție, 
intitulată sugestiv 
„Ungaria azi", prile
juiește privitorului o 
călătorie, prin inter
mediul fotografiilor 
documentare, în Unga
ria contemporană. In 
ansamblul ei, expoziția 
conturează o imagine 
concludentă asupra 
vieții și a muncii po
porului ungar, asupra 
realizărilor sale în 
construcția socialismu
lui ; sînt prezentate, 
astfel, transformările 
înfăptuite în indus
trie, in agricultură, 
rod al activității crea
toare a oamenilor 
muncii, ca și frumuse
țea peisajului, noile 
coordonate culturale, 
morale și sociale 
țării vecine și 
tene.

Deosebite între 
cele trei expoziții — 
consacrate celei de-a 
XXX-a aniversări a e- 
liberării Ungariei — 
se înscriu, unitar, prin
tre manifestările meni
te să contribuie la o 
mai bună cunoaștere 
reciprocă a succeselor 
obținute in construcția 
socialistă, a valorilor 
și a preocupărilor din 
planul creației artis-

comună — nemulțumirea generată 
de incapacitatea orinduirii in care 
trăiesc de 
perspectivă 
pre toate 
informații, 
știe mai multe. Reproducem cîteva 
răspunsuri la întrebările adresate 
prin același chestionar : „Dorim să 
cunoaștem mai profund și amănunțit 
activitatea, gîndurile si aspirațiile ti
neretului din toată lutaea. atît ale 
celui din țările dezvoltate, cît și din 
țările în curs de dezvoltare" (elev 
la liceul „I. L. Caragiale"). „Ne-ar in
teresa, mai ales, activitatea tineretu
lui african" (muncitor la întreprinde
rea „Electromagnetica"). Oare de ce 
nu s-ar edita studii sau lucrări scrise 
de autori competenți care să abor
deze asemenea aspecte de larg in
teres ?

Cartea social-politică are ca o me
nire esențială aceea de a forma _ și 
dezvolta la 
dire ----
ruia să poată înțelege și inter
preta just ‘ ‘ _
sele vieții sociale. Din această per
spectivă, ni se pare demnă de re
ținut ideea exprimată de mai multe 
cadre didactice și alți factori cu ex
periență in munca educativă, ca e- 
di’turile să aibă in vedere apariția 
unor crestomații de texte selectate 
din literatura social-politică mon
dială. însoțite de o interpretare 
științifică a conținutului lor de idei. 
De pildă, se știe că astăzi mulți e- 
conomiști, filozofi, sociologi din 
Occident dezvoltă în lucrările lor 
critici ascuțite la adresa unor stări 
de lucruri din societatea capitalistă 
contemporană. Oare gruparea unor 
asemenea texte in lucrări axate pe 
o anumită temă. însoțite de unele 
comentarii, explicații, precizări, nu 
ar fi de natură să întregească ima
ginea tinerilor despre elementele noi 
de criză care apar in societatea capi
talistă dezvoltată, să le consolideze 
convingerile ideologice ?

Cum este si firesc, valoarea, forța 
educativă a cărții 
pentru tineret se află 
directă cu modul viu de 
cu stilul antrenant, cu 
plastică a ideilor. Este 
in această privință că 
cărților pentru tineret 
intr-un stil de regulă 

repetare a unor 
ar fi :
etc. 
are 1 _ 

x.Lcov ™ lucrările scrise de perso
nalități, fruntași in diferite domenii 
de activitate care au de comunicat 
o bogată experiență de viață să 
ocupe un loc distinct în literatura 
pentru tineret. Dar atunci cînd a- 
proape cea mai mare parte a lu
crărilor editate sînt scrise în acest 
fel, apare inevitabil mono ton ia._ A- 
ceastă situație pune in evidență și 
o altă deficiență : dialogul, ca for
mă vie de dezbatere a problemelor, 
eseul este foarte rar practicat in 
cartea social-politică pentru tineret.

O mai vie popularizare a apariții
lor recente, inițierea unor dezbateri 
în jurul lor, iată alte probleme 
deschise in legătură cu literatura 60- 
cial-politică pentru tineret. Organi
zarea în întreprinderi a zilelor, de
cadelor și lunilor cărții social-politi
ce se află. în nu puține cazuri, sub 
semnul formalismului. Rezultatul : 
mulți tineri, solicitați să răspundă la 
chestionarul înainte amintit, nici nu 
au auzit de o bună parte din cărțile 
dedicate lor. Tocmai de aceea este 
absolut necesar ca organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, școli etc. să 
manifeste mai multă inițiativă în or
ganizarea unor concursuri ‘gen „Cine 
știe răspunde" și a altor acțiuni me
nite să popularizeze aparițiile de 
carte social-politică.

Desigur, rîndurile de față nu epui
zează nici pe departe problemele 
creșterii rolului cărții social-politice 
la educarea comunistă a tinerei ge
nerații — dar conturează, credem, 
cîteva cerințe ce așteaptă un răspuns 
operativ.

a le oferi 
certă de 
acestea 
dar

un ideal, o 
viitor. Des- 

presa oferă 
tinerii vor să

tineri un mod de gin- 
științific, cu ajutorul că-

fenomenele și proce-

ale 
prie-

ele,

frecventa 
sii cum 
tineri" ! 
sine nu 
firesc ca

social-politice 
in legătură 
comunicare, 
exprimarea 

de observat 
majoritatea 
sînt scrise 
„sfătos", cu 

expre- 
: „Virsta dv„ dragi 
Desigur, faptul în 

nimic negativ.,.' Este

Paul DOBRESCU

ALBUM - ȘTAFETĂ
în cinstea aniversării a 375 

de ani de Ia unirea țărilor ro
mâne sub sceptrul lui Mihai 
Viteazul, pionierii din Alba Iulia 
au inițiat o interesantă acțiune 
educativă. Ei au întocmit un 
album-ștafetă, intitulat „Alba Iu- 

■ lia — leagăn al Unirii", care va 
fi expediat pionierilor din jude
țele țării pe unde a trecut Mihaî 
Viteazul. Poposind in fiecare lo
calitate care poartă amintirea 
unor fapte de seamă ale mare
lui voievod, albumul va aduna 
prin grija pionierilor mărturisiri 
evocatoare, însemnări despre 
preocupările pionierilor pentru 
păstrarea tezaurului istoric al 
patriei, fotografii. Ultimul popas 
va fi 
Mihai 
scurt 
unire
fetă a pornit la drum de cîteva 

(Ștefan Dinică).

ia Alba Iulia, locul unde 
Viteazul a împlinit pentru 

timp dorința străveche de 
a românilor. .Albumul-șta-

jar
1

Js

Lecție în laboratorul audio-vizual, la școala generalâ din comuna Tîrnava
(județul Sibiu) Foto : Fred Nuss

File emoționante despre

eroismul ostașilor români

pe frontul antihitlerist
nouă carte inspi- 
din viltorile isto- 
celui de-al doilea 

mondial se a-

duri, mameloane, de
presiuni, piscuri", dau 
viață acelei uriașe 
fresce pe fundalul că
reia s-a constituit 
„geografia eroismului 
militar antifascist ro
mân" de către o gene
rație întreagă de băr
bați ai României, de 
care se leagă pentru 
totdeauna memoria Ta- 
trei, a Moraviei și a 
Ostravei.

Asemenea întregii li-
frontul an-

Inscriin- 
interiorul

O 
rată 
riei 
război 
daugă unei întregi li
teraturi scrise la noi 
în ultimele decenii. 
„Teatrul de operații" 
al acestui roman se în
tinde de sub poalele 
Tîmpei pină în masi
vele muntoase ale 
Carpaților slovaci și 
reprezintă, în fapt, 
drumul Jertfei și al 
eroismului armatei ro
mâne pe 
tihitlerist. 
du-se în
unei tematici cu rigori 
impuse de o anumită 
tradiție literară, ro
manul lui Pop Simion 
„Marșul alb", tipărit 
la editura „Albatros", 
se revendică în unelg 
din laturile sale im
portante acestei tradi
ții, dezvoltă o filozo
fie și o viziune asupra 
istoriei bazate pe va
lorile luptei de elibe
rare națională 
șurate de poporul 
mân, de armata sa 
perioada următoare 
23 August 1944.

Un detașament 
tineri voluntari, „j 
talionul albastru", con
stituit sub imperativul 
chemării „Totul pentru 
front, totul pentru vic
torie" lansate de 
partid în . toamna lui 
*44, participă la luptele 
pentru eliberarea Slo
vaciei. Momentul con
stituirii detașamentu
lui. participarea aces
tuia la luptele crin- 
cene de pe teritoriul 
slovac, rememorarea, 
după decenii1, de către 
cei rămași în viață a 
itinerarului parcurs de 
trupele noastre con
stituie materia vie a 
acestui roman. Recon
stituirea traiectoriei a- 
cestor destine, marcate 
de „felurite denumiri 
slovace : sate, orașe, 
rîuri, căi ferate, po
duri, trecători, șosele, 
rote de altitudine, 
crînguri, borne, po-

POP Simion

„Marșul
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COMUNICAT COMUN
la 'încheierea vizitei oficiale in țara noastră 
a ministrului relațiilor externe și cultelor

al Republicii Costa Rica

desfă- 
ro- 

în 
lui

de 
Ba-

teraturi izvorîte din a- 
ceste aspre evenimen
te, cartea de față este 
deopotrivă un imn în
chinat virtuților ostă
șești și o imagine tra
gică a imenselor jertfe 
umane impuse de 
necesitatea victoriei. 
Condiționate de acest 
gînd esențial, elemen
tele poematice și Sim
bolice se întrepătrund 
continuu cu nararea e- 
venimentelor ; primele 
dau culoare, individua
lizează și adîncesc di
mensiunea umană, așa 
cum epicul evenimen
telor circumscrie ca
drul și sensul de ac
țiune al 
istorice.
timpului
trecutul ca modalitate 
a confruntării semni
ficațiilor cu evenimen
tul, dialogul picant re
produs cu savorile lui 
dialectale sau de ar
gou ostășesc, prezenta 
unui jurnal de front, 
ținut, de unul dintre

solicitării
Alternarea 

prezent cu

combatanți, ilustrează 
preocupările unui pro
zator modern pentru a 
sonda psihologiile în 
acțiune. Filonul eseis
tic al prozatorului se 
asociază preocupărilor 
analitice, de investi
gare a mișcărilor su
fletești, pentru a pune 
mai bine în valoare 
simțul pentru real al 
reporterului, capacita
tea acestuia de a crea 
mișcare și a da culoa
re narațiunii..

„Marșul alb" are în 
multe din paginile sale 
dimensiunile și respi
rația largă a unui cînt 
epopeic, al cărui patos 
iși află rădăcinile, for
ța declanșatoare a e- 
nergiilor in idealurile 
și acțiunile comuniști- 

• lor. Acești tineri vor 
afla pe cimpul de lup
tă, odată cu biruința 
asupra fascismului, 
drumul lor în viitor, 
argumentul moral al 
existentei lor. Lucra
rea reliefează erois
mul ostașilor români 
în lupta lor dusă pen
tru eliberarea poporu
lui cehoslovac de sub 
ocupația hitleristă, dra
gostea 
bertate 
dență. 
rabile 
jertfei 
matelor române, înal
tei, conștiințe 
toâre Ce i-a 
pașii dincolo 
ginile țării.

Meritele acestei cărți 
— o realizare notabilă 
a genului — trebuie 
căutate în capacitatea 
romancierului de a 
capta cu mijloacele 
prozei literare marile 
virtuți umane, erois
mul cotidian al celor 
ce au contribuit la ob
ținerea victoriei asu
pra fascismului, de a 
contura caractere și 
personaje convingătoa
re, imagini vii. exem
plare ale unor oameni 
ce nu și-au precupețit 
viața pentru libertate 
fi independentă.

lor pentru li- 
și indepen- 

Pagini memo- 
sînt dedicate 

de sînge a ar-
elibera- 
călăuzit 

de mar-

Emil VASILESCU

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. mi
nistrul relațiilor externe și cultelor 
al Republicii Costa Rica. Ganzalo J. 
Facio. împreună cu soția, a efectuat 
o vizită oficială în România. între 26 
Si 31 martie 1975.

în timpul vizitei sale, ministrul 
relațiilor externe și cultelor al Repu
blicii Costa Rica a fost primit de 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. căruia 
i-a transmis din partea președinte
lui Republicii Costa Rica. Daniel 
Oduber Quiros. cele mai cordiale sa
lutări. urări de fericire personală și 
de prosperitate pentru poporul ro
mân.

La rîndul său. președintele Repu
blicii Socialiste România l-a rugat 
ne ministrul relațiilor externe al Re
publicii Costa Rica să transmită pre
ședintelui Daniel Oduber Quirâs un 
salut călduros, urări de sănătate și 
succese în misiunea sa de mare răs
pundere. de prosperitate pentru po
porul costarican.

Ministrul relațiilor externe costa
rican a fost primit, de asemenea, de 
Ion Pătan. viceprim-ministru al gu
vernului si ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, și a avut convorbiri cu mi
nistrul afacerilor externe. George 
Macovescu. si cu ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele. loan 
Avram.

Ministrul relațiilor externe costa
rican si persoanele care l-au înso
țit au vizitat obiective economice si 
social-culturale din municipiul 
București si din județul Brașov.

In cursul convorbirilor oficiale Ia 
Ministerul Afacerilor Externe au fost 
abordate aspecte ale relațiilor bilate
rale si unele probleme internaționale 
de interes comun.

Cei doi miniștri de externe au 
constatat cu satisfacție că relațiile 
politice dintre cele două țări. în
deosebi după vizita oficială în Costa 
Rica a președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, din septembrie 1973. au 
cunoscut un curs mereu ascendent. 
La aceasta a contribuit și vizita ofi
cială de prietenie în România. în 
aprilie 1974. a președintelui de atunci 
al Republicii Costa Rica. Jose Fi- 
guerres Ferrer. Miniștrii de externe 
au subliniat valoarea și actualitatea 
politică deosebită, ca și importanta 
istorică a Tratatului de prietenie și 
cooperare dintre Republica Socialistă 
România si Republica Costa Rica, atît 
pentru dezvoltarea relațiilor bilate
rale. cît si Pe plan international.

Pentru a întregi cadrul politic și 
juridic al relațiilor dintre România 
si Costa Rica. reprezentanții celor 
două guverne au procedat la schim
bul instrumentelor de ratificare a 
Tratatului de prietenie și cooperare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Costa Rica, la semna- . 
rea Programului de schimburi cul
turale pe anii 1975—1976 si au făcut 
schimb de note cu 
de facilități pentru 
ciale.

Ministrul George 
nistrul Gonzalo J. Facio au exprimat 
voința guvernelor celor două țări de 
a intensifica schimburile comer
ciale. de a diversifica structura aces
tora si îndeosebi de a dezvoltă coope
rarea economică si tehnică în pro
ducție. pe baza avantajului reciproc, 
în acest context, au fost identificate 
noi acțiuni de interes comun pentru 
cele două țări.

Cei doi miniștri de externe au 
apreciat rezultatele bune obținute în 
domeniul schimburilor culturale si 
tehnico-știintifice. care au contribuit 
la o mai mare apropiere si cunoaștere 
a celor două popoare, constatînd că 
există posibilități concrete de în
tărire a acestor legături. Ministrul 
relațiilor externe costarican a expri
mat mulțumiri pentru eforturile fă
cute de guvernul român in domeniul 
pregătirii de cadre de specialiști ne
cesari dezvoltării economice a tării 
sale.

privire la crearea 
comunicările ofi-

Macovescu si irii-

rată stagiunea permanentă de 
concerte-lecție a Filarmonicii 
„Moldova" Iași. Cursul a fost 
inaugurat cu tema „Ce repre
zintă muzica ? Instrumentele or
chestrei simfonice", prezentată 
de prof, univ. George Pascu de 
la Conservatorul „George Enes- 
cu“ Iași. Exemplificările au fost

respectabila vîrstă de 90 de ani. 
. Dedicate îndeosebi naturii, cele

90 de lucrări în acuarelă și ulei 
sînt o expresie vie a sensibili
tății deosebite a lui Pavel Biro, 
mult apreciate de numeroșii vi
zitatori ai expoziției. (Constan
tin Simion).

Carnet cultural

acest colț de țară. Astfel, sînt re
prezentate momente importante 
din istoria luptei maselor popu
lare de pe meleagurile Bistriței 
și Năsăudului pentru libertate 
socială și națională, scene din 
viața contemporană, frumuse
țea obiceiurilor tradiționale și a 
portului popular de pe văile So
meșului. Șieului, Bistriței și 
Rodnei. (Ion Anghel).

Abordind principalele probleme .ale 
situației internaționale actuale, cei 
doi miniștri de externe au subliniat 
schimbările profunde și rapide care 
au loc astăzi în lume, in raportul de 
forte pe plan mondial, fiind tot mai 
evidentă voința popoarelor lumii de 
a fi stăpîne pe destinele lor. de a 
realiza relații internaționale noi. de
mocratice. bazate pe egalitatea de
plină a statelor, pe respectarea prin
cipiilor independentei, suveranității 
naționale și integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile interrie și 
externe, avantajului reciproc, renun
țarea la folosirea forței sau la ame
nințarea cu forța.

Ministrul afacerilor externe al 
României și ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Costa Rica au scos 
în evidentă necesitatea imperioasă de 
a se lichida focarele de conflicte și 
încordare care există astăzi în unele 
părți ale lumii, de soluționare a pro
blemelor litigioase pe cale pașnică, 
pe calea tratativelor, pentru a face 
ca eforturile popoarelor în direcția 
consolidării păcii și cooperării în 
lume să fie încununate de succes.

Cei doi miniștri au reliefat rolul 
crestând al țărilor mici și mijlocii, al 
țărilor în curs de dezvoltare, al miș
cării țărilor nealiniate la soluționa
rea problemelor complexe ale vieții 
internaționale, în scopul eliminării 
politicii de forță și dictat, a amenin
țării cu forța în relațiile interstatale.

în acest context, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a apre
ciat politica externă a guvernului 
costarican îndreptată spre dezvolta
rea relațiilor cu toate națiunile lumii, 
contribuția Republicii Costa Rica la 
eforturile statelor latino-americane de 
a instaura un nou tip de relații inter- 
americane, care să se bazeze pe res
pectarea drepturilor popoarelor din 
America Latină de a fi stăpîne pe 
resursele lor naționale și de a le fo
losi în interesul propriilor popoare, 
de a se dezvolta independent, fără 
nici o ingerință din afară. A eviden
țiat poziția activă a Republicii Costa 
Rica in dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu toate statele din zona de 
care aparține, pentru dezarmarea ge
nerală și in special a Americii Latine,

La rindul său, ministrul relațiilor 
externe al Republicii Costa Rica, 
Gonzalo J. Facio, a evidențiat poli
tica externă activă și principială a 
României, îndreptată cu consecvență 
spre instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, pen
tru înfăptuirea pe continentul euro
pean a securității și cooperării, in 
cadrul căreia relațiile dintre state să 
se bazeze pe principii noi. de egali
tate și respect, de dezvoltare a unei 
colaborări largi și echitabile, aplica
rea lor constituind o necesitate nu 
numai pentru Europa, ci și pentru în
treaga lume. In același timp, minis
trul de externe al Republicii Costa 
Rica a apreciat contribuția României 
la dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate cu toate statele din Bal
cani, eforturile depuse pentru ca a- 
ceastă regiune să devină o zonă lip
sită de arme nucleare, o zonă a păcii 
li a cooperării.

Cei doi miniștri de externe au exa
minat unele aspecte ale situației eco
nomice internaționale actuale, apre
ciind că fenomenele de criză se agra
vează continuu si se repercutează ne
favorabil asupra întregii lumi, mai 
ales asupra țărilor în curs de dez
voltare. Ei au subliniat necesitatea 
ca această criză să fie soluționată pe 
baze noi, prin asigurarea unor ra
porturi juste între prețurile materi
ilor prime și cele ale produselor in
dustriale, a dezvoltării mai rapide a 
țărilor in curs de dezvoltare. In acest 
spirit, au reiterat importanța adop
tării Cartei drepturilor și îndatoriri
lor economice ale statelor, în proce
sul instaurării unei noj ordini eco
nomice și 
naționale.

Cei doi 
satisfacție 
ționale pe 
tă pozițiile celor două guverne sînt 
identice sau foarte apropiate.

Ministrul de externe al României 
și ministrul relațiilor externe al Re
publicii Costa Rica și-au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele vizitei, 
pentru utilitatea schimbului de pă
reri, subliniind importanța continuă
rii contactelor directe și a schimbu
lui de opinii dintre reprezentanții 
celor două țări, in toate domeniile.

Ministrul relațiilor externe al Re
publicii Costa Rica a mulțumit căl
duros pentru cordialitatea și ospita
litatea cu care a fost primit în timpul 
vizitei sale oficiale în România.

politice in relațiile inter-
miniștri au constatat cu 
că în problemele interna- 
care le-au trecut în revis-

realizate de orchestra simfonică 
a filarmonicii, dirijată de Geot- 
ge Vintilă. Ciclul de lecții mai 
cuprinde temele „Dansul și mu
zica", „Cintecul popular și mu
zica cultă", „Teatrul și muzica" 
etc. (Crăciun Lăluci).

EXPOZITIA
UNUI NONAGENAR

IMPUNĂTOARE 
LUCRARE DE ARTĂ 

DECORATIVĂ

Casa de cultură a sindica- 
din Vaslui a fost inaugu-

CE REPREZINTĂ 
MUZICA ?

Mircea DEAC

Din inițiativa centrului jude
țean Arad de îndrumare a cre
ației populare și a mișcării ar
tistice de masă, in sala „Forum** 
din Arad s-a deschis o amolă 
expoziție a pictorului naiv Pa
vel Biro, fost agronom, ajuns la

Uri grup de pictori din orașul 
Cluj-Napoca, printre care E. 
Florean și Ion Mitrea, sînt reali
zatorii unei impunătoare lucrări 
de artă decorativă din mozaic 
avind o suprafață de peste 200 
metri pătrați, lucrare executată 
în orașul Bistrița, in incinta clă
dirii noului centru politic și ad
ministrativ al județului. în ima
gini vii, sugestive, autorii au 
realizat o impunătoare frescă ar
tistică a viețij locuitorilor din

LECȚIE-SPECTACOL
La Tîrgu-Jiu a fost inaugurat 

un nou gen de acțiuni educative: 
Iecțiile-spectacol. menite să con
tribuie la cultivarea gustului es
tetic al maselor, a dragostei de 
artă și frumos. Prima manifes
tare s-a desfășurat recent în in
cinta fabricii „Unirea" din Tirgu- 
Jiu, in fața a peste 250 de mun
citori din schimbul I. cu spriji
nul formațiilor artistice de ama
tori de pe lîngă sindicatele ma
rilor întreprinderi din localitate. 
După prezentarea expunerii 
„Viața și opera lui Vasile Alec- 
sandrj și George Coșbuc". au 
fost interpretate scene și versuri 
din creația celor doi clasici ai 
literaturii române. (Dumitru 
Prună).

TABERE
PENTRU ȘCOLARI

turistice
O.J.T. Dolj

— cu 2 377

acțiunile 
de 

turiști
decît în perioada

PROGRAMUL I

Curs de limba engleză.
Teleșcoală : a Geografie
(TVSI — clasa a IV-a și anul 
IV liceu) ; • Tehnologia ma
terialelor (TVSI — anul I) : 
• Istorie.
Curs de limba rusă. 
Algoritm TV — emisiune < 
ciclopedică pentru tineret. 
Roman foileton : „Jane 
Eyre" 
Telex.
Cur? de limba germană.
Curs de “ ’ 
Telex.
Din lumea plantelor și ani
malelor.
Forum — emisiune social- 
politlcă pentru tineret.
Pagini din 
Nieulescu,
Ion Stoian 
hăllescu.
Familia.

ma-

en-

foileton : 
ultimul spisod.

limba franceză.

operete cu Văii 
Jenia Petcovici, 

Si Cristian Mi-

19,05 Japonia azi. Reportaj filmat. 
19,20 1001 de seri : Aventurile lui 

Joe.
19,30 Telejurnal.
30,00 Uite dorul trece dealul...
20,10 Cadran economic mondial.
20,25 Telecinemateca : Ciclul „Un 

mare cineast" — Michael Ca- 
coyannls. „Ziua în care vin 
peștii" — premieră TV. Cu : 
Tom Courtenay, Nikos Ale- 
xions. Candice Bergen, Sam 
Wanamaker, Colin Blakely, 
Patricia Burke. Malpena C.ar- 
rer, Tom Klunis, tan Ogirly, 
Costas Papaconstantlnou. I- 
magtnea : Walter Lassaly. 
Muzica : Mikis Theodorakis. 
Scenariul și regia : Michael 
Cacoyannis.
.24 de ore.22,10

20,00

30,25
21,05
21.15
21,20
22.05

PROGRAMUL II

Fiim serial pentru copii : 
„Daktari".
Portativ *75.
Legile tării, legile noastre t 
Telex.
Meridiane literare.
Pagini de umor : Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea.

în perioada care a trecut de 
la începutul acestui an au par
ticipat la 
organizate 
peste 7 900 
mai mulți
similară a anului trecut. Printre 
acțiunile mai interesante amin
tim organizarea de către biroul 
de turism a unor tabere școlare 
în stațiunile montane Predeal, 
Sovata, Herculane și Sinaia.' în 
colaborare cu Consiliul județean 
Dolj al organizației pionierilor 
s-a declanșat acțiunea „Pionieri 
și școlari, să ne cunoaștem capi
tala județului". Ia care au par
ticipat un mare număr de pio
nieri și școlari din toate locali
tățile rurale ale județului. Me
rită evidențiat și faptul că O.J.T. 
Dolj organizează la fiecare sfir- 
șit de săptămină excursii tn di
ferite localități din țară. De alt
fel, avind în vedere numeroasele 
solicitări care există in vacanța 
de primăvară, O.J.T. și-a sporit 
parcul mijloacelor de transport 
cu încă 10 autocare și 5 micro
buze. Concomitent cu creșterea 
numărului excursioniștilor a 
sporit și numărul acelora care 
au mers la odihnă și tratament, 
în diferite stațiuni balneo-clima- 
terice.

Nicolae BABA1AU 
corespondentul „Scînteii"
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DECLARAȚIE COMUNĂ
cu privire la vizita în Republica Socialistă România
a delegației Uniunii Naționale pentru Independența9

Totală a Angolei (O.N.I.T.A.)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am aflat cu bucurie despre încrederea pe care poporul român a 
manifestat-o cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România. în această fericita împrejurare 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele meu personal, al 
guvernului și al poporului marocan, cele mai călduroase urări și cele 
mai sincere felicitări. , , _

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și de cooperare care există 
atît de fericit între țările noastre se vor dezvolta și mai mult in viitor.

Primiți vă rog, domnule președinte al Republicii Socialiste Romania, 
expresia considerației mele celei mai înalte.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

PARIS

Cînd vinul fierbe primăvara...

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Uniunii Naționale pentru In
dependenta Totală a Angolei. condu
să de Jonas Savimbi. președintele 
U.N.I.T.A., a efectuat. între 28 martie 
și 1 aprilie 1975. o vizită de prietenie 
în Republica Socialistă România.

în perioada vizitei au avut loc 
convorbiri intre o delegație a Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, și de
legația Uniunii Naționale pentru In
dependenta Totală a Angolei condu
să de Jonas Savimbi. președintele 
U.N.I.T.A.

Din delegația P.C.R. au făcut parte 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. yiceprim- 
ministru al guvernului. Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ste
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. general-maior Con
stantin Olteanu,. membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. Constantin Vasiliu. 
adiunct de șef 
P.C.R.

Dip delegația 
parte Fwaminy ______ __ ...__
al Biroului Politic, secretar cu pro
blemele de informații. Benjamin Mu- 
kinda. membru al Comitetului Cen
tral. Amos Valentini, secretar al or
ganizației de tineret. Lote Pena, mi
litant, Tito Chinunji, militant.

Convorbirile. desfășurate întrrO. 
atmosferă de cordialitate si prietenie, 
au prilejuit o informare reciprocă 
asupra principalelor preocupări ac
tuale ale P.C.R. și U.N.I.T.A., un 
schimb de păreri, privind căile de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale si 
abordarea unor probleme internațio
nale de interes comun.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a transmis un sa
lut militant și călduroase felicitări 
luptătorilor pentru libertate din An
gola, cu ocazia victoriei istorice a 
poporului angolez în lupta împotri
va colonialismului, pentru înfăptui
rea dreptului său sacru la o viață li
beră și independentă. Reafirfnînd 
sentimentele de simpatie și solida-’ 
ritate ale poporului român față de 
cauza dreaptă a poporului angolez, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat hotărîrea fermă a Partidu
lui Comunist Român, a guvernului 
român de a, acorda, în continuare», 
un sprijin activ, în diverse forme, 
luptei pentru desăv,îrșirea procesu-

rea independenței Republicii Gui- 
neea-Bissau și încununarea victori
oasă a luptei de eliberare a popoa
relor din Mozambic, Insulele Capu
lui Verde, Insulele Sao Tome și 
Principe care urmează să-și dobîn- 
dească independența deplină în vara 
acestui an.

S-a apreciat, de comun acord, că, 
în condițiile actuale, realizarea unei 
colaborări strinse și a unității de ac
țiune a tuturor forțelor naționale, 
patriotice din Angola constituie un 
factor hotărîtor al înfăptuirii aspi
rațiilor legitime ale poporului ango
lez de a trăi liber, de a-și construi 
o viață nouă în cadrul unui stat u- 
nitar, independent și suveran. Re
prezentanții P.C.R. și U.N.I.T.A. au 
subliniat că. pe deasupra oricăror 
deosebiri de vederi ce pot exista, fie 
pe plan ideologic, fie cu privire la 
Căile de dezvoltare viitoare a țării, 
esențial rămîne să se pună în va
loare elementele comune, care oferă 
o bază largă de colaborare tuturor 
forțelor politice patriotice ce mili
tează pentru înfăptuirea, consolida
rea și apărarea independenței de 
stat a Angolei, împotrivă oricăror 
ingerințe sau încercări de submina
re, divizare sau diversiune din par
tea forțelor imperialiste și neocolo- 
nialiste. In acest context, ambele 
părți au scos în evidență importan
ța întăririi în continuare a solidari
tății ' internaționale față de cauza 
dreaptă a poporului angolez și au 
subliniat rolul și contribuția țârilor 
socialiste, ale tuturor forțelor anti- 
imperialiste, democratice și progre
siste de pretutindeni, inclusiv ale 
unor cercuri oficiale din statele oc
cidentale, in sprijinirea procesului 
de afirmare independentă, de pro
movare a progresului economic și 
social în Angola.

Cele două părți au condamnat cu 
hotărîre politica anacronică și retro
gradă de discriminare rasială și a- 
partheid dusă de regimurile mino
ritare rasiste din Africa Australă. 
Ele au reafirmat solidaritatea lor 
deplină cu lupta dreaptă a popoare
lor din Zimbabwe, Namibia și Afri
ca de Sud pentru împlinirea cît mai 
grabnică a aspirațiilor lor la o exis
tență liberă, de sine stătătoare.

Ambele părți au declarat, în de
plin : consens, că pentru realizarea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
trebuie să se ajungă la lichidarea 
definitivă a ultimelor vestigii ale 
regimurilor coloniale, la eliminarea 
oricărei forme de dominație și opre
siune a imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului» 
națiunile au dreptul sacru, 
zibil,

lui de eliberare națională», .z pehtiijr < Ț!e ' patrimoniului.-, național»; totehsiffcar'e'■ ................. ...de a"și sdrgantza viața așa cum do- ***J,7o
,/resc, fără ingerințe din exterior, con-r...
,, form»-realităților naționale, istorice, 
’ economice și- sociale. proprii. ‘ 

Procedînd la o trecere în revistă a 
principalelor fenomene și tendințe 
ale evoluției situației internaționale, 
conducătorii P.C.R. și U.N.I.T.A. au 
fost de acord că marile mutații care 
au avut loc in raportul de forțe pe 
plan mondial vor continua să 
adîncească în anii viitori, datorită 
creșterii viguroase a forțelor care se 
pronunță și acționează pentru înfăp
tuirea dreptului tuturor popoarelor 
de a fi stăpîne pe soarta lor, pentru 
reașezarea pe baze noi, democratice 
a ansamblului relațiilor dintre state, 
pentru 0 colaborare rodnică. Ambele 
delegații consideră că, în condițiile 
actuale, în care persistă grave peri
cole la adresa păcii și securității 
mondiale, se impune mobilizarea și 
mai activă a vigilenței popoarelor, 
unirea, pe plan național și internațio
nal, a eforturilor tuturor forțelor 
înaintate ale societății pentru a pune 
capăt pentru totdeauna vechii politici 
imperialiste de forță și asuprire, 
pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Părțile au apreciat, de comun 
acord, că rezolvarea în interesul 
tuturor popoarelor a marilor proble
me ale lumii contemporane — li
chidarea decalajelor economice,_ înce
tarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea unor pași concreți pe calea 
dezarmării, stingerea focarelor exis
tente de încordare și conflict, instau
rarea unei păci trainice — reclamă 
în mod imperios participarea directă, 
pe bază de egalitate în drepturi, a 
tuturor statelor, indiferent de forța 
și potențialul economic de care dis
pun, de mărimea teritoriului și 
populației, de sistemul lor social, de 
apartenența sau neapartenențâ lor Ia 
diferite grupări economice sau poli- 
tico-militare. în acest sens, părțile 
au evidențiat creșterea rolului și in
fluenței țărilor în curs de dezvoltare, 
ale statelor mici și mijlocii în viața 
internațională, contribuția lor efecti
vă la promovarea unui curs nou în 
politica mondială. După părerea celor 
două delegații, piatra unghiulară a 
statornicirii în lume a unui climat 
durabil de pace, securitate și co
laborare o constituie respectarea 
neabătută în relațiile dintre state a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in drep
turi, nefolosirii forței sau amenință-

de secție la C.C. al
U.N.I.T.A. au făcut 
Fernandes, membru

Toate 
indivi

de a fi pe deplin stăpî-

rii cu forța, neamestecului în trebu
rile interne, respectului și avanta
jului reciproc.

Considerind că pacea și securitatea 
omenirii depind în mare măsură de 
eliminarea fenomenului subdezvol
tării și a practicilor anacronice 
relațiile economice dintre state, 
prezentanții P.C.R. și U.N.I.T.A. 
pronunțat cu fermitate pentru 
carea consecventă a normelor 
echitate, pentru asigurarea in fapt a 
dreptului 
liber de 
materiale 
liza în __r__ ________, ___
economice și sociale, al consolidării 
independenței și suveranității de stat 
și al participării sale active la coo
perarea internațională. Aceasta presu
pune intensificarea eforturilor pro
prii ale fiecărui popor, pentru lichi
darea rămînerii în urmă, pentru 
crearea unei economii independente 
puternice, pentru ridicarea nivelului 
de trai, paralel cu sporirea sprijinu
lui ce trebuie să le fie acordat din 
partea țărilor industrializate. Se im
pune, totodată, inițierea unor largi 
măsuri, pe . plan internațional pentru 
stabilirea unor raporturi echitabile 
între prețurile la materiile prime și 
la produsele industriale, pentru 
stabilizarea prețurilor materiilor 
prime și a produselor industriali
zate și agricole, pentru asigurarea 
utilizării raționale a resurselor na
turale ale planetei și pentru accesul 
neîngrădit al tuturor stâțelor la cu
ceririle științei' și tehnologiei moder
ne, pentru rezolvarea corespunzătoare 
a problemei alimentației. Ambele 
părți își exprimă convingerea că, 
prin eforturile comune ale ' țărilor 
socialiste, ale statelor care.au pășit 
pe calea dezvoltării independente, 
ale tuturor forțelor democratice și 
progresiste, este pe deplin posibil să 
se determine o cotitură radicală, să 
se edifice o nouă ordine economică 
și politică internațională.

împărtășind părerea că realizarea 
unui sistem trainic de securitate și 
colaborare în Europa ar constitui o 
contribuție de seamă la însănătoși
rea climatului politie mondial, păr
țile s-ău pronunțat pentru încheie
rea cu succes a lucrărilor primei 
Conferințe europene, ceea ce va 
deschide o epocă nouă în relațiile 
din Europa și din întreaga lume, 
pentru asigurarea continuității aces
tui proces prin adoptarea de noi pași 
constructivi în direcția punerii in 
aplicare ă înțelegerilor ce urmează a 
fl convenite.

Cele două delegații au relevat con
vingerea comună că înfăptuirea secu
rității in. întreaga ' lume ,țmpUijg ”.h. • la   .. • J.L. • ■ a _ Al)‘l . . i X'i.

din 
re- 

s-au 
apli- 

de
fiecărui popor de a dispune 
resursele sale naționale, 
și umane, și de a le uti- 
scopul dezvoltării sale

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Re
publicii Socialiste România, am plăcerea să vă transmit’ ^‘“^țmtru

Vă rog să-mi permiteți să va adresez cele mai bune urări pentru 
activitatea dumneavoastră viitoare.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului JOAQUIM CHISSANO

Prim-ministru al Guvernului de tranziție
LOURENQO MARQUES—MOZAMBIC 
de tragicul accident de cale ferată dinAm aflat cu adîncă tristețe

țara dumneavoastră.
Permiteți-mi ca, în numele 

al meu personal, să vă adresez 
treaga noastră compasiune pentru familiile îndoliate.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

poporului și guvernului român, cîț _ și 
cele mai sincere condoleanțe, cît și în-

1

Tovarășului GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii ------  ------------- —Socialiste Federative Iugoslavia

îndurerat de 
din Rieka, în

Profund 
maternitatea 
vă exprim adînca noastră . 
leanțeîe noastre sincere familiilor îndoliate.

BELGRAD
urmările tragice ale incendiului produs la 
numele guvernului român și al meu personal, 
compasiune și vă rog să transmiteți condo-

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

PREȚUIREA MUNCII
♦

înmînarea Steagului roșu și a Diplomei 
de unitate fruntașă pe țară în 
pe anul 1974 întreprinderii textile „Oltul

Gheorghe

întrecerea
de onoare 

socialistă 
din Sfîntu-

Montpellier. orașul- 
capitală a unei provin
cii în care se mai vor
bește si azi limba „oc“ 
—■ regiunea Langue
doc-Roussillon — este 
cunoscut atît pentru 
centrul său universitar, 
cît si pentru vastele 
terenuri viticole încon
jurătoare. într-adevăr, 
podgoriile acoperă 34 
la sută din suprafața 
cultivată a regiunii, iar 
vinul reprezintă 63 la 
sută din valoarea în
tregii producții agri
cole.

De secole, podgorenii 
de aici folosesc un 
proverb elocvent: 
„Cînd se pierde vinul, 
totul e pierdut". Or. 
vinul, care a constituit 
bogăția și mîndria re
giunii. e pe cale de a 
fi pierdut. De ce ? Iată 
ce relatează un viti
cultor din apropiere de 
Montpellier : „în vre
me ce prețul vinului 
în magazinele de con
sum a crescut de la an 
La an. prețul acordat 
producătorilor a rămas 
același din 1968. în 
senimb. numai în 1974 
costul materialului a- 
gricol a crescut cu 30 
la sută, iar al îngrășă
mintelor și fungicide
lor cu 50 Ia sută. Re
zultat : toți sîntem da
tori pînă peste cap la 
«Creditul agricol»".

Datorită acestei si
tuații. o podgorie mai 
poate fi rentabilă doar 
dacă depășește cel pu
țin 12 hectare, 
cum 72 la 
viticultorii

Dar 
sută din 

regiunii ex-

ploatează terenuri sub 
cinci hectare, soarta 
lor este dintre cele 
mai sumbre. Această 
perspectivă, agravată 
de importurile masive 
de vinuri, în special 
din Italia, a provocat, 
in ultima vreme, o pu
ternică mișcare reven
dicativă, care a culmi
nat săptămîna trecută 
cu o manifestație în 
orașul Site. Alegerea 
acestui oraș de pe țăr
mul Mediteranei s-a 
datorat, printre altele, 
faptului că în portul 
6ău sînt descărcate 
principalele transpor
turi de vin Italian.

Ziarele franceze au 
comentat atît amploa
rea manifestației (50 000 
de participants. cît si 
vehementa ei. Viticul
torii au blocat șosele 
naționale și căi ferate, 
au deversat cisterne si 
cuve cu vin importat. 
Ciocnirile cu poliția 
s-au soldat cu nume
roși răniți de ambele 
părți. Viticultorii au 
cerut guvernului să a- 
dopte măsuri 
pentru 
tuației 
din ce 
cile și 
cetarea
Sub puternica presiu
ne a acestor revendi
cări. care se adaugă 
numeroaselor manifes
tații țărănești din ulti
mele luni, guvernul 
francez a hotărît să 
suspende în proporție 
de 50 la sută importu
rile de vin italian pînă 
la 28 aprilie, data vii-

urgente 
remedierea si- 
lor economice 
în ce mai difi- 
să dispună în- 

importurilor.

toarei întruniri a mi
niștrilor agriculturii 
din Piața comună.

Observatorii remarcă 
faptul că această deci
zie va provoca reacții 
puternice din partea 
autorităților de la Ro
ma care, chiar în 
cursul manifestațiilor 
de la Sete, au protes
tat împotriva blocării 
vapoarelor cu vin ita
lian. De asemenea, a- 
cest nou „război al vi
nului" riscă să adin- 
cească divergentele 
dintre „cei nouă" în 
domeniul, si așa deli
cat. al Pieței comune 
agricole. De altfel, gu
vernul italian a cerut 
și obținut o reuniune 
extraordinară a mi
niștrilor agriculturii 
din C.E.E., care va a- 
vea loc la 7 aprilie la 
Luxemburg. Pînă a- 
tunci insă, războiul vi
nului se desfășoară 
prin mici hărțuieli : 
vasele cu vin 
nesc ancorate 
portului Sete 
buit să ridice 
și să se întoarcă în
cărcate la porturile de 
origine, în vreme 
cîrciumarii din 
gliari refuză să 
vească clientelei 
nuri franțuzești...

Iată de ce un ziarist 
parizian amintea în a- 
cest sens o altă zicală 
a podgorenilor local
nici : „Cînd vinul fier
be primăvara, nu e 
semn de sărbătoare".

italie- 
în fața 
au tre- 
ancora

ce 
Ca- 
ser- 
vi-

P. DIACONESCU

Alpii și ecologia
înfățișeazăDesenul 

un peisaj alpin în care 
brazii si stîncile abia 
se mai zăresc ici-colo 
din mulțimea de șose
le, funiculare. hoteluri, 
piste de schi ce îm- 
pinzesc muntele din 
văile sale cele mai ar 
dinei și oină către 
piscuri. ..— Acesta să 
fie viitorul Alpilor ?“ 

se întreabă, odată 
graficianul — autor 
desenului amintit, 
mai multi socio- 

economisti. eco- 
din țările vest-

edificarea. unui stat național, unitar»».»,, 
liber și .suveran, * pentru înaintarea .ii 
Angolei pe calea progresului ’ eeono-. 
mic și social.

Președintele Uniunii' Naționale 
pentru Independența Totală a Ango
lei a exprimat recunoștința poporu
lui angolez pentru solidaritatea ma
nifestată, pentru Sprijinul politic, 
diplomatic, moral și material acor
dat de poporul român poporului an
golez, pe întreg parcursul luptei sale 
pentru înlăturarea dominației colo
niale, pentru o Angolă- liberă și in
dependentă. Atitudinea consecventă 
a României socialiste de sprijinire a 
luptei popoarelor împotriva colo
nialismului și neocolonialismului este 
ilustrată de activitatea consacrată de 
către președintele Nicolae Ceaușescu 
triumfului cauzei eliberării naționa
le și sociale, de întilnirile pe care 
le-a avut și de importantele docu
mente politice încheiate cu toți con
ducătorii mișcărilor de eliberare na
ționale. în numele delegației 
U.N.I.T.A., Jonas Savimbi a adresat 
poporului român calde felicitări pen
tru marile realizări obținute în dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a țării și a formulat urări de 
noi succese în transpunerea în via
ță a hotărîrilor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro- 

■ nân privind edificarea societății so- 
ialiste multilateral dezvoltate, par- 

. ciparea activă la opera de reașeza
re pe baze noi a relațiilor internațio- , 
nare, ’a rezolvarea problemelor po
litici și economice ale lumii contem
porane, în interesul propășirii tutu
ror popoarelor, al păcii, libertății, in
dependenței și progresului.

Ambele părți au relevat cu deo
sebită satisfacție că. prin lupta hotă- 
rită, dusă timp de multi ani de e- 
roicul popor angolez si în urma eve
nimentelor petrecute în Portugalia 
in aprilie anul trecut, s-a creat o 
situație nouă în Angola, care des
chide calea dezvoltării de sine stă
tătoare și afirmării plenare a suve
ranității țării. Cele două delegații au 
salutat acordul intervenit în ianua
rie a.c. înțre mișcările de eliberare 
din Angola și noul guvern portu
ghez, precum și formarea guvernu
lui de tranziție — Ia care partici
pă și U.N.I.T.A., alături de M.P.L.A. 
și F.N.L.A. — în vederea pregătiri
lor pentru independența deplină ce 
urmează a fi, proclamată 
iembrie 1975.

Reprezentanții P.C.R. și 
au salutat, ,de asemenea,

la 11 no-
U.N.I.T.A. 
proclama-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul general 

a! Partidului Comunist Român

se

________ eforturilor^.' atît din ' 
parțea . guvernelor cît ai J.in 
maselor largi populare .din .toate ța-., 
file, in vederea înfăptuirii unor pro- ’ 
grese reale pe calea dezarmării ge
nerale, in primul rind a celei nuclea
re, astfel ca-resursele, irosite în pre
zent in cursa înarmărilor să' poată fi 
folosite pentru propășirea tuturor 
popoarelor.

Cu convingerea că lichidarea foca
relor de încordare și conflict repre
zintă o condiție necesară a întăririi 
păcii și securității internaționale, 
părțile au subliniat necesitatea de a 
se acționa pentru o pace dreaptă și 
trainică in Orientul Mijlociu, pentru 
asigurarea independenței și integri7 
tății teritoriale a Republicii Cipru, 
pentru soluționarea problemelor din 
Indochina, ținîndu-se seama de 
drepturile legitime ale popoarelor 
respective, de năzuința lor de a se 
dedica muncii pașnice, constructive, 
de a-și orindui liber viața, fără nici 
un amestec din afară.

Reprezentanții P.C.R. și U.N.I.T.A. 
au fost de acord că Organizația Na
țiunilor Unite și alte organisme in
ternaționale sint chemate să joace un 
rol de răspundere crescînd în dezba
terea si reglementarea. în interesul 
tuturor popoarelor, a marilor proble
me care frămintă omenirea.

Reprezentanții P.C.R. și U.N.I.T.A. 
au convenit să contribuie la extin
derea relațiilor de prietenie, solida
ritate si colaborare, pe diverse pla
nuri. dintre cele două popoare, la 
dezvoltarea raporturilor politice, eco
nomice. tehnico-științifice. culturale 
si în alte domenii, corespunzător as
pirațiilor spre progres social si pros
peritate ale celor două națiuni, inte
reselor păcii si securității în lume.

Părțile au apreciat că întîlnirile și 
schimburile de vederi între conduce
rile P.C.R. si U.N.I.T.A. au constituit 
un prilej fericit pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă și au stabilit să 
dezvolte larg. în viitor, colaborarea 
si solidaritatea dintre Partidul Co
munist Român si Uniunea Națională 
pentru Independența Totală a Ango
lei. cu convingerea că aceasta slu
jește întăririi prieteniei militante 
dintre popoarele român și angolez, 
cauzei generale a luptei împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
rasismului, pentru libertatea și inde
pendenta popoarelor, pentru instau
rarea înțelegerii trainice si păcii între 
toate națiunile.

: «fin*»*
SFÎNTU-GHEORGHE (Corespon

dentul ,,Scinteii", Tombrt Geza). —- 
Marți, 1 aprilie, în sala ■' •'.’fthroiMWU 
muncitoresc „Gheorghe Dojâ" din Sf’. 
Gheorghe a avut lbc adunarea fes
tivă prilejuită de îhmînarea Steagu
lui roșu și a Diplomei de onoare de 
unitate fruntașă pe țară în întrecerea 
socialistă pe anul 1974 întreprinderii 
textile „Oltul" din' Sfîntu-Gheorghe 
— decorată recent cu „Ordinul Mun
cii" clasa I.

în cuvîntul său, tovarășul Hegyi 
Zoltan, directorul întreprinderii, a a- 
rătat că în anul 1974 au fost reali
zate peste prevederile planului 47,7 
tone fire tip bumbac si 498 000 me
tri pătrați țesături tip bumbac, iar 
productivitatea muncii planificată a 
fost depășită cu 2,9 la sută.

. Steagul roșu și Diploma de onoare 
au fost înmînate de tovarășa Magda
lena Filipaș, președinta Comitetului 
Uniunii sindicatelor din întreprinde
rile industriei Ușoare. Colectivul în
treprinderii a fost felicitat de tova-

i I -UțțwM 4 qu-xi iiU«n,O; rasuloiEBKdinaftd .Nagy, memJjgH al ...
C.C. al P.C.R. prim-secretar al Co-

I nțitet&ltff dtidefehn Covasna al-P.C»R.'»»,:.. 
de alte cadre de conducere din in
dustria ușoară, prezente la festivi
tate.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. particibanții la adunare au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, printre altele : „Cu această 
ocazie, gîndurile noastre se îndreap
tă către dumneavoastră, iubite con
ducător. mulțumindu-vă din toată 
inima pentru înalta distincție ce 
ne-ați acordat-o, asigurîndu-vă încă 
o dată că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a traduce în viață pre
țioasele indicații ce ni le-ați dat cu 
prilejul vizitei pe care ați făcut-o în 
septembrie anul trecut în întreprin
derea noastră. Ne angajăm să depășim 
sarcinile de plan pe anul 1975 cu pes
te 22 milioane lei. contribuind astfel 
la realizarea cincinalului înainte de 
termen".

cu 
al 
tot 
logi. 
logi 
europene străbătute de 
principalul masiv mun- ( 
tos al continentului. 
Tdată lumea .este de 
acord că în ultimele 
decenii, și mai. ales, in 
ultimii ani. înfătîșat'ea 
tradițională a zonelor 
alpine s-a modificat 
într-un ritm tot mai 
accelerat, iar consecin
țele acestei tendințe 
devin tot mai serioase, 
atît pentru modul de 
viată al locuitorilor, 
cît si pentru echilibrul 
ecologic al acestor re
giuni.

Procesul de depopu- 
lare a zonelor alpine 
cunoaște o amploare 
considerabilă. în can
tonul elvețian Valais, 
populația agricolă al
pină a scăzut în de
curs de un deceniu de 
la 41 la 15 la sută. în 
împrejurimile renumi
tei stațiuni de șchi

Sainț-Moritz. țăranii 
reprezintă doar 0.3 la 
sută din totalul locui
torilor. tn același răs
timp. în R.F.G. 40 la 
sută din totalul popu
lației agricole alpine 
și-a părăsit căminul, 
iar în Franța, popu
lația celor 9 departa
mente alpine a rămas 
staționară. în timp ce 
numărul locuitorilor 
tării a crescut cu 36 la 
sută. Cauza acestui e- 
xod? Dificultățile cres- 
cînde întîmpinate de 
populația agricolă din 
regiunile muntoase 
respective. „Dacă nu 
vrem ca aceste regiuni 
să devină doa®-presti
gii ale trecutului.- tre- .... _   ,..... .
buie ? să-. asigunămJMo- « Ă”*ie 4o$iBilitati 
cuitorilor lor posibili
tăți de lucru mai dem
ne si comparabile a- 
celora de care dispun 
oamenii din celelalte 
zone" — spune prof. 
Ernst Troger de la U- 
niversitatea din Viena.

Despădurirea irațio
nală a acestor zone 
are. pe de altă parte, 
consecințe ecologice a- 
preciate drept „dezas
truoase", 
menință 
diului 
chiar si 
cele mai izolate ale 
Alpilor. Flora si fau
na specifice locurilor 
sînt în pericol.

Toate aceste consta-

Poluarea a- 
calitatea me- 

înconjurător 
în așezările

țări i-au făcut pe par- 
ticipantii la un recent 
colocviu consacrat vii
torului Alpilor să 
vorbească despre „gra
vitatea situației exis
tente, care impune o 
acțiune imediată din 
partea tuturor țărilor 
aflate în zona Alpi
lor". Este vorba — se 
arată în documentul 
adoptat în cadrul co
locviului — de plani
ficarea dezvoltării Al
pilor prin prisma fac
torului ecologic.

Planul adoptat în a- 
cest sens preconizează 
ameliorarea calității 
vieții rurale, aiuto- 

tfrifrea agricultorilor, 
mai multe scoli, mai 

. __ „ .___   de
formare profesională, 
încurajarea „micii in
dustrii" care folosește 
materiile prime locale, 
restricții în domeniul 
construcțiilor rutiere, 
crearea de zone neur
banizate si interzise 
circulației automobilis
tice. dezvoltarea rațio
nală a infrastructurii 
turistice. „Salvați Al
pii" a 
vînt i 
mind 
rite 
varea 
rațională a farmecului 
peisagistic si a poten
țialului economic al 
regiunilor alpine.

i devenit un cu- 
de ordine che
ia eforturi spo- 
Dentru nrezer- 
Si valorificarea

Cornellu VLAD
i
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Plecarea delegației Uniunii Naționale
pentru Independența Totală

a Angolei (U.N.LT.A.)
Delegația Uniunii Naționale pentru 

Independenta Totală a Angolei 
(U.N.I.T.A.). care, la invitația C.C, 
al P.C.R., a făcut o vizită de priete
nie în tara noastră, a părăsit, marți 
după-amiază. Capitala.

La plecare, pe a’eroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe-

cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului. Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Ste
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. general-maior 
Constantin Olteanu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Prima cursa
pe etape a sezonului

„Cupa Olimpia"

JONAS SAVIMBI
Președintele Uniunii Naționale 

pentru Independența Totală 
a Angolei

Vineri, sîmbătă și duminică se va 
desfășura cea de-a 15-a ediție a 
competiției cicliste „Cupa Olimpia", 
prima cursă pe etape a sezonului. 
Traseul actualei ediții măsoară circa 
300 km. impărțiți în trei etape, după 
cum urmează : etapa I : București— 
Oltenița—București (vineri. startul 
la ora 15,30) ; etapa a Il-a : Bucu
rești — Alexandria — București 
(sîmbătă, startul la ora 15,30) ; etapa 
a III-a : circuit pe strada Cîmpi- 
na din Capitală (duminică, startul 
la ora 9,30). La această cursă și-au 
anunțat participarea cei mai buni 
rutieri din tară.

Simpozion „Știința și sportul
de performantă46

TIMISOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). In organi
zarea Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport și a Centru
lui metodologic de studii și docu
mentare din localitate, în orașul de 
pe Bega ș-au desfășurat luni și marți 
lucrările simpozionului „Știința și 
sportul de performanță" — manifes
tare care a reunit numeroase cadre 
didactice universitare, cercetători, 
medici și alți specialiști din Bucu
rești, Cluj, Iași, Oradea și Timișoa
ra. Cele aproape 60 de comunicări și 
referate prezentate au fost axate pe 
două teme principale : „Aspecte ac-

tuale privind refacerea organismului 
după efortul fizic" și „Explorări 
funcționale cu aparate și utilaje noi 
pentru recoltarea de bioinformații u- 
tile in scopul dirijării mal obiective 
a antrenamentului sportiv". Partici- 
panții la simpozion au vizitat expo
ziția de aparate și utilaje sportive 
organizată cu acest prilej, precum și 
instalațiile pentru asigurarea refa
cerii după efort, aflate în dotarea 
stadionului „1 Mai" (dintre care 
unele create chiar la Timișoara). Au 
fost prezentate, de asemenea, filme 
științifice pe teme sportive.

ÎN VACANȚA 
DE PRIMĂVARĂ 

CURSURI SPECIALE 
DE INIȚIERE LA ÎNOT
în perioada vacanței de pri

măvară a școlarilor (7—19 apri
lie), Ia bazinul Floreasca dih 
Capitală se va desfășura 
curs special de inițiere la 
pentru copii. Lecțiile sînt 
gramate astfel : luni, 
și vineri 
marți, joi 
10—16.

Relații _ 
fon 33.65.01.

un 
înot 
pro- 

miercuri 
între orele 10—14, iar 
și sîmbătă, între orele

suplimentare la tele-

Campionatele mondiale de scrimă
Cea de-a 27-a ediție a Campiona

telor mondiale de scrimă pentru ti
neret s-a încheiat la Ciudad de Me
xico cu desfășurarea probei de sabie, 
în care victoria a revenit italianului 
Angelo Arcidiacono. în turneul final, 
Angelo Arcidiacono a totalizat 4 vic
torii, fiind urmat de Mihail Burțev 
(U.R.S.S.), Gianfranco Dalalbarna 
(Italia), Thierry Trottein (Franța) — 
cu cite 3 victorii, Avtandil Kiknadze 
(U.R.S.S.) și Francesco Pellegrini 
(Italia) — cu cîte o victorie.

Scrimerul român Mihai Frunză s-a 
calificat pină în semifinale, unde a 
evoluat în prima grupă alături de 
valoroșii Kiknadze. Dalalbarna și 
maghiarul Nebald. Mihai Frunză a 
realizat același număr de_ victorii (2) 
ca și primii doi clasați (Kiknadze și

Dalalbarna), ratînd calificarea in tur
neul final la tușaveraj.

După opiniile specialiștilor, actuala 
ediție a campionatelor s-a situat la 
un înalt nivel tehnic și a prilejuit 
afirmarea unor autentice speranțe ale 
scrimei mondiale. Printre laureații 
acestei dificile competiții s-a numă
rat și sportivul român Petru Kuki, a 
cărui evoluție în proba de floretă, pe 
care a terminat-o neînvins cîștigînd 
toate cele 18 asalturi susținute, a im
presionat pe toți tehnicienii prezenți 
în capitala mexicană. O comportare 
bună a avut și Aurora Crișu, clasată 
pe locul patru în proba feminină de 
floretă.

Următoarea ediție a campionatelor 
se va desfășura, anul viitor, în ora
șul polonez Poznan.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• A început turneul internațional 

de tenis de la Tucson (Arizona). In 
primul tur, campionul român Ilie Năs- 
tase l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe a- 
mericanul Tom Gorman. Primul tur 
a fost marcat de două mari surprize : 
Charlie Pasarell (S.U.A.) l-a eliminat 
cu 7—6, 3—6, 6—1 pe asul american 
Stan Smith, iar australianul Phi.1 
Dent a cîștigat cu 6—4, 6—7, 7—6 jo
cul cu Roscoe Tanner (S.U.A.).

• Astăzi, în cadrul preliminariilor 
campionatului 
inter-tări, sint programate două par
tide : Austria — Ungaria (grupa a 
2-a) și U.R.S.S. — Turcia (grupa a 
6-a).

european de fotbal

Fez s-a dis-« în orașul marocan 
putat primul meci dintre selecționa
tele Marocului și Senegalului, con- 
tind pentru „Cupa Africii" Ia fotbal. 
Gazdele au repurtat o victorie clară 
cu scorul de 4—0 (2—0), Partida 
retur se va desfășura la 13 aprilie 
la Dakar.

• După cum se anunță din Am
sterdam. marele maestru sovietic A- 
natoli Karpov a notificat acordul său 
de a susține meciul pentru titlul mon
dial de șah cu marele maestru ame
rican Robert Fischer, actualul cam
pion al lumii. în schimb, pină marți 
seara. Robert Fischer nu făcuse să 
parvină răspunsul său, ultimul ter-

men fiind ora 06 G.M.T.. miercuri 
2 aprilie.

• Turneul internațional de fotbal 
(juniori) de Ia Monaco a fost ciștigat, 
la actuala ediție de selecționata Me-' 
xicului, care a întrecut în finală cu 
scorul de 2—0 (0—0) formația Polo
niei. Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele Poloniei, Cehoslovaciei, 
Portugaliei, Franței, Olandei. Alge
riei și Suediei.

vremea
Emisiuni sportive pe „micul ecran"

Joi 3 aprilie, ora' 21,50 : 
„GOL !“ — o emisiune cu cele 
mai frumoase faze din meciu
rile de fotbal ce se vor disputa 
miercuri seara ne stadioanele 
europene. Sîmbătă 5 aprilie, ora 
16,30: Fotbal: F. C. Argeș — 
Dinamo București (divizia A). 
Transmisiune directă de la Pi
tești. Duminică 6 aprilie, ora 
15,20 : „Primii pași in tenis" —

lecții cu Ion Tiriac. Ora 15,40 : 
Canotaj academic : tradiționala 
întrecere de pe fluviul Tamisa 
dintre echipajele de 8 + 1 ale 
universităților Oxford si Cam
bridge. Ora 16,15 : „Premiul A- 
mericii" — alergare internațio
nală de trap pe hipodromul Vin
cennes de la Paris. Ora 16,30 : 
Hochei pe gheață : Cehoslova
cia — U.R.S.S. (Selecțiuni înre
gistrate de la Praga).

Timpul probabil pentru zilele de s, 4 
și 5 aprilie. In țară : Vremea va con
tinua să se răcească ușor, mal ales in 
regiunile din nordul țării. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi locale care vor 
avea șl caracter de aversă, mal frec
vente In sudul și estul țării. Vlht mo
derat, cu unele intensificări In prlmela 
zile. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre zero și 10 grade, Izolat mai 
coborîte tn depresiuni șl In nordul tă
rii, unde vor fi condiții de producere a 
brumei, iar temperaturile maxime vor 
fi cuprinse Intre 10 și 20 de grade, mal 
ridicate in a doua parte a Intervalului. 
In București : Vremea va continua să 
se răcească ușor, mal ales in prima 
parte a intervalului. Cerul va fl varia
bil, mai mult noros ; temporar va 
ploua. Vînt moderat, cu unele Intensi
ficări.

care.au
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In IntImpinarea vizitei președintelui
VIETNAMUL DE SUD ORIENTUL APROPIAT

NICOLAE CEAUȘESCU IN JAPONIA
Trupele saigoneze abandonează noi localitățiV

• Pregătiri pentru redeschiderea la 5 iunie a Canalului Suez • 
Consultări algeriano-siriene

Manifestări culturale la Tokio
TOKIO 1 — Corespondentul

Agerpres transmite : La Biblioteca 
centrală metropolitană — Tokio s-a 
deschis, marți, o expoziție de carte 
românească, periodice, fotografii și 
obiecte de artizanat. La loc de 
onoare sînt expuse cele patru ediții 
în limba japoneză ale cărții „Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. O politică 
de pace și cooperare internațio
nală", tipărite de editura „Kobun- 
sha". precum și lucrări științifice ale 
tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu.

în cuvîntul inaugural, președinta 
Bibliotecii centrale metropolitane 
— Tokio, Haru Sadaka, a subliniat 
că deschiderea expoziției are loc 
in preajma vizitei în Japonia a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, eveniment deose
bit de important pentru dezvoltarea

relațiilor dintre cele două popoare. 
Haru Sadaka a evidențiat contribu
ția pe care relațiile culturale ro- 
mâno-japoneze o aduc la strînge- 
rea. prieteniei între cele două po
poare.

★
în cadrul manifestărilor prile

juite de apropiata vizită în Japo
nia a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, în sala „Yubin Chioku" 
din Tokio, împodobită cu drapelele 
de stat ale României și Japoniei, 
a avut loc un concert festiv de mu
zică populară românească, susținut 
de formația „Ciocîrlia". Concertul, 
la care au participat personalități 
ale vieții politice, culturale și ar
tistice nipone, șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic din Tokio, s-a bucu
rat de mult succes.

VIETNAMUL DE SUD 1 (Ager
pres). — In fața puternicei ofensive 
a forțelor de eliberare, cu sprijinul 
populației locale, armata saigoneză, 
complet demoralizată, continuă să se 
retragă în dezordine spre sud, în di* 
recția Saigonului. După cum relatea
ză agențiile internaționale de presă, 
Qui Nhon, cel de-al patrulea oraș 
ca mărime din Vietnamul de sud, 
aflat la 400 km nord de Saigon, a 
fost abandonat de trupele regimului 
Thieu, iar provincia Binh Dinh — 
cucerită în întregime de patrioți.

Atacul lansat de forțele de elibe
rare împotriva orașului Nha Trang, 
la 302 km nord-est de Saigon, capi
tala provinciei Khanh Hoa, a obli'gat 
armata saigoneză, să-și deplaseze 
comandamentul cu 20 de mile spre 
sud, la Cam Ranh Bay, au relevat 
surse militare saigoneze. Nha Trang 
este cea de-a 15-a capitală provin
cială cucerită de forțele de eliberare 
și populația răsculată, care au pre
luat controlul deplin asupra a 13 
provincii reprezentind peste jumătate 
din teritoriul Vietnamului de sud, 
trupele regimului saigonez men- 
ținîndu-se doar în aproximativ o 
treime din teritoriu, relatează agen
țiile de presă. Singura capitală pro
vincială aflată sub controlul regi
mului saigonez în Platourile Cen
trale este Da Lat, dar surse militare 
relevă că unități de tancuri și in
fanterie ale forțelor
înaintează în direcția orașului. Tru
pele saigoneze au abandonat, de a- 
semenea, localitățile Phan Rang, 
Phan Thiet. la 100 mile est de Sai
gon ; Tuy Hoa, la 70 km sud de Qui 
Nhon, a fost, de asemenea, evacuată 
de trupele saigoneze.

, Corespondenții agențiilor interna-

ționale de presă anunță că, in pre
zent, se desfășoară lupte și la 70 
km sud și. est de Saigon, precum și 
în Delta Mekongului.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Răspunzînd unei anchete a agenției 
Associated Press, Daniel Ellsberg, u- 
nul din foștii experți ai Pentagonu
lui în problemele Indochinei, a apre
ciat că actuala ofensivă a forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud con
stituie rezultatul inevitabil al refuzu
lui administrației de la Saigon și al 
părții americane de a traduce în via
ță acordurile semnate la Paris în 1973. 
Refuzul lui Thieu de a acorda drep
tul de manifestare tuturor formațiilor 
politice și sprijinul militar continuu 
dat regimului de ia Saigon de către 
Statele Unite — a spus Ellsberg — 
constituie o repudiere a acordurilor. 
In cele din urmă armata saigoneză 
se va prăbuși, așa cum s-a prăbușit 
cea a lui Cian Kai-și în China, deoa
rece este formată 
știu foarte bine că 
timi ani au luptat 
străine.

din soldați care 
în toți acești ul- 
pentru interese

1 (Agerpres). — 
agențiile de pre-

de eliberare

Propuneri prezentate de delegația română la Conferința 
Comitetului de dezarmare de la Geneva

GENEVA 1 (Agerpres). — Confe
rința Comitetului de dezarmare își 
continuă lucrările la Geneva. In șe
dința de marți au luat cuvîntul re
prezentanții Ungariei, Olandei, Iugo
slaviei, Canadei și României, care au 
subliniat necesitatea întreprinderii de 
noi eforturi pentru dezarmare și a- 
doptarea unor măsuri cît mai urgen
te în acest domeniu.

O problemă față de care se mani
festă o tot mai mare preocupare, re
flectată atît în intervențiile de marți, 
cît și în luările de cuvînt anterioare, 
o constituie modul de funcționare a 
comitetului, care, așa cum au arătat 
unele delegații, prin procedurile și 
practicile de lucru învechite, repre
zintă un obstacol în procesul nego
cierii unor măsuri reale de dezar
mare.

După cum este cunoscut, România 
s-a pronunțat cu consecvență de-a 
lungul anilor pentru așezarea între
gii activități a comitetului pe baza 
unor principii democratice și intro
ducerea unor proceduri noi, în con
cordanță cu transformările politice 
care au loc în viața internațională 
contemporană.

Pornind de Ia considerentele formu
late în programul de dezarmare cu
prins în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XI-lea al P.C.R. — pro
gram înscris ca document oficial al 
actualei sesiuni a Comitetului de 
dezarmare — delegația română a pre
zentat, marți, un număr de pro
puneri concrete care vizează îmbu
nătățirea funcționării comitetului 
și crearea cadrului necesar pentru 
examinarea cu prioritate a cererilor 
formulate de statele membre 
O.N.U. reflectate in rezoluțiile 
nării Generale a O.N.U.

Propunerile privesc :
— obligativitatea comitetului 

se întîlni după fiecare sesiune 
dunării Generale a O.N.U. pentru 
a-și prelua de urgență responsabi
litățile ce-i revin ca urmare a re
zoluțiilor adoptate de către aceasta ;

— stabilirea, pe baza acordului 
tuturor țărilor membre ale comite
tului, la începutul fiecărei runde de 
negocieri, după sesiunile Adunării 
Generale a O.N.U., a unul program 
concret de lucru și a unor măsuri 
organizatorice corespunzătoare pen
tru crearea cadrului de negociere ne
cesar examinării temelor transmise 
de Adunarea Generală ;

— prezentarea raportului comitetu
lui către Adunarea Generală a 
O.N.U. în termen util pentru a per
mite informarea corespunzătoare a 
statelor și deci a opiniei publice 
internaționale asupra modului în 
care comitetul s-a achitat de man
datul încredințat.

Luînd cuvîntul pentru introduce-

rea acestor propuneri, șeful dele
gației țării noastre, ambasadorul 
Constantin Ene, a insistat asupra 
responsabilității pe care o are comi
tetul ca organism de negocieri multi
laterale în domeniul dezarmării, în 
fața întregii comunități internațio
nale, in condițiile actuale, cînd cursa 
înarmărilor, și în special a celor nu
cleare, pune în pericol pacea și secu
ritatea statelor, afectează în mod 
direct procesul de dezvoltare econo
mică și socială a popoarelor.

Comitetul de dezarmare, a arătat 
ambasadorul român, are obligația de 
a adopta toate măsurile care se im
pun pentru a crea cadrul necesar 
punerii în practică a cererilor co
munității internaționale reflectate în 
raporturile și hotărîrile Adunării 
Generale a O.N.U.

au început a- 
aeriană. cu ar- 
regimului sai- 
sînt efectuate

WASHINGTON 
După cum anunță 
să. un purtător de cuvînt al amba
sadei americane la Saigon a decla
rat că Statele Unite 
provizionarea pe cale 
mament si muniții, a 
gonez. Transporturile
cu avioane „C—5 Galaxy", care plea
că de la baza Traves, statul Califor
nia. Primul avion american cu trans
port de urgentă a sosit la Saigon, a- 
ducînd mortiere si muniții, anunță a- 
gentia United Press International, ci
tind surse saigoneze.

LON NOL A PĂRĂSIT PNOM PENHUL

alc 
Adu-

de a 
a A-

Prima impresie și cea mai durabi
lă pentru cel ce ia contact cu reali
tățile de azi ale Tunisiei este lega
tă de amploarea și tenacitatea efor
turilor constructive, vizibile pretu
tindeni, de la vatra străvechii Car- 
tagine și pînă la zona limitrofă du
nelor fierbinți ale Saharei, tre- 
cînd prin toate marile centre popu
late ale acestei țări scăldate de ape
le veșnic albastre ale Mediteranei.

Lichidarea urmărilor dominației 
coloniale, proiectele multiple de 
dezvoltare și modernizare a tării au 
impus această intensă activitate con
structivă, materializată prin fabrici, 
uzine, școli, căi de comunicație, edi
ficii publice.

Și dacă sălile vestitului muzeu 
Bardo îți înfățișează prin minunatele 
sale opere, unice în lume, splendo
rile trecutului milenar ale unei țări 
care, la un moment dat, ajunsese să 
sfideze trufia Romei, o plimbare in • 
Tunisul de astăzi iți prilejuiește con
tactul cu toate însemnele unei me
tropole moderne. Ce poate fi mai 
concludent pentru această moderni
tate decît originala construcție „Ho
tel du Lac", care pare a prefigura 
edificiile viitorului — rod al unei 
fantezii creatoare și al unor soluții 
pline de cutezanță, demne de cei 
ce cu atitea secole în urmă au ridicat 
mirificele palate unde sălășluia mîn- 
dra Salammbâ.

Pentru a avea o imagine sintetică 
a Tunisiei de astăzi, la 19 ani de la 
cucerirea independenței, dincolo de 
asemenea întruchipări ale hărniciei 
și ingeniozității, sînt suficiente cîte- 
va cifre : creșterea economică a fost 
anul trecut de 10,9 la sută, depășind 
media de 9 la sută în perioada 1971— 
1973, ce a constituit, la rîndul său, 
dublul performanței atinse în pri- - 
mul deceniu de dezvoltare de sine 
stătătoare a tării ; ritmul industria
lizării, mai accelerat față de media 
generală a economiei, pentru perioa
da 1972—1974 acest ritm a fost de 13 
la sută. Această politică de industria
lizare înseamnă pentru Tunisia noi 
și noi produse : fontă, mașini și in-

DESCHIDEREA SESIUNII

INTERPARLAMENTARE
COLOMBO 1 (Agerpres). — In ca

pitala Republicii Sri Lanka s-au 
deschis lucrările sesiunii de primă
vară a Uniunii Interparlamentare, la 
care participă delegați din aproxima
tiv 60 de state.

Grupul român al Uniunii Interpar
lamentare este reprezentat de o de
legație condusă de Corneliu Mănes- 
cu, președintele Comisiei pentru po
litică externă și cooperare economi
că internațională a Marii Adunări 
Naționale, președintele Grupului ro
mân al Uniunii Interparlamentare.

Reuniunea guvernului
portughez

LISABONA 1 (Agerpres). — Luni 
a avut loc prima reuniune a noului 
guvern provizoriu al Portugaliei. în 
cursul căreia s-a hotărît crearea unui 
Consiliu de Miniștri restrîns si per
manent. care se va reuni săptămînal 
— anunță un comunicat difuzat de 
Ministerul Informațiilor. Din acest 
consiliu restrîns fac parte primul 
ministru, cei patru miniștri fără por
tofoliu. care reprezintă formațiunile 
politice ce alcătuiesc coaliția guver
namentală. precum si trei miniștri 
militari.

stalații, autobuze, chimicale, deri
vate ale petrolului, o gamă variată 
de bunuri de consum.

Cel de-al IV-lea plan de dezvol
tare economică (1973—1976) situează 
ca problemă centrală continuarea po
liticii de industrializare, prevăzîn- 
du-se o rată medie de creștere de 
9,6 la sută. In scopul atingerii a-

CAMBODGIA 1 (Agerpres). — For
țele patriotice cambodgiene au pă
truns în orașul Neak Luong, impor
tantă bază navală pe fluviul Mekong, 
aflată la 60 km sud-est de Pnom 
Penh. obligînd garnizoana „guverna
mentală" să înceapă. în panică și de
bandadă. retragerea — anunță agen
ția France Presse. Pierderea Neak 
Luongului de către regimul lonnolist 
nune caoăt. în mod practic, oricărei 
posibilități a trupelor acestuia de a

de presă 
părăsit în 
motive de 
scurtă es-

încerca redeschiderea aprovizionării 
pe Mekong.

Agențiile internaționale 
relatează că Lon Noi a 
grabă Pnom Penhul „din 
sănătate", sosind, după o
cală la baza militară tailandeză U- 
tapao. în Indonezia. ..într-o vizită 
neoficială", urmînd ca. după circa 10 
zile, să ajungă în Hawaii.

★
Guvernul indian a recunoscut Gu

vernul Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei.

CAIRO (De Ia corespondentul 
nostru, Nicolae N. Lupu). După 
aproape opt ani de blocare, ca 
urmare a conflictului din Orien
tul Apropiat, Canalul Suez își va 
relua in curînd activitatea. Așa cum 
a anunțat sîmbătă președintele An
war Sadat. în cuvîntarea rostită în 
Adunarea Poporului a R.A. Egipt, 
marea cale de apă va fi redeschisă 
traficului international cu începere 
de la 5 iunie.

întreaga presă egipteană își ex
primă satisfacția în legătură cu a- 
ceastă măsură de importantă deose
bită pentru economia națională și 
pentru comerțul mondial. Ziarul „AI 
Ahram" apreciază redeschiderea ca
nalului ca „un pas spre intensifica
rea reconstrucției". După redeschide
rea căii de apă. arată presa egip
teană, vor fi efectuate o serie de o- 
perațiuni de lărgire și adîncire a zo
nei navigabile, ceea ce va duce la 
sporirea capacității de transport de

la 242 milioane tone, cît era în 1966, 
la 490 milioane tone în 1978 și la 
1 040 milioane tone in 1981. Recent, 
prin canal au trecut experimental pri
mele nave de pasageri, s-au înche
iat cu succes operațiunile de adîncire 
a arterei în sectoarele nordic si sudic 
și s-a trecut la efectuarea celei de-a 
patra verificări a fundului canalu
lui, pentru certitudinea că nu mai 
există mine.

ALGER 1 (Agerpres). — Abdel 
Halim Khaddam. vicepremier și mi
nistru sirian al afacerilor externe, 
care se află în vizită la Alger, a în- 
mînat președintelui Houapi Boume- 
diene un mesaj din partea președin
telui Siriei. Hafez Assad. într-o de
clarație făcută presei, șeful diploma
ției siriene a afirmat că mesajul se 
referă la situația din Orientul Apro
piat. iar vizita pe care o face în Al
geria se încadrează în consultările 
reciproca ale celor două țări.

DE PRETUTINDENI
• CINE A DESCOPE

RIT AMERICA DE SUD ? 
Dr. Barry Fell, profesor la 
Universitatea Harvard, (S.U.A.), 
afirmă că nu este exclus 
ca egiptenii antici să fie 
acei care. încă acum 2 000 de 
ani. să fi descoperit America de 
Sud. El susține că. în anul 231 
î.e.n.. o expediție egipteană ar 
fi debarcat pe coasta chiliană. 
la aproximativ 200 km sud-vest 
de actualul Santiago de Chile. 
Fell își bazează aceste supozi
ții pe asemănarea inscripțiilor 
găsite în peștera Casa Pintada 
din Cordilierii chilieni cu cele 
descoperite de el în Libia. Por
nind de la aceste inscripții, 
omul de știință trage concluzia 
că. încă înaintea erei noastre, 
egiptenii au pătruns în Pacific, 
aiungînd atît pe insulele poli
neziene. cît si în America de 
Sud.

CONFERINȚA O.N.U.D.I

prin acțiuni concrete
Urmărind timp de două săptămîni 

lucrările celei de-a doua conferințe 
generale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industrială 
(O.N.U.D.I.), ce a întrunit reprezen
tanți ai 104 țări, observatorii politici 
au avut, o dată in plus, imaginea 
la scară mondială a creșterii necon
tenite a forțelor care acționează pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale. 
Problematica principală a conferin
ței O.N.U.D.I. a fost căutarea moda
lităților de stimulare a industriali
zării țărilor în curs de dezvoltare, — 
atît prin valorificarea resurselor na
ționale ale acestora, cît și printr-o 
largă cooperare internațională, că
lăuzită de principiile egalității în 
drepturi și respectului deplin pentru 
suveranitatea de decizie a fiecărui 
stat.

Dacă din cele 114 intervenții pre
zentate la conferință am căuta să 
desprindem o idee majoră, dominan
tă, aceasta ar trebui să evidențieze 
concluzia, aproape unanimă, că in
tensificarea industrializării țărilor în 
curs de dezvoltare reclamă înlocuirea

agențiile de presă transmit
Președintele Ciprului,arhi- 

episcopul Makarios, a avut convor
biri cu o delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, condu
să de Mohsen Abu Mayzar, membru 
al Comitetului 
Makarios a declarat 
O.E.P. ca singurul 
gitim al poporului 
purtător de cuvînt 
că guvernul cipriot 
autorizația de a deschide 
al organizației la Nicosia.

Executiv al O.E.P. 
că recunoaște 

reprezentant le- 
palestinean. Un 

oficial a anunțat 
a acordat O.E.P. 

un oficiu

Mat Un miting organizat în orașul 
Guernica de un grup de organizații 
democratice. Forțele polițieneștii au 
Bî’otaf toate căile de acces către a- 
cest oraș pentru a împiedica popu
lația din împrejurimi să participe la 
miting.

Autoritățile etiopiene au 
dejucat un complot al unui grup de 
militari și civili care urmăreați răs
turnarea guvernului și restabilirea 
unor legi cu caracter feudal.

Guvernul laoțian 3 hotărit> 
dizolvarea 

„celei de-a șaptea Adunări Națio
nale", în concordanță cu realitățile 
laoțiene — anunță postul de radio 
Pathet Lao. S-a hotărît, totodată, în
chiderea ambasadelor regimurilor de 
la Pnom Penh și Saigon 
tiane.

la ultima sa reuniune.

Primul ministru ui Tur
ciei, Suleyman Demirel, a anunțat 
că, la 6 aprilie, va supune celor două ■ 
camere ale Parlamentului progra
mul guvernului său. Un comitet 
format din șapte membri ai guver
nului a început, marți, redactarea 
programului.

Numărul șomerilor din 
țările membre ale C.E.E. 3 
crescut în decurs de un an cu 
1 250 000. In prezent, scrie ziarul „Le 
Monde", numărul persoanelor fără 
serviciu este de 4,3 milioane.

la Vien-

arestat înPoliția spaniolă 3 
ultimele zile 90 de persoane în regiu
nea Biscaya și în alte provincii, sub 
acuzația de răspîndire a unor mani
feste antiguvernamentale. Totodată, 
detașamente de polițiști au împrăș-

La Bamako 3 încePut con- 
ferinta internațională privind de
tectarea resurselor terestre cu ajuto
rul sateliților, la care participă re
prezentanți ai țării gazdă, precum și 
din Zair, Senegal, Mauritania, Coas
ta de Fildeș, Ghana, Camerun și 
Ciad.

Incidente în Ulster. ° p-r- 
soană a fost ucisă și două rănite în 
cursul unor incidente care au avut 
loc în timpul nopții de luni spre 
marți în orașele Belfast și Porta- 
down din Ulster.

Portugalia și Tanzania 
au stabilit relații diplomatice, 
formează agențiile de presă.

in-

Noi demonstrații studen
țești de protest !mp°triva pon
ticii antipopulare a regimului sud- 
coreean au avut loc ieri la Seul. 
Politia a intervenit iarăși împotriva 
demonstranților.

crearea unui număr sporit de locuri 
de muncă, cuposcindu-se că în pre
zent aproape un sfert de milion de 
tunisieni lucrează în afara granițelor 
țării. Anul trecut, de pildă, s-au creat 
35 000 noi locuri de muncă, față de 
15 000 in medie, în perioada ani
lor ’60.

Eforturi similare pot fi constatate

a dezvoltării. Dacă în perioada 1959— 
1960 numai 41,5 la sută din copiii de 
virstă școlară erau cuprinși in re
țeaua de invățămînt, un deceniu mai 
tirziu, cu tot sporul de populație, 
procentajul respectiv depășise 80 la 
sută. în prezent fiind și mai ridicat.

Rezultatele acestor evoluții din ul
timii ani se concretizează practic în

Actual ități

TUNISIA
cestui obiectiv s-au alocat sume echi- 
valînd cu dublul celor din planul 
anterior. De fapt, totalul investiții
lor din cadrul planului actual se a- 
propie sensibil de suma globală a 
investițiilor din primul deceniu de 
după independență. Pe de altă parte, 
participarea investițiilor străine s-a 
redus simțitor. Dacă în primul dece
niu de dezvoltare cota investițiilor 
străine a fost în medie de 40 la sută, 
în perioada 1971—1974 această parti
cipare a scăzut la 12 la sută, iar anul 
trecut a fost de numai 8 la sută. Și 
aceasta — în condițiile cînd numărul 
marilor obiective de investiții a cres
cut de la 270 în 1970, la 643 în 1974. 
Eforturile proprii considerabile în 
domeniul investițiilor urmăresc și

și în domeniul agriculturii, ramură 
de bază a economiei tunisiene, in 
care lucrează marea majoritate a 
populației. Datorită extinderii me
canizării și lărgirii rețelei de irigații, 
producția agricolă a crescut în Ulti
mii ani cu 15 la sută. Planul actual 
își propune ca sarcină principală rea
lizarea unei cantități suficiente de 
produse agricole pentru a asigura 
în întregime consumul intern, precum 
și crearea unor disponibilități pentru 
export. în acest scop, sînt prevăzute 
importante amenajări hidraulice în 
vederea sporirii suprafețelor irigate.

Considerabile sint și eforturile în 
domeniul învățămîntului, formării de 
cadre naționale calificate, latură 
esențială a procesului de lichidare a 
decalajelor economice și de accelerare

ridicarea constantă a standardului 
de viață al populației — obiectiv sta
tornic al Partidului Socialist Destu- 
rian. Astfel, în Carta P.S.D.. a- 
doptată la Congresul al IX-lea, 
Se arață că partidul „aspiră la o 
formulă care consideră omul tu
nisian ca obiectiv central al întregu
lui efort către progres, într-o socie
tate atașată valorilor sale autentice, 
armonios solidară și eficace in ca
drul unității naționale".

Creat in martie 1934, de către pre
ședintele Habib Bourguiba, Partidul 
Socialist Desturian, al cărui princi
pal obiectiv l-a reprezentat cuce
rirea neatîrnării țării, a devenit 
partid de guvernămînt în anul 1956, 
o dată cu proclamarea Tunisiei ca 
stat independent și suveran. Avînd

de rezolvat multiple probleme dato
rate grelei moșteniri coloniale. P.S.D. 
a elaborat o strategie de acțiune ime
diată și o strategie de perspectivă 
mai depărtată, avînd ca țel dezvolta
rea accelerată a tării. Pornind de la 
condițiile specifice — economice, po
litice, istorice — ale realității tuni
siene. partidul a propus soluții pro
prii problemelor proprii, avînd con
stant în vedere, alături de propășirea 
țării, întărirea coeziunii naționale.

Tocmai în scopul de a imprima vie
ții tunisiene un nou impuls în di
recția dezvoltării, recentul Congres 
al P.S.D. a adoptat o serie de mă
suri atît în domeniul economic, cît 
și în cel social. La transpunerea în 
practică a acestor măsuri, a căror fi
nalitate este crearea unei societăți 
moderne, este angrenat în prezent 
întregul popor.

în țara noastră, unde realizările 
poporului tunisian prieten sint cu
noscute și apreciate, aceste eforturi 
sînt urmărite cu sentimente de sim
patie și viu intores. In spiritul poli
ticii externe a României socialiste 
de prietenie și solidaritate cu toate 
statele care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, țara noas
tră a stabilit și extinde relații de 
strînsă colaborare cu Republica Tu
nisiană. Faptul că relațiile româno- 
tunisiene sînt așezate pe principiile 
trainice ale deplinei egalități în 
drepturi, ale respectului, stimei și a- 
vantajului reciproc constituie o pre
misă din cele mai favorabile pentru 
dezvoltarea lor fructuoasă. Ca un 
moment important in consolidarea a- 
cestor relații se înscriu convorbirile 
avute la București în anul 1968 de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Habib Bourguiba. Nu 
încape îndoială că apropiata vizită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Tunisia va deschide perspective noi, 
și mai ample, mereu mai fructuoase 
acestor relații, spre binele celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii și co
laborării în lume.

vechilor raporturi dintre state — 
purtind balastul inechității, depen
denței și decalajelor — cu relații 
noi. bazate pe principii democratice, 
de natură să contribuie la dezvol
tarea armonioasă a fiecărei națiuni. 
Tocmai de aceea. „Declarația" și 
„Planul de acțiune", elaborate de 
grupul „celor 77". precum și princi
palele rezoluții, avînd ca autori a- 
ceste țări și România, pun în relație 
directă viitorul industrializării țări
lor in curs de 
tivul unei noi 
ternătionale.

Documentele 
sub denumirea 
de la Lima", acordă o 
deosebită afirmării suveranității na
ționale asupra resurselor naturale și 
valorificării industriale a acestora pe 
căi stabilite de fiecare țară, in con
formitate cu specificul realităților și 
intereselor ei. Documentele resping 
„orice formă de constrîngere econo
mică, politică sau de altă natură 
care ar putea împiedica exercitarea 
liberă și plenară a dreptului inalie
nabil asupra resurselor naturale, in
clusiv prin naționalizare", subliniază 
că o condiție fundamentală a dezvol
tării este eliminarea colonialismului, 
neocolonialismului. a oricărui gen 
de amestec si de dominație străină. 
Se relevă, de asemenea, rolul dina
mizator al industriei pentru progre
sul agriculturii și pentru ansamblul 
dezvoltării economice.

Planul de acțiune adoptat reco
mandă o serie de măsuri de diversi
ficare industrială în țările aflate pe 
calea dezvoltării și formulează o se
rie de cerințe în fața țărilor indus
trializate. pentru a contribui la o 
cooperare internațională în sprijinul 
eforturile naționale. Prin asistentă 
tehnologică și financiară, prin acor
darea de regimuri preferențiale în 
diferite domenii ale relațiilor econo
mice. Deși unele 
dustrializate au 
asupra unora din 
mutările cuprinse 
nale. de o deosebită 
este faptul că. așa cum au subliniat 
o serie de participants țările în 
curs de dezvoltare și-au manifestat 
in chip grăitor poziția unitară și 
forța solidarității.

Activitatea desfășurată de delega
ția tării noastre. în lumina princi
piilor și ideilor cuprinse în mesajul 
adresat conferinței de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a marcat o con
tribuție constructivă la dezbaterea și 
adoptarea unor documente de bază 
ale conferinței. Conferința a adoptat, 
după cum se știe, două proiecte de 
rezoluție propuse de grupul „celor 
77" și România, iar alte patru, avînd 
aceiași autori, au fost înaintate spre 
studiu Consiliului pentru dezvoltare 
industrială al O.N.U.D.I.. a cărui se
siune va avea loc în aprilie. în po
zițiile exprimate de delegația română 
sînt reafirmate dreptul sqveran de 
decizie al fiecărei țări asupra căii 
de dezvoltare, principiile unei coo
perări mondiale echitabile, necesita
tea ca problemele industrializării — 
ca și alte probleme majore ale co
munității internaționale — să fie 
dezbătute și soluționate cu participa
rea tuturor țărilor, indiferent de 
mărime, nivel de dezvoltare, sistem 
economic și social.

Personalități proeminente partici
pante la conferință 
înalta lor apreciere 
externă a României 
la lucrările marelui
tional „Am simțit din plin solidari
tatea și sprijinul României, cu care 
grupul „celor 77“ a colaborat îndea
proape și foarte rodnic, ne-a decla
rat dl. Mambu Khenzu Makuala, 
președintele grupului „celor 77", co
misar pentru economia națională al 
Republicii Zair. Sîntem foarte bu
curoși de această cooperare, in care 
s-au manifestat puncte de vedere co
mune, dovedind solidaritatea 
niei cu aspirațiile celorlalte 
curs de dezvoltare".

dezvoltare cu impera- 
ordini economice in-

respective, cunoscute 
generică „Declarația 

importantă

țări capitaliste in- 
exprimat rezerve 
articolele sau for- 
în documentele fi- 

însemnătate

și-au exprimat 
fată de politica 
și contribuția ei 
forum interna-

Eugen

Augustin BUMBAC

Romă- 
tări in

POP

Programul noului 
guvern saudit

RIAD 1 (Agerpres). — Prințul moș
tenitor Fahd Abdul Aziz a prezen
tat la postul de radio Riad. în nu
mele regelui Khalid Ibn Abdul Aziz 
al Arabiei Saudite, programul poli
tic al noului guvern. Acest program 
prevede promovarea solidarității is
lamice, întărirea unității arabe în 
toate domeniile, restabilirea dreptu
rilor poporului palestinean. elibera
rea teritoriilor ocupate de Israel în 
anul 1967. Declarația relevă că Ara
bia Saudită dispune de resurse pe
troliere enorme, care îi conferă o 
mare responsabilitate în fața popoa
relor lumii întregi și că ea dorește o 
lume bazată pe pace și cooperare.

In politica sa externă, Arabia Sau
dită va acționa în favoarea păcii 
Internationale, a dezarmării, dreptu
lui popoarelor Ia autodeterminare, 
pentru reglementarea conflictelor in
ternaționale pe cale pașnică.

• CONTROL ANTI- 
POLUARE LA AUTO
MOBILE. Japonia a introdus, 
începînd de marți, controlul 
antipoluare la automobile. In 
faza întîi a transpunerii în 
practică a legislației în acest 
domeniu, inspirată după nor
mele elaborate în S.U.A., nor
mele antipoluare se aplică auto
mobilelor de fabricație niponă 
produse după începerea anului 
fiscal 1975—1976. Legislația nu 
afectează cele 14 milioane de 
automobile care se află deja in 
circulație, modelele în curs de 
fabricare, camioanele și auto
buzele. După cum se știe, în 
S.U.A. aplicarea legii inițiate de 
senatorul Edmund Muskie a 
fost amînată cu cinci ani.

• PĂLĂRIA LUI NA
POLEON... Consiliul oră
șenesc din Auxonne, departa
mentul C6te-d’Or, se afla în 
fața unei grele decizii. Orășe
lul are neapărată nevoie de o 
școală nouă, pentru care nu e- 
xistă fonduri. In schimb în mu
zeul ,orășenesc se păstrează o 
relicvă istorică Ia care locuito
rii așezării țin foarte mult : o 
pălărie pe care a purtat-o cînd- 
va Napoleon. Cu doi ani în 
urmă, un colecționar japonez 
oferise pentru această relicvă 
o sumă apreciabilă. Atunci, con
siliul ceruse... timp de gîndire. 
Acum, decizia a fost luată : s-a 
hotărît să se sacrifice pălăria 
pentru a se putea construi 
școala.

• CEA MAI ÎNALTĂ 
CLĂDIRE DIN LUME. 
Turnul de televiziune din To
ronto (Canada) este în prezent 
cel mai înalt edificiu din lume 
— 553 m — întrecînd recordul 
deținut pînă acum de turnul 
TV Ostankino din Moscova, ca
re» măsoară 533 m. Piesa ter
minală a turnului, în greutate 
de 4 tone și jumătate, a fost 
montată cu ajutorul unui eli
copter gigant.

• METEOROLOGICA.
Se știe că serviciul meteorolo
gic din Huston (S.U.A.) utili
zează în vederea prognozelor o 
aparatură ultramodernă : com
putere, satelit! artificiali ai pă- 
mintului etc. Un fermier texan 
susține însă că dispune de un 
„barometru" mult mai sigur. în 
caz de precipitații, Bramer, una 
din vacile sale, are ciudatul o- 
bicei de a se întinde într-un a- 
numit fel pe paiele din staul. 
Fermierul a provocat chiar la o 
întrecere serviciul meteorologic 
amintit, luînd drept arbitru zia
rul local. Fiecare prognoză con
firmată a primit un punct. Pînă 
in prezent, potrivit revistei 
„Time", scorul este de 19—8 în 
favoarea pașnicei bovine.

• FESTIVALUL UMO
RULUI DE LA GABRO
VO în orașul bulgar Gabrovo,
va avea loc. în a doua jumătate 
a lunii mai, cel de-al X-lea fes
tival al umorului și satirei. In 
programul manifestărilor figu
rează prezentarea unei suite de 
comedii cinematografice, un 
concurs intitulat „Fotografia 
care te face să rîzi", cea de-a 
doua bienală internațională de 
caricatură și o expoziție de lu
crări plastice satirice.

• IRIGAȚII CU... APA 
DE MARE. Folosirea ®Pei 
din Marea Baltică pentru iri
gații, inițiată în R.S.S. Estonă 
în 1959, se dovedește a fi deo
sebit de promițătoare, consideră 
specialiștii sovietici. Astfel, or
zul nu numai că „suportă" cît 
se poate de bine apa de mare, 
dar» totodată boabele sporesc în 
greutate ; la rîndul ei. sfecla își 
sporește conținutul în zahăr. în 
ce privește solul, acesta se îm
bogățește cu săruri minerale, 
fără a fi expus unei salinități 
excesive, Baltica numărîndu-se 
printre mările cu procentajul 
cel mai ridicat de apă dulce.

• UN PUTERNIC URA
GAN s-a abătut asupra lito
ralului apusean al Canadei. 
Vintul puternic a smuls acope
rișurile caselor și copaci, a răs
turnat mașini și a aruncat pe 
uscat nave de pescuit. Din da
tele provizorii transmise de a- 
gentiile de presă rezultă că 14 
persoane și-au pierdut viața, 
11 nave au fost scufundate, un 
mare număr de automobile, 
avioane și linii electrice au fost 
avariate, pagubele materiale 
însumînd mai multe milioane 
de dolari.
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