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A apărut în broșură:

NICOLAETeĂUȘESCU
Expimere la Congresul consiliilor 
populare județene și al președinților 
consiliilor populare municipale^ 

orășenești și comunale
« februarie 1976 Editura politică

Primul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, întrunit la București în zilele de 4—6 februarie 1976, se înscrie ca un eveniment de importanță istorică în procesul dezvoltării și întăririi statului nostru socialist, în întreaga operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Prin întreaga sa desfășurare, congresul s-a afirmat drept cel mai larg, mai democratic și mai reprezentativ forum al poporului, și, totodată, ca o formă nouă a puterii politice a oamenilor muncii în care reprezentanții desemnați de muncitori, țărani, intelectuali, de toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, au dezbătut probleme de cel mai larg interes național privind orientările și căile dezvoltării economico-sociale a României socialiste în actualul cincinal, transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului. Congresul a constituit o puternică manifestare a încrederii fără margini a oamenilor muncii în politica marxist-leninistă a partidului, o demonstrație a unității întregului popor și a hotărîrii sale de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, sarcinile economico-sociale prevăzute pentru anul 1976, pentru întreg cincinalul, ca și liniile directoare de perspectivă privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Congresul a apreciat în mod deosebit expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general ăl Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ca un document de o excepțională valoare teoretică și practică, care cuprinde o profundă și multilaterală analiză a obiectivelor și sarcinilor noii etape de dezvoltare a societății românești în care ne aflăm, a problemelor fundamentale ale întăririi rolului statului socialist în opera de edificare a socialismului și comunismului în România, ale perfecționării democrației socialiste pentru■'participarea activă și conștientă a întregului popor la făurirea propriului destin. Prezentînd în fața oamenilor muncii, a deputaților consiliilor populare și a tuturor organelor locale ale puterii și administrației de stat un amplu și luminos program de muncă și de creație, expunerea mobilizează puternic energiile și voința întregii noastre națiuni de a acționa cu abnegație și responsabilitate, de a-și consacra întreaga pricepere și inițiativă realizării mărețelor obiective ale Programului partidului, îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor noului cincinal, mersului ferm înainte al României pe calea progresului și înfloririi sale multilaterale. însușindu-și în unanimitate ideile, orientările și concluziile cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, congresul a hotărît ca acestea să stea la baza întregii activități a consiliilor populare și își exprimă convingerea că înfăptuirea lor va duce la perfecționarea întregii activități economico-sociale, la accelerarea dezvoltării socialiste a patriei,-'la ridicarea ei pe trepte tot mai înalte de civilizație și bunăstare.în lumina Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, congresul a dezbătut și adoptat în unanimitate un ansamblu de măsuri și programe privind realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, .sistematizarea localităților, gospodărirea apelor și a fondului forestier, Stabilind obiective și sarcini concrete pentru creșterea rolului și contribuției consiliilor populare în întreaga activitate de organizare și conducere a vieții economico-sociale pe plan local, înflorirea tuturor județelor și localităților patriei. Congresul apreciază că măsurile și hotărîrile adoptate răspund pe deplin celor 

mai înalte interese ale națiunii noastre de a asigura progresul neîntrerupt al întregii țări pe calea civilizației și bunăstării, construirea cu succes a mărețului edificiu al socialismului și comunismului pe pămîntul României.
Tovarăși și tovarășe!
Cetățesi din oraș®!® și sat®!® 
Bamâffiisi sseialiste!Poporul nostru se mîndrește cu realizările dobîndite în cincinalul 1971—1975, care au asigurat dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, a ramurilor hotărîtoare ale eco'no- miei naționale, creșterea nivelului de trai al poporului, intrarea de fapt a României într-o nouă etapă, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Am parcurs în acest cincinal un drum glorios, țara noastră s-a ridicat pe o treaptă nouă, superioară, de progres și prosperitate. A fost continuată cu consecvență industrializarea socialistă, factorul hotărîtor al creșterii și stabilității economiei, al ridicării gradului de civilizație a întregului popor, al întăririi independenței țării și dezvoltării schimburilor externe și cooperării cu alte state. S-a înfăptuit un amplu program de investiții, orientat ferm spre îmbunătățirea repartizării teritoriale a forțelor de producție, spre punerea largă în valoare a potențialului material și uman al întregii țări, spre ridicarea economico-socială armonioasă a tuturor județelor. . ..Am înregistrat, în această perioadă, progrese în dezvoltarea agriculturii, în creșterea gradului de mecanizare și chimizare a lucrărilor agricole, în extinderea irigațiilor și îmbunătățirilor funciare.A crescut considerabil rolul științei ca forță de producție, au fost introduse pe o scară tot mai largă în producție cuceririle progresului tehnic. S-a dezvoltat învățămîntul de toate gradele, s-a generalizat învățămîntul obligatoriu de 10 ani. S-au întreprins noi măsuri pentru legarea învățămîntului cu cercetarea și producția. Cultura națională s-a îmbogățit cu noi creații de valoare.Pe baza întregii dezvoltări a economiei, a sporirii venitului național, în cursul cincinalului 1971—1975 s-au obținut cele mai mari progrese în domeniul creșterii bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, a întregului popor.Odată cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății s-au perfecționat relațiile de producție și sociale, s-a adîncit democrația socialistă, s-a lărgit cadrul participării maselor de oameni ai muncii la conducerea vieții economico-sociale ; au fost tot mai ferm promovate principiile eticii și echității socialiste în întreaga viață socială.Toate aceste realizări — care se adaugă succeselor dobîndite de-a lungul istoriei construcției socialiste — sîpt rodul muncii eroice a întregului popor, al patriotismului fierbinte, hotărîrii și abnegației cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înfăptuiesc politica Partidului Comunist Român, forța conducătoare a întregii noastre societăți. Ele 

constituie o expresie grăitoare a capacității oamenilor muncii de a traduce în viață obiectivele grandioase ale politicii partidului nostru de înflorire și prosperitate a patriei, demonstrează caracterul realist al hotărârilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, ale prevederilor cincinalului.Tot ce am realizat în anii construcției socialiste, în dezvoltarea generală a țării și în creșterea bunăstării poporului este nemijlocit legat de aotivitatea Partidului Comunist Român, de politica sa marxist-leninistă creatoare. Prin întreaga sa politică și activitate internă și internațională, partidul a demonstrat că nu cunoaște țel mai înalt decit acela de a servi cu fidelitate și abnegație interesele vitale ale națiunii noastre socialiste, cauza socialismului și progresului, idealurile păcii și colaborării între popoare.Toate succesele obținute de poporul român în acești cinci ani, atît pe plan intern, cît și' pe plan extern, sînt indisolubil legate de activitatea neobosită desfășurată cu înaltă competență, și profund spirit de răspundere pentru destinele patriei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România. Congresul dă o înaltă apreciere contribuției personale a tovarășului Nicolae Ceaușescu la toate marile victorii ale poporului nostru, rolului său hotărîtor în elaborarea și aplicarea consecventă a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, în stabilirea și înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.
Tovarăși și tovarășe! 
fetațeai ai BspaMieii ‘ 
Socialiste România!Noul plan cincinal 1976—1980 deschide în fața poporului nostru însuflețitoare perspective de muncă și progres. în această perioadă, prin munca noastră, a tuturor, România va cunoaște o nouă și puternică dezvoltare, va face un nou și mare pas înainte spre reducerea decalajelor care o despart de țările avansate din punct de vedere economic, se va apropia tot mai mult de nivelul acestora. Cincinalul prevede obiective de mare importanță pentru continuarea în ritm înalt a industrializării țării, pentru sporirea și modernizarea producției industriale și agricole, pentru ridicarea eficienței întregii activități economice. Realizarea acestor obiective necesită unirea tuturor forțelor, concentrarea resurselor de inițiativă, energie, creație ale întregii clase muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale întregii națiuni.
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Pornind de la aceste mărețe sarcini și obiective, 
congresul nostru adresează consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești și comunale, de
putaților, întregului popor chemarea de a munci 
fără preget, de a face totul pentru înfăptuirea isto
ricelor hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea al 
partidului, pentru realizarea exemplară a prevede
rilor actualului cincinal — parte integrantă a lumi
nosului Program al partidului — pentru ridicarea 
economico-socială și înflorirea multilaterală a tu
turor localităților patriei I

Muncitori, ingineri și tehnicieni! 
Oameni ai muncii din industrie!

Congresul nostru vă cheamă să puneți în valoare 
pe deplin experiența, elanul revoluționar pentru a 
înfăptui în mod exemplar politica partidului de in
dustrializare socialistă, pentru realizarea sarcinilor 
de plan privind creșterea producției industriale.

Acționați cu hotărîre pentru modernizarea și ri
dicarea nivelului tehnic al produselor, pentru folo
sirea deplină a tuturor capacităților de producție, 
creșterea productivității muncii, perfecționarea or
ganizării producției și a muncii, întărirea ordinii și 
disciplinei, reducerea cheltuielilor materiale. Faceți 
din ridicarea calității produselor o preocupare 
centrală a activității voastre de zi cu zi, o chestiune 
de onoare a colectivelor în care lucrați I în fiecare 
unitate economică identificați noi posibilități de 
creștere a eficienței economice, de sporire a ren
tabilității IAvem de realizat în acest cincinal un vast program de investiții, importante obiective economice și sociale în toate județele țării. Să luăm toate măsurile pentru realizarea acestui 

program, pentru amplasarea judicioasă a obiectivelor și orga
nizarea platformelor industriale, pentru soluționarea operativă 
a tuturor problemelor de care depind pregătirea temeinică și 
realizarea la termen a tuturor lucrărilor de investiții 1

îndeplinind exemplar toate prevederile noului 
cincinal, făcînd totul pentru gospodărirea cît mai

(Continuare în pag. a III-a)

f ICI,
Dintotdeauna i s-a spus „cotlonul11 județului : ascunsă între dealuri și păduri, comuna parcă „fuge" din calea tuturor șoselelor știute, obligînd călătorul să scotocească . îndelung printre colinele moldave, să treacă în județul Vaslui și numai după a- ceea, reintrînd pe teritoriul lașului, să descopere așezarea cu nume ciudat și etimologie controversată : Dagîța. Particulara situare „la confluența" a trei județe, i-a adus comunei un statut _mai puțin obișnuit (pădurile ei sînt administrate de un ocol silvic vasluian, o bună parte a ogoarelor tine de un I.A.S. din județul Neamț...) și un renume de loc unde se a- junge rar și unde, desigur. nu se întîmplă;.. mai nimic.

Ani în șir. mumele cooperativei agricole de producție din Dagîța era citat a- proape... de la sine la capitolul „rămîneri în urmă“ al tuturor ra-
că a C.A.P. a crescut de trei ori, iar semnele unor înnoiri încep a se arăta, viguroase, pretutindeni, înainte de a căuta alte explicații, șă ne amin-

săpat nu mai puțin de . 22 de fîntîni și a dibuit o sursă pe care a adus-o, prin cădere liberă, pînă la noile și modernele grajduri ale sectorului zootehnic. A
ar ajunge ici plugulnile. „Pini tocmai mecanizat de la județ, ehei !“ Și probabil, că aici ar putea fi aflată cheia transformării comunei : sătenii au

ROADELE ACESTOR ANI
în cifrele cincinalului încheiat

Dinamica
cu succes ♦ 

venitului national
9

Dagîța „în rînd cu lumea"
poartelor cu putință. „Pînă și telefonul C.A.P.-ului — zimbeș- te primarul Aurel Mo- canu amintindu-și — era mai mult închis... pentru neplată !“ lipsea, la Dagîța, mîntul mănos, inventarul agricol, sprijinul statului ; seau, se pare, ochiul și mina gospodarului. Și iată că ani

Nu panici nici lip
în ultimii 5 averea obșteas-

tim vechea zicală „O mul sfințește locul" comuna frunte i vrednici ceea ce imposibil arătat a proape și la îndemină.Cind am întrebat de Dumitru Horobeț. președintele C.A.P.. ni* s-a răspuns că „e dus pe la fîntînile tui". De cind e președinte, a

locul1 și-a ales în pe cei mai gospodari și, părea greu, I chiar, s-a fi. totuși, a-
fost primul robinet montat la Dagîța și, in ziua dării in folosință, tot cut să-l încerce bucure IAcum, iarnă, cu colite, alți cîțiva au înhămat șase boi la un soi de plug și mină pe ulițe, să deszăpezească satul si fintî-

satul a tre- vadă.' să-l și să seIa .ceas de troiene vis- președintele și gospodari

înțeles că formula- minune nu-i „să ni1 se facă", ci ..să’ facem" ; să facem, fiindcă sîn- tem sprijiniți, fiindcă statul ne ajută și nimic nu poate suplini inițiativa gospodărească întemeiată pe dragostea locuitorilor față de comuna lor. Iată : in curînd va începe construcția unui complex de creștere și în- grăsare a* mieilor (cu

o capacitate de 15 000 de capete), a unei brutării. a unei băi comunale, a unei școli cu 8 săli de clasă.Comuna „se mișcă", se re-așază in străvechea vatră. întronin- du-și ritmuri noi și clătinînd mentalități izvorîte dintr-un „sindrom al izolării", astăzi evident depășit. De altfel, una dintre fîntînile lui Horobeț, recent construită satul Mănăstirea, fost amenajată ca chioșc, dotată bănci, in ideea că sluji și ca stație autobuz: atunci linia I T.A. va fi prelungită pină aici, adică atunci cind și ultimul semn al izolării va dispărea din fostul „cotlon" numit Da- eița...

in a un cu va de cind

Mircea Radu 
IACOBAN

© Venitul national a 
crescut în cincinalul 1971— 
1975 într-un RITM MEDIU 
ANUAL DE 11,3 LA SUTĂ, 
depășindu-se prevederile 
Directivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R.

@ RITMUL MEDIU A- 
NUAL DE CREȘTERE A 
VENITULUI NATIONAL A 
FOST SUPERIOR RITMULUI 
DE CREȘTERE A PRODU
SULUI SOCIAL — ceea 
ce reflectă îmbunătățirea 
laturilor calitative ale acti
vității productive, creșterea 
eficienței economice.

© în 1975 s-a obținut 
un venit național care de
pășește totalul venitului na
tional realizat în perioada 
1951—1955.

© Potrivit hotărîrilor 
Congresului al X-lea al 
partidului, 66 LA SUTĂ din 
venitul național a fost re
partizat pentru fondul de 
consum și 34 LA SUTĂ 
pentru fondul de dezvol
tare, asigurîndu-se astfel 
atît realizarea prevederilor 
de ridicare a bunăstării 
poporului, cît și înfăptuirea 
unui amplu program de 
investiții.
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A rotii teritoria Cu privire la perfecționarea activității consiliilor populare, creșterea rolului lor în viața politică, economică și socială a țării
Primul Congres al consiliilor popu

lare județene și al președinților con
siliilor populare, care a avut loc în 
zilele de 4—6 februarie 1976, constată 
că Planul de dezvoltare economică și 
socială a României în cincinalul 
1976—1980, în profil teritorial, con
ține obiective realiste, este în con
cordantă cu Directivele Congresului

E2

Primul Congres al consiliilor popu
lare județene și al președinților con
siliilor populare, care a avut loc în 
zilele de 4—6 februarie 1976, consta
tă că prevederile planului cincinal 
privind dezvoltarea pe cale intensivă 
și modernizarea agriculturii cores

Primul Congres al consiliilor popu
lare județene și al președinților con
siliilor populare, care a avut loc în 
zilele de 4—6 februarie 1976, consi
deră că înfăptuirea acestor sarcini 
are o importanță deosebită pentru 
realizarea în cele mai bune condiții 
a amplului program de investiții șiCu privire Ia Programul pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier

Primul Congres al consiliilor popu
lare județene și al președinților con
siliilor populare, care a avut 
loc în zilele de 4—6 februarie 
1976, constată că Programul pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului 
forestier în perioada 1976—2010 sta
bilește pentru prima dată, într-o con
cepție unitară și de lungă perspecti
vă, măsuri de o deosebită importanță,Cu privire la Programul național de amenajare a bazinelor hidrografice ,

Primul Congres al consiliilor popu
lare județene și âl președinților con
siliilor populare, care a avut loc 
în zilele de 4—6 februarie 1976, con
stată că Programul național de ame
najare a bazinelor hidrografice pre
vede sistematizarea științifică, armo
nioasă și unitară a întregii rețele hi

9 9

Primul Congres al consiliilor popu
lare județene și al președinților con
siliilor populare, care a avut loc în 
zilele de 4—6 februarie 1976, consta
tă că realizarea Planului pregătirii 
forței de muncă, a măsurilor de îm
bunătățire a învățămîntului, culturii 
și sănătății publice asigură cadrele 
necesare dezvoltării economice și so
ciale a patriei, contribuie la ridica

al XI-lea al partidului, ceea ce asi
gură dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul tării, 
progresul și înflorirea multilaterală a 
tuturor localităților, ridicarea neîn
treruptă a nivelului de trai material 
și spiritual al populației, înaintarea 
fermă a României pe calea civilizației 
socialiste și cofnuniste.

Congresul aprobă Planul de dez

pund sarcinilor stabilite de Congre
sul al XI-lea, asigură progresul mul
tilateral al acestei ramuri de bază a 
economiei naționale, creșterea conti
nuă a producției vegetale și animale, 
satisfacerea tot mai deplină, pe aceas
tă bază, a nevoilor de consum ale 

9 V

punerea în valoare a tuturor resurse
lor locale, pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor orașelor și comune
lor ca centre economice puternice, 
bine dotate din punct de vedere edi
litar, sanitar și comercial, capabile 
să asigure locuitorilor de pe întreg 
cuprinsul patriei condiții tot, mai bu
ne de muncă, învățămînt, cultură și

(menite să asigure introducerea și 
menținerea unui regim normal de 
tăieri și de regenerare a pădurilor, a- 
părarea, conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier, refacerea mai ra
pidă a suprafețelor împădurite, creș
terea productivității acestora și spo
rirea volumului lemnului cu utilizări 
industriale. Congresul consideră că 
aplicarea în viață a acestui amplu și 
minuțios program garantează păstra

drografice, regularizarea tuturor 
cursurilor de apă și menținerea lor 
într-o stare cît mai bună, amenaja
rea corespunzătoare a fiecărui bazin 
hidrografic, realizarea unor acumu
lări de apă, a lucrărilor de desecări 
și irigații, ceea ce permite să se facă 
față oricărei situații, să se pună la 
adăpost de calamitățile naturale roa

rea nivelului de pregătire științifică 
și de cultură generală a maselor, la 
creșterea gradului de calificare pro
fesională a celor ce muncesc și .lărgi
rea continuă a orizontului lor de cu
noștințe în pas cu marile cuceriri ale 
gîndirii și practicii contemporane, 
precum și la îmbunătățirea, în conti
nuare, a stării de sănătate a popu
lației.

voltare economică și socială a 
României în cincinalul 1976—1980, 
în profil teritorial — parte inte
grantă a planului național unic — 
firecum și sarcinile ce revin consilii- 
or populare din acest plan privind 
organizarea și conducerea întregii 
activități economico-sociale pe plan 
local.

populației și de materii prime ale in
dustriei.

Congresul aprobă sarcinile ce re
vin consiliilor populare din Planul 
cincinal 1976—1980 în domeniul 
agriculturii și industriei alimentare.

!•9
T

ocrotire a sănătății, de participare 
activă la conducerea treburilor pu
blice.

Congresul aprobă sarcinile ce re
vin consiliilor populare în domeniul 
investițiilor, construcțiilor și sistema
tizării localităților și în domeniul 
edilitar.

rea și dezvoltarea patrimoniului fo
restier, una dintre bogățiile naturale 
cele mai de preț ale patriei noastre.

Congresul aprobă Programul pen
tru conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier în perioada 1976— 
2010, precum și sarcinile ce revin 
consiliilor populare din acest pro
gram.

dele muncii poporului nostru, să se 
asigure, în orice condiții climatice, 
necesarul de apă pentru nevoile popu
lației, ale agriculturii și industriei.

Congresul aprobă Programul na
țional de amenajare a bazinelor hi
drografice și sarcinile ce revin con
siliilor populare din acest program.
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Congresul aprobă Planul pregăti
rii forței de muncă pentru dezvol
tarea economică-socială a patriei 
în cincinalul 1976—1980, princi
palele măsuri de îmbunătățire a 
activității în domeniul învățămîn
tului, culturii și sănătății publice, 
precum și sarcinile ce revin consilii
lor populare în aceste domenii.

Primul Congres al consiliilor popu
lare? județene și al președinților con
siliilor populare, care a avut loc în 
zilele de 4—6 februarie 1976, a exa
minat și dezbătut măsurile de perfec
ționare a activității consiliilor popu
lare, pentru creșterea rolului acestor 
organe în viața politică, economică și 
socială a țării.

Pe baza Expunerii prezentate de to
varășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar 
general al partidului, președintele re
publicii, a analizei și a dezbaterilor 
care au avut loc, și ținînd seama de 
sarcinile de mare răspundere care re
vin consiliilor populare în organiza
rea și conducerea activității economi
ce și sociale pe plan local, în înfăp
tuirea Programului partidului de e- 
dificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și trecere a Româ
niei spre comunism, congresul hotă
răște :

Pornind de la Directivele Congresu
lui al XI-lea al partidului, de dezvol
tare economico-socială a țării în pe
rioada 1976—1980, de la necesitatea 
dezvoltării tuturor județelor și loca?- 
lităților țării, consiliile populare tre
buie să acționeze cu fermitate pentru 
valorificarea maximă a resurselor 
materiale și umane din fiecare județ, 
oraș sau comună, pentru folosirea su
perioară, cît mai rațională și eficien
tă a acestora, în interesul dezvoltării 
economiei naționale și al îmbunătăți
rii condițiilor de viațăs ale „cetățenilor.

Obiectivul central al activității con
siliilor populare' în noul cincinal tre
buie să-1 constituie îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
de plan de către întreprinderile in
dustriale republicane, locale și coo
peratiste, din raza de activitate a fie
cărui organ local al puterii și admi
nistrației de stat, indiferent de subor
donarea unităților respective. Consi
liile populare trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru creșterea eficienței 
economice în toate unitățile produc
tive, pentru realizarea prevederi
lor de plan privind creșterea produc
tivității muncii, reducerea costurilor, 
sporirea rentabilității, cît și în ce 
privește pregătirea temeinică și rea
lizarea la termen a lucrărilor de in
vestiții. O deosebită atenție trebuie 
acordată organizării științifice a 
muncii, utilizării intensive a capaci
tăților'și spațiilor de producție, în
treținerii și exploatării mașinilor, 
asigurării forței de muncă necesare 
desfășurării în bune condiții a pro
ducției, atît în industria republicană, 
cît și în cea locală.

în mod deosebit, consiliile populare 
trebuie să asigure dezvoltarea și mo
dernizarea industriei locale, valorifi
carea pe această cale a posibilităților 

» materiale și a potențialului uman e- 
xistent în fiecare localitate. Consi
liile populare trebuie să ia măsuri 
hotărîte pentru extinderea și diversi
ficarea producției acestor unități, în 
special a prelucrării industriale a re
surselor locale, pentru lărgirea gamei 
de prestări de servicii pentru popu
lație, să asigure o cooperare mai 
strînsă între industria locală și între
prinderile republicane. în fiecare ju
deț, în fiecare localitate, industria 
locală trebuie să răspundă în condiții 
tot mai bune cerințelor crescînde ale 

- economiei naționale, să asigure satis
facerea nevoilor gospodărești ale tu
turor cetățenilor, ale aprovizionării 
populației cu un sortiment tot mai 
larg de bunuri de consum.

Consiliile populare răspund direct 
de modernizarea bazei tehnico-mate- 
riale și îmbunătățirea organizării 
muncii în agricultură, de înfăptuirea 
măsurilor prevăzute pentru creșterea 
producției vegetale și animale. Ele 
au obligația de a asigura înfăptuirea 
integrală a programelor de creștere a 
producției agricole vegetale în fie
care comună, atît în unitățile socia
liste, cît și în gospodăriile populației. 
Consiliile populare trebuie să asigure 
utilizarea productivă a pămîntului, 
aplicarea criteriilor științifice de zo

nare a producției și realizarea unei 
structuri raționale a culturilor, desfă
șurarea la timp și în cele mai bune 
condiții, corespunzător normelor a- 
grotehnice, a tuturor lucrărilor agri
cole. Totodată, consiliile populare tre
buie să acorde o atenție deosebită 
creșterii efectivelor de animale, a 
producției și randamentelor în zoo
tehnie. Creșterea producției agricole 
trebuie să ducă la acoperirea inte
grală a necesităților aprovizionării 
populației din resurse proprii și spo
rirea contribuției la fondul agricol 
central de produse agricole.

Sarcini deosebite revin consiliilor 
populare în cadrul înfăptuirii Progra
mului pentru conservarea și dezvol
tarea fondului forestier în perioada 
1976—2010. Pe raza lor de activitate, 
consiliile populare răspund direct de 
apărarea și gospodărirea pădurilor, 
de modul cum este păstrat și cum se 
dezvoltă patrimoniul forestier — a- 
vuție a întregului popor — asigurînd 
pe această cale noi resurse pentru 
progresul economiei naționale și, tot
odată, echilibrul ecologic, protecția 
mediului înconjurător.

Consiliile populare au îndatorirea 
de a acționa cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea Programului național 
de amenajare a bazinelor hidrogra
fice, pentru a asigura executarea în , 
cele mai bune condjții.a lucrărilor 
prevăzute pe teritorial județelor, al 
orașelor șț comunelor respective, mo
bilized în acest scop întreaga popu
lație, toate resursele existente.

Un obiectiv din cele mai importante 
al activității consiliilor populare tre
buie să-1 constituie înfăptuirea pro
gramului de sistematizare, asigurarea 
dezvoltării orașelor și comunelor ca 
unități administrativ-teritoriale com
plexe, care să ofere tuturor locuitori
lor condiții optime de muncă, de învă
țămînt, cultură și ocrotire a sănătății, 
de aprovizionare. Prin înfăptuirea în
tocmai a programelor de sistemati
zare, consiliile populare vor trebui 
să-și aducă întreaga contribuție la 
realizarea politicii partidului de ridi
care economico-socială a tuturor lo
calităților țării, la procesul general de 
lichidare a deosebirilor dintre oraș și 
sat, la pătrunderea în toate domeniile 
vieții a elementelor civilizației socia
liste, la satisfacerea tot mai deplină a 
necesităților materiale și spirituale ale 
oamenilor muncii.

Consiliile populare sînt datoare să 
acorde o mare atenție pregătirii ca
drelor necesare industriei, agricultu
rii, noilor obiective prevăzute pentru 
cincinalul actual, pentru toate dome
niile de activitate. Se impune, < tot
odată, să fie asigurată, peste tot, o 
justă repartizare a cadrelor, în raport 
cu pregătirea lor, acordîndu-se atenție 
prioritară celor care au rolul hotărîtor 
în dezvoltarea generală a societății. 
De asemenea, trebuie acționat pentru 
raționalizarea aparatului organelor 
locale și deplasarea unei părți cît mai 
mari a angajaților spre munca pro
ductivă, pentru simplificarea și creș
terea operativității muncii acestuia în 
rezolvarea tuturor problemelor care se 
pun în fața consiliilor populare.

Consiliile populare trebuie să spo
rească preocuparea pentru înfăptuirea 
politicii partidului în domeniul învă
țămîntului, educației și culturii — fac
tori esențiali pentru creșterea bună
stării materiale și spirituale a poporu
lui, pentru ridicarea gradului de civi
lizație al națiunii noastre socialiste.

Toate consiliile populare — înce- 
pînd de la județ și pînă la comună — 
trebuie să se preocupe permanent, cu 
răspundere și exigență, de satisfacerea 
cerințelor de viață ale oamenilor mun
cii, de îmbunătățirea continuă a apro
vizionării populației, dezvoltarea 
serviciilor publice, lărgirea și funcțio
narea exemplară a rețelei de ocrotire 
a sănătății, de rezolvarea problemelor 
edilitar-gospodărești. Prin întreaga lor 
activitate, consiliile populare să asi
gure ca, pretutindeni. în fiecare județ, 
oraș, comună, în fiecare sat, cetățenii 

să beneficieze din plin de roadele po
liticii partidului — al cărei țel fun
damental este asigurarea bunăstării și 
fericirii întregului popor.

în scopul afirmării tot mai puter
nice a rolului lor în viața economică 
și socială a țării, al creșterii eficienței 
întregii lor activități, consiliile popu
lare trebuie să-și întărească perma
nent legăturile cu masele populare, 
să-și sporească capacitatea lor de a 
mobiliza energia oamenilor muncii, de 
a stimula inițiativa lor creatoare. în 
tot ce întreprind, consiliile populare 
trebuie să se consulte larg cu masele 
de cetățeni, să asigure participarea 
acestora la dezbaterea problemelor, 
astfel încît fiecare decizie să fie re
zultatul experienței și gîndirii colec
tive a oamenilor muncii, să corespun
dă intereselor lor majore, cît și celor 
generale ale societății noastre socia
liste. în fiecare județ, oraș, municipiu, 
comună, consiliile populare și orga
nismele acestora trebuie să asigure 
cadrul participării largi a maselor la 
dezbaterea și soluționarea probleme
lor, la conducerea întregii activități.

Acordînd întreaga atenție perfec
ționării continue a metodelor și stilu
lui lor de muncă, consiliile populare 
trebuie să combată cu hotărîre feno
menele de birocratism, rutină și for
malism, să manifeste solicitudine și 
operativitate în satisfacerea cerințelor 
cetățenilor, receptivitate față de cri- 
ticile lor, să acționeze energic pentru 
traducerea în viață a sugestiilor și 
propunerilor maselor, pentru soluțio
narea problemelor ridicate de acestea, 
pentru instaurarea în toate comparti
mentele de muncă a ordinii, a unei 
înalte discipline și responsabilități. 
Prin însăși natura lor de organe ale 
puterii de stat, consiliile populare sînt 
chemate să asigure aplicarea cofectă 
și consecventă, în toate domeniile, a 
legilor statului, să vegheze la respec
tarea și întărirea continuă a legislației 
socialiste.

Acționînd permanent în spiritul 
orientărilor și sarcinilor cuprinse în 
ampla Expunere prezentată de to
varășul Nicolae Ceaușeșcu în cadrul 
congresului, consiliile populare trebuie 
să facă totul pentru a ridica nivelul 
întregii lor activități de organizare și 
conducere a vieții economico-sociale 
pe plan local, să asigure, în fiecare ju
deț și în fiecare localitate, îndepli
nirea întocmai și în cele mai bune 
condiții a prevederilor înscrise în 
planul teritorial, a tuturor obiective
lor stabilite de partidul și statul nos
tru în vederea creșterii necontenite a 
nivelului de trai material și spiritual 
al poporului, înfloririi civilizației so
cialiste în toate localitățile patriei.

Congresul și-a însușit în unanimi
tate propunerea cuprinsă în Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 
cu privire la crearea unui organism 
cu activitate permanentă, alcătuit din 
deputați, membri ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene. Prin aceasta se va crea cadrul 
pentru creșterea contribuției consi
liilor populare județene la dezba
terea problemelor majore privind 
dezvoltarea economico-socială a țării. 
Este necesar ca toate organele locale 
ale puterii și administrației de stat să 
dea dovadă de înalt spirit de răspun
dere, de maturitate politică. Deputății 
să-și ridice necontenit nivelul de pre
gătire politică și profesională, să-și 
lărgească orizontul de cunoștințe, pen
tru a fi la înălțimea încrederii acor
date de partid și de stat, de întregul 
nostru popor.

Congresul își exprimă convingerea 
că, prin întreaga lor activitate, consi
liile populare vor contribui la unirea 
tot mai strînsă a eforturilor și ener
giilor întregului popor în munca și 
lupta pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statu
lui nostru, pentru realizarea mărețe
lor obiective înscrise în Programul 
partidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.
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populare,

Oameri ai «mai
profunde sentimente patrio! privesc 

instituții,

popular®!

Cetățeni ai Republicii 
Socialiste România!

ductivității muncii. Să facem totul pentru a asigura, prin munca 
și eforturile noastre, îndeplinirea întocmai a acestui amplu 
program de ridicare a bunăstării 

întregului popor ! Să asigurăm ca în 
în viața fiecărei familii să se facă 
binefacerile civilizației socialiste pe

din aparatul adminiS'

Actualul cincinal va marca o importantă etapă în realizarea programului de sistematizare a tuturor localităților patriei. înfăptuirea acestui program va imprima un puternic dinamism tuturor orașelor și satelor, va determina crearea unor condiții tot mai bune de viață și de muncă pentru toți cetățenii, apropierea treptată a satului de oraș. Consiliilor populare comunale, orășenești, municipale și județene le revin atribuții și răspunderi deosebite în această privință. Să muncim neobosit 
pentru transpunerea în viață a acestui vast program de însem
nătate națională ! Să transformăm orașele și comunele noastre 
în așezări demne de epoca socialismului și comunismului pe 
care o făurim !Cincinalul actual reprezintă, totodată,' prima etapă a aplicării Programului național pentru amenajarea bazinelor hidrografice care va asigura sistematizarea modernă, într-o concepție unitară, a întregii rețele hidrografice, regularizarea tuturor cursurilor de apă. Să participăm în unanimitate la sprijinirea 
importantului efort făcut de stat, să contribuim prin munca 
noastră la realizarea tuturor lucrărilor prevăzute în acest pro
gram 'O problemă fundamentală pentru viața poporului nostru, a generației de azi și a generațiilor viitoare o constituie gospodărirea rațională a pădurilor. Vă chemăm să participați cit 
mai larg la înfăptuirea acțiunilor de împădurire, de întreținere, 
conservare și dezvoltare a fondului forestier !

Animate de răspunderea pe care o au față de destinele poporului român, față de cauza socialismului și păcii în lume, partidul și statul nostru militează cu toată fermitatea pentru

Tot ceea ce ne propunem să înfăptuim în acest cincinal are ca scop ridicarea nivelului de trai al tuturor cetățenilor țării — țelul fundamental al întregii politici a partidului și statului nostru ! Pe temelia trainică a dezvoltării economiei naționale se vor asigura sporirea veniturilor oamenilor muncii, creșterea volumului desfacerilor de mărfuri, înfăptuirea unui amplu program de construcții de locuințe ; se va dezvolta baza materială a învățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii și artei. Un obiectiv central al acestui cincinal îl constituie reducerea săptămînii de lucru, care se va baza pe introducerea largă în producție a mecanizării și automatizării, pe creșterea substanțială a pro-

judicioasă a resurselor de care dispunem, asiguram 
sporirea avuției naționale, ridicarea nivelului de 
viață al întregului popor, situarea României în rîn- 
dul țărilor dezvoltate ale lumii I

materiale și spirituale a 
toate localitățile patriei, 

simțite tot mai din plin 
care o edificăm !

Congresul nostru își însușește în unanimitate' propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la constituirea unui organism cu activitate permanentă, alcătuit din deputați — membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene, care să aibă rolul unui adevărat parlament al organelor locale ale puterii și administrației de stat — și își' exprimă convingerea că Un asemenea organism^va putea aduce o contribuție importantă la elaborarea democratică și fundamentarea științifică, realistă a planurilor și obiectivelor dezvoltării eco- nomico-sociale a tuturor localităților și a întregii țări.Dispunem de cadrul organizatoric corespunzător pentru unirea și orientarea, efortului întregului popor, pentru participarea organizată și conștientă a maselor la opera de edificare socialistă.Deputați ai consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești și 
comunale!
Lucrători 
trației de stat!Transpunerea în viață a obiectivelor mărețe înscrise în planul cincinal 1976—1980, a obiectivelor ce revin fiecărui județ și fiecărei localități prin planul în profil teritorial, pune sarcini deosebite în fața consiliilor populare, a deputaților, a tuturor lucrătorilor din cadrul organelor locale ale puterii și administrației de stat. Să facem totul pentru a ridica rolul și răs
punderea consiliilor populare în organizarea și conducerea acti
vității economico-sociale pe plan local, pentru punerea cit mai 
largă în valoare a rezervelor și posibilităților existente în fie
care județ, în fiecare oraș și comună, pentru a îmbunătăți ra
dical întreaga activitate a organelor locale de stat! Hotărirea 
Congresului al XI-lea al partidului, ca, pînă în 1980, fiecare 
județ al țării să realizeze o producție de cel puțin 10 miliarde 
lei să constituie un obiectiv mobilizator pentru toți oamenii 
muncii din județele respective ! Faceți totul pentru a imprima 
în întreaga activitate a consiliilor populare un spirit de muncă 
dinamic și eficient, pentru creșterea inițiativei și răspunderii 
tuturor organelor locale de stat!

Oameni ai muncii din agricultură!Actualul cincinal va marca o nouă și importantă etapă în dezvoltarea intensivă, multilaterală a agriculturii, în obținerea unor producții tot mai mari, care să permită satisfacerea din plin a cerințelor populației cu produse agroalimentare și a nevoilor de materii prime ale industriei.
Congresul vă cheamă să munciți neobosit, cu pa

siune și spirit gospodăresc, să utilizați mijloacele pe 
care știința și tehnica le pun la dispoziție, pentru ă 
obține producții vegetale și animale sporite I înde
pliniți integral programele de măsuri concrete pen
tru dezvoltarea producției de cereale și plante teh
nice, a zootehniei, viticulturii, pomicultură, legumi
cultorii I Folosiți rațional pămîntul — un bun al în
tregului popor — înlăturați orice tendință de risipă 
a fondului funciar I întăriți ordinea și disciplina 
muncii, efectuați toate lucrările agricole la timp și 
de bună- calitate I Mobilizați milioanele de brațe 
de muncă din agricultură la executarea lucrărilor de 
irigații și îmbunătățiri funciare I ’, ;

Sporind producția agricolă, asigurați buna apro
vizionare a întregului popor, contribuiți la prospe
ritatea întregii țări, la creșterea propriei voastre 
bunăstări I

Oameni ai muncii din întreaga eco
nomie națională! Lucrători din co
merțul exterior!Cincinalul actual va marca o participare și mai amplă, cu o eficiență sporită a României la diviziunea internațională a muncii, la dezvoltarea colaborării și cooperării cu alte state, la schimbul de valori pe plan mondial.

Să muncim neobosit pentru a asigura îndepli
nirea exemplară a prevederilor cincinalului în do
meniul comerțului exterior., pentru diversificarea, 
modernizarea și reînnoirea continuă a produselor 
de export, pentru sporirea vînzărilor de produse cu 
un grad înalt de prelucrare I Să luăm măsuri ferme 
pentru dimensionarea importurilor la strictul ne
cesar, pentru realizarea unei balanțe comerciale 
echilibrate, pentru creșterea eficienței întregului 
nostru comerț exterior !

promovarea unei politici active de pace șl colaborare internațională, pentru consolidarea cursului destinderii, pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane.

Să acționăm cu toată perseverența și energia 
pentru buna funcționare a acestui cadru, pentru 
folosirea deplină a condițiilor și posibilităților 
create I

Faceți ca toate organismele democrației noastre 
să capete un conținut tot mai profund, să funcțio
neze cît mai armonios și eficient, să devină adevă
rate tribune de dezbatere democratică și soluțio
nare de către mase a problemelor care 
organizarea activității în întreprinderi și i 
în unitățile teritorial-administrative 1

Congresul cheamă consiliile populare să-și spo
rească contribuția la soluționarea tuturor proole- 
melor de care depind înfăptuirea programelor de 
dezvoltare a localităților, realizarea investițiilor, 1 
asigurarea unor condiții cît mai bune de muncă și 
de viață pentru toți cetățenii I Acționați ferm pen
tru aplicarea riguroasă a legilor țării, pentru întă
rirea legalității, pentru introducerea unui spirit de 
înaltă disciplină și responsabilitate în întreaga 
muncă a consiliilor populare, în toate sectoarele de 
activitate I întăriți continuu legătura cu masele de 
cetățeni, antrenîndu-i activ la înfăptuirea politicii 
partidului și statului I Asigurați o largă participare 
cetățenească la dezbaterea problemelor și luarea 
hotărîrilor, astfel ca fiecare decizie să fie rodul I 
gîndirii și experienței colective a oamenilor mun
cii ! Eliminați orice manifestări de birocratism, for
malism și rutină din munca voastră, asigurați ( 
maximum de solicitudine și operativitate în rezol
varea cerințelor cetățenilor I Exercitați-vă în mod 
permanent mandatul încredințat, desfășurați o acti- | 
vitate neobosită pentru rezolvarea problemelor de 
interes general ridicate de cetățenii care v-au

I p încredințațaceșt mandat I . « Sf |
Acționați cu-* fermitate-'pentru întărirea'- spiritului'* '•7 

gospodăresc al organelor locale ale puterii și admi- 1 
nistrației de stat în soluționarea multiplelor pro
bleme — curente și de perspectivă — ale vieții 
economico-sociale a județelor, orașelor și comune
lor, a problemelor generale ale dezvoltării societă
ții noastre, pentru a asigura sporirea avuției națio
nale,. întărirea proprietății socialiste, calea sigură a 
satisfacerii tot mai depline a cerințelor de viată 
materiale și spirituale ale tuturor oamenilor muncii!

Să facem totul pentru a sprijini, prin întreaga 
noastră activitate, această politică, să asigurăm ca 
patria noastră socialistă să se afirme tot mai pu
ternic ca un detașament activ al luptei mondiale 
pentru progres și securitate, pentru o nouă ordine 
economică și politică internațională, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii și 
colaborării I

Oameni de știință, cercetători!Actualul cincinal este cincinalul afirmării ample a revoluției tehnico-științifice contemporane în toate sectoarele economiei românești. Congresul nostru vă cheamă să orientați activitatea 
de cercetare în direcția rezolvării celor mai importante cerințe 
ale producției, asigurînd satisfacerea cu forțe proprii a cerin
țelor modernizării continue a industriei și agriculturii, a întregii 
economii naționale. Contribuiți prin creația voastră la promo
varea largă a progresului tehnic în toate ramurile producției 
materiale ! Faceți ca prin activitatea voastră să se afirme tot 
mai puternic minunatul geniu creator al poporului nostru ! 
Consacrați-vă toate forțele prosperității patriei, creșterii presti
giului științei românești în lume !

Profesori, învățători, educatori! 
Oameni de artă și cultură!Ritmul înalt al dezvoltării economice și sociale a țării impune ridicarea nivelului general al învățămîntului și culturii. 
Congresul vă cheamă să contribuiți cu toată pasiunea la însu
șirea de către tînăra generație, de către toțî oamenii muncii, 
a tot ce este înaintat în știința, tehnica și cultura epocii noas
tre, Ia dezvoltarea învățămîntului și înfăptuirea programului 
de integrare a acestuia cu cercetarea și producția. Contribuiți, 
cu toate forțele și capacitatea voastră, la pregătirea forței de 
muncă necesare propășirii României socialiste, la creșterea ca
lificării și împrospătarea continuă a cunoștințelor oamenilor 
muncii, la formarea omului nou, constructor al celei mai îna
intate și drepte societăți. îndepliniți cu devotament misiunea 
nobilă de educare a tinerei generații ! Cultivați cu perseverență 
în conștiințe iubirea față de patrie, față de partid, respectul 
față de muncă și dorința de a fi utili societății, demnitatea de 
a aparține națiunii noastre socialiste! Acționați consecvent 
pentru însușirea concepției revoluționare materialist-dialectice 
și istorice despre natură și societate, pentru cunoașterea și în
țelegerea legităților sociale, a cerințelor obiective ale construc
ției socialiste și comuniste ! îmbogățiți continuu viața spiritua
lă a oamenilor muncii cu creații artistice de valoare inspirate 
din munca și lupta întregului nostru popor pentru zidirea noii 
orînduiri sociale, pentru afirmarea sa- liberă și independentă în 
lume, pentru pace și înțelegere între națiuni.

Congresul nostru cheamă consiliile 
deputății, pe toți oamenii muncii, ca în strînsă uni
tate — români, maghiari, germani și de alte națio
nalități, bărbați și femei, tineri și vîrstnici — să-și 
manifeste prin fapte atașamentul și răspunderea 
față de cauza construcției socialiste, a pa
triei I Bunăstarea fiecărui om al muncii este strînî 
legată de creșterea avuției generale a întregului 
popor, destinul fiecăruia dintre noi este strîns legjf 
de destinul națiunii noastre socialiste. Stă în pu 
terea noastră să asigurăm realizarea cu succes a 
tuturor prevederilor noului cincinal, să înscriem în 
această etapă în care am intrat o nouă și glorioasă 
pagină a înfloririi multilaterale a României socia
liste I

Important în momentul de față este să trecem la 
organizarea exemplară a întregii activități pentru 
traducerea în practică a hotărîrilor adoptate, pen
tru unirea eforturilor tuturor cetățenilor într-o di
recție unică — aceea a îndeplinirii Programului 
partidului, a sarcinilor și obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea.

De la tribuna congresului nostru, secretarul 
general al partidului și președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat consiliilor populare, deputațiior, întregului 
popor chemarea de a nu precupeți nimic pentru 
îndeplinirea cu succes a planurilor de stat, a Pro
gramului partidului, pentru a face ca toate județele, 
toate localitățile țării să înflorească tot mai pu
ternic, să se bucure din plin de binefacerile civili
zației socialiste pe care o edificăm în România. Să 
răspundem cu tot entuziasmul și cu toată priceperea 
noastră acestei vibrante chemări I

Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însuflețiți de cele 
tice, să dăm viață, prin munca noastră, istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea, luminoaselor 
prevederi înscrise în Programul partidului, să înăl
țăm tot mai mîndru și strălucitor mărețul edificiu 
al socialismului în România, să facem ca patria 
noastră scumpă să devină tot mai îmbelșugată și 
prosperă, să ocupe un loc demn în rîndul națiu
nilor lumii, afirmîndu-se ca un detașament activ al 
luptei mondiaie pentru socialism, pentru colaborare 
și pace.

A
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FAPTUL
DIVERS

BUNA ORGANIZARE A MUNCII - garanție a respectării termenelor de punere în funcțiune GRIPA
prevenirea și combaterea ei

Cetătuia 
de la Cleja

In vreme ce lucra la nivela
rea unei porfiuni de teren a- 
grlcol, un mecanizator de la 
C.A.P. Cleja — Bacău a scos la 
suprafață, de la o adincime de 
vreo 60 de centimetri, cîteva sche
lete umane. Sosiți la fata locului, 
muzeografii au stabilit că este 
vorba de o așezare din epoca 
bronzului, foarte bogată în ma
terial arheologic, intre care o- 
biecte de podoabă. Pe o colină, 
în mijlocul așezării, se află ur
mele unei cetățui .întinse pe o 
suprafață de circa 8 000 metri 
pătrați. Pe lingă un mare număr 
de obiecte casnice, s-a găsit aici 
o vatră cu 20 de „greutăți" de 
tipul celor folosite odinioară la 
menținerea căldurii în locuințe. 
Cetățuia, ca și obiectele găsite, 
constituie in prezent obiect 
studiu pentru muzeografi.

de

Parcul
cu veverițeo vreme, în parcul pu- orașul Bistrița a sporit SalturileDe Ia blic din numărul veverițelor, lor acrobatice și alte multe ghidușii sînt urmărite cu sufletul la gură de copii. Și nu numai de ei. Puțini știu însă că veverițele bistrițene au un ocrotitor. Un tî- năr care, aproape zilnic, își găsește timp să le dea o... recompensă specială pentru spectacolul gratuit oferit trecătorilor. Recompensa constă în... nuci. Nuci pe care tinărul le cumpără de la un copac 11 văd, una coboară pe „porția" din știți și dv. veverițele ?rului cu pricina. Adresa lui : 8Gheorghe Budelecan, electrician l la I.J.C.M. orașul Bistrița.
Pădurea | 
salvată

In fața postului de miliție din | 
comuna. Golești—Vilcea a oprit 
autoturismul l-Vl-286. Omul de I 
la volan a intrat glonț in se
diu : •

— Arde pădurea I ■
Lucrătorii de miliție, împre

ună cu pădurarul Tincă Vasile, | 
au dat alarma și oamenii au să
rit imediat să salveze pădurea. I 
Incendiul amenința nu numai 

I 'pădurea, ci'Șl'vreo trei din sa- 
Ii iele de alături. Cu eforturi e- j 

iroice, oamenii âu. .stins focul, 
fapt pentru care șeful postului | 
de miliție, N. Vlaicu, are numai . 

I cuvinte de laudă. Apoi ne roa- I
gă în scrisoare c-ar vrea să-i | 
aducă și pe această cale mulțu-

: miri celui cu autoturismul, care I 
| a anunțat imediat incendiul. In | 
I contrast cu atitudinea lui și a * 
I celor care au sărit să-l stingă, g 

tot șeful postului de miliție ne 
semTțaJgg^ă-■ cazul pompierului | 
Sotuntar Vasile Mustătea. Care

■ pompier voluntar a stat de lemn- I 
k Tănase, fără să pună mina pe I 
I găleată. Si, culmea : era ame

nințată să ia foc însăși gospo- g 
1 dăria lui !

la piață. Trece de la altul și, de cum cite una, veverițele trunchi și își iau palma lui. Vreți să cum se îmblînzesc Cereți sfatul tînă-

H

Bieții viței...
Noapte de ianuarie. Noapte cu 

ger de crapă pietrele. Tocmai 
pe o asemenea vreme, vițeii — 
de la cei in virstă de numai 
cîteva zile pină la cei mai „bă- 
trlni", de trei luni •— de la fer
ma Risești a Întreprinderii agri
cole de stat Huși aveau mai mul
tă nevoie ca oricind de căldură. 
Dar biefii vitei au fost lăsați de 
izbeliște. Mugetul lot a ajuns și 
la urechile lucrătorilor de la pos
tul de miliție, l-au găsit zgribu
liți și tremurînd ca, varga. Si 
au depistat și cauza : Scarlat 
Vasilache, fochistul de la cen
trala termică a fermei, plecase 
hai-hui, „uitind" să mai aprin
dă focul. Acum l-a apucat și 
pe el frigul.

Pe „ ■ „
scurtăturaVrind să ajungă mai repede acasă, Nicolae Moldovan din co- ' muna Laslea, județul Sibiu, a i mers pe scurtătură. Și tot mer- gind el așa, pe o cărăruie, a zărit, deodată, un stilp care susținea niște cabluri. De cum l-a zărit, N.M. și-a Amintit că n-are furtun acasă pentru scosul vinului din butoi. A dat roată unui cablu, l-a măsurat din ochi, i-a incercat flexibilitatea, și-a scos cuțitul și a început să-l Ciopîr- țească. Și-a ales omul o bucată cam cît îi trebuia pentru furtun, .. S-a dus acasă, a coborît în beci, a scos o oală cu vin, dar cind să zică „hai noroc și la mulți ani“... Urmarea ne-a povestit-o procurorul-șef din Mediaș, Mircea Pașca : N. M. a fost condamnat la un an și opt luni.

I.J.C.L. Brăila este un plic pe adresa ex- luiCu adresă
De la pediĂtȘtefan Trandafir din localitate. Toate bune și la locul lor. Poș

ta își face datoria. Plicul soseș
te la adresa indicată. Dar nu și la destinatar. Motivul : Alexandrina Tiba, vecina „andrisantu- lui", moare de curiozitate să afle conținutul plicului. îl ia, îl desface și... ajunge în anchetă. Pentru că violarea corespondentei este pedepsită de legile statului nostru. Acum, cazul face obiectul unui dosar de cercetare penală.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Soînteil"

Organizarea temeinică a activității pe șantiere se detașează ca o cerință primordială la ordinea zilei, dacă ținem seama de ritmurile susținute de lucru stabilite prin graficele de execuție, de numărul mare de puneri în funcțiune planificate în fiecare lună și trimestru ale anului. Or, este evident că numai stabilirea cu precizie a sarcinilor ce revin fiecărei formații de lucru și fiecărui muncitor sînt de natură să asigure întronarea unui climat de ordine și disciplină în muncă, în executarea rapidă, cu intensitate sporită, a acestui volum mare de lucrări prevăzute.Desigur, nu există „rețete" generale de organizare, deoarece și condițiile concrete de lucru diferă de la un șantier la altul. Există, totuși, 
a serie de direcții de acțiune care nu pot lipsi între măsurile de organizare rațională a activității de pe- șantiere : realizarea lucrărilor in succesiunea prevăzută în grafice, în scopul lărgirii fronturilor de lucru ; asigurarea unui flux continuu și ritmic în aprovizionarea cu materialele de construcții necesare la fiecare punct de lucru în parte ; strinsa conlucrare a constructorilor cu montorii, cu beneficiarii de investiții, proiectanții și furnizorii de utilaje — conlucrare necesară atît pentru rezolvarea rapidă a unor eventuale greutăți, cît și pentru stabilirea priorităților de care depinde atingerea obiectivului major urmărit : punerea rapidă în funcțiune a noilor investiții.Iată cum își găsesc aplicarea în fapt aceste preocupări de actualitate pe două importante platforme de investiții.în pofida timpului aspru, pe șantierul marelui Combinat de îngrășăminte chimice de la Bacău se desfășoară o intensă activitate. Constructorii, montorii, beneficiarul acestei importante investiții depun eforturi susținute pentru a-și îndeplini angajamentul asumat în fața secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei făcute aici în vara trecută, de a pune mai rapid în funcțiune fabrica de a- moniac. Despre felul cum se îndeplinește acest angajament, mărturie stau faptele. în prezent, diferitele instalații ale combinatului se află intr-un stadiu avansat de execuție. La fabrica de acid sulfuric, fabrica de îngră- șămînt de amoniu fosfat, ca și la fabrica de acid fosforic, lucrările sînt în avans cu 3—4 luni față de grafice, in timp ce depozitele de materii prime și rețelele subterane de apă și canalizare au fost terminate.Ing. Mihail Bălan, șeful șantierului, ne-a informat că, pentru a grăbi lucrările,'constructorii au luat măsuri temeinice de organizare, au introdus 

o intensă mecanizare și industrializare a lucrărilor.Desigur, atenția principală este îndreptată spre lucrările de la fabrica de amoniac, unde acționează acum montorii. Muncind cu intensitate, în luna ianuarie, aceștia au montat cîteva mii de tone de utilaje. Iată un exemplu grăitor : montorii din echipa maistrului Bucur Popa au înălțat cele

documentația pentru anumite lucrări planificate pentru acest an. Greutăți întimpină constructorii și montorii din cauza sosirii cu întîrziere a unor utilaje fabricate la întreprinderea „Independența" din Sibiu, I.U.C. Hm. Vilcea ș.a.Firește, măsurile luate pentru mai buna organizare a lucrului pe șantier vor da roadele scontate numai dacă vor fi întregite și susținute de proiectant și beneficiar, de titularul investiției, Ministerul Industriei Chimice.Nu se poate spune că pe șantierul Întreprinderii „Progresul". Brăila constructorii nu au muncit bine în ultima parte a anului trecut. Cu toate acestea, nici fabrica de excavatoare, nici turnătoria de oțel și nici fabrica de oxigen — noi capacități aflate aici în construcție — n-au
Raid-anchetă pe șantierele 

de investiții din Bacău și Brăila
trei coloane de absorbție și desorbție— utilaje cu un gabarit impresionant— în numai 40 de zile, față de 80 cît prevedea proiectul. Bineînțeles că a- vansul de timp cîștigat a fost bine fructificat. Oamenii lui Popa lucrează acum, în același ritm, la montarea compresoarelor centrifugale din hala de compresie și. alături de ei, cei din echipele conduse de maistrul Gheorghe Armancaș au început lucrările de asamblare a reformerului primar. Practic, toate lucrările de montaj de la fabrica de amoniac sînt în avans, la ora actuală, cu circa 3 luni față de grafice.Dar punerea rapidă în funcțiune a acestui important obiectiv 'necesită, pe lingă eforturile susținute ale celor de pe șantier, și participarea mai activă a proiectantului și beneficiarului. Ing. Mihai Cocan, directorul combinatului, ne arăta că proiectantul — Institutul de proiectări pentru uzine chimice București — nu a asigurat nici pină la această dată

fost încă puse în funcțiune. Cauza ? In primul rînd, întîrzierile mari înregistrate în livrarea unor utilaje tehnologice de bază. Din păcate, a- ceastă nedorită situație continuă să persiste și -în prezent. „Pentru oțe- lărie, ne spunea ing. Patul Tonciu- lescu. șeful șantierului, unele utilaje au termene de livrare abia în luna iunie. Montajul lor va dura insă circa 3 luni, probele tehnologice alte trei. Este o perspectivă care amenință să ducă la prelungirea duratei de execuție a acestui obiectiv".Cui revine răspunderea într-o a- tare situație ? Desigur, beneficiarului de investiții, care manifestă o inexplicabilă îngăduință față de modul inoperant în care o serie de furnizori se achită de obligațiile contractuale ce le revin. Dar atît beneficiarul (conducerea întreprinderii brăilene). cît și cei mai mulți dintre furnizorii în cauză au același for de resort : Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Iată de ce

sprijinul specialiștilor din acest minister pentru soluționarea problemelor în suspensie este acum mai mult decît necesar. Cu atît mai mult cu cît și în cazul unui alt obiectiv de aici — cu termen final in acest an — „istoria" cu utilajele se repetă aproape identic. Unele echipamente nici n-au fost contractate, pentru altele termenele de livrare sînt în dezacord cu termenele prevăzute în grafice pentru montaj și cu data punerii în funcțiune. Pe de altă parte, în luna ianuarie, constructorii n-au realizat decît 66 la sută din prevederile de plan. Motivul : piloții pentru hala de montaj n-au putut fi bătuți pe o suprafață întinsă, deoarece beneficiarul nu a dezafectat încă centrala termică aflată pe același amplasament. Mai mult decît atit, stîlpii de rezistență ai aceleiași hale trebuiau asigurați chiar de beneficiar. Sarcina a fost însă onorată doar pe jumătate și cu mare întîrziere.Nici constructorul — aparținind I.C.S.I.M. București — nu lucrează la nivelul posibilităților sale. Nu și-a procurat din timp toate materialele ■necesare și a rămas deficitar la capitolul ordine și disciplină în muncă. E drept, și-a propus un plan de recuperare a rămînerilor în urmă, de lichidare a abaterilor de la disciplină și, în primul rînd, a absențelor de la lucru, de organizare mai temeinică a întregii activități, dar e- forturile în acest sens sînt, deocamdată, izolate.Sînt necesare măsuri energice și imediate pentru înlăturarea acestor neajunsuri. Iar cea mai importantă dintre ele este evidentă : revitaliza- rea conlucrării între beneficiar, constructori și furnizori, abordarea cu simț de răspundere și hotărîre a problemelor cu care este confruntat acest șantier, soluționarea lor fără amînare. Numai acționînd în a- cest spirit vor putea depăși situațiile critice semnalate acum și-și vor putea face datoria cum se cuvine.
C. ANTONESCU 
Gh. BAETĂ 
M. BUNEA

Iarna este, așa cum se știe, anotimpul in care se înregistrează cele mai numeroase cazuri de gripă.' Depistarea și, în special, prevenirea bolii, epidemiilor se pot organiza în prezent cu mai multă eficiență pe baza datelor și informațiilor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) cu privire la „circulația epidemiilor" pe întregul glob.Prof. dr. Mihai Duca, șeful catedrei de virusologie de la Institutul medico-farmaceutic din Iași ne-a făcut unele precizări în calitatea sa de expert al O.M.S. în domeniul bolilor virale.— Țara noastră, prin participarea sa activă în cadrul O.M.S. la rezolvarea practică a problemelor legate de combaterea epidemiilor gripale, beneficiază de dreptul de a obține prompt, prin buletine săptămi- nale, toate datele necesare unei bune organizări a prevenirii și combaterii a- cestor epidemii. Astfel, primim săp- tămînal informații despre locul, virulența, intensitatea epidemiilor, viteza de răspîndire a virusului, cît și despre tulpina virală în cauză — ceea ce permite prepararea în țară a vaccinului specific.După cum se știe. între apariția unor forme noi de virusuri și realizarea sau îmbunătățirea vaccinurilor specifice este o neîntreruptă cursă. Pe măsură ce apare un vaccin care imunizează un număr tot măi mare de persoane, crește și viteza de modificare a virusului respectiv, în sensul apariției unei noi forme, a unei noi tulpini virale. în aceasta competiție virus-vaccin, specialiștilor de la noi din țară, de la Institutul de microbiologic „C. I. Cantacuzino" și de la Institutul de virusologie „St. S. Nicolau" le revine sarcina de a ține pasul cu realizarea unor vaccinuri specifice pentru noile tulpini virale semnalate în țară.în funcție de datele furnizate prin centrele specializate O.M.S., specialiștii de la noi din țară — virusologi, microbiologi, epidemiologi, cadrele din minister, din rețeaua medicală, din unitățile de cercetare și învăță- mînt iau măsuri din timp pentru prevenirea și combaterea ei.Una din măsurile profilactice este și vaccinarea, pe grupe de vîrstâ (copii, bătrini) a persoanelor cu un risc crescut la îmbolnăviri și care, din cauza unor complicații, ar avea mai mult de suferit. Mă refer atît la

persoane sănătoase — femei gravide, copii, bătrîni de peste 70 de ani, cît și la suferinzi, persoane de orice virstă cu boli cronice cardiovasculare, bron- hopulmonare, insuficiente respiratorii, renale, boili metabolice (diabet). Vaccinarea antigripală nu trebuie privită cu nici un fel de sentiment de teamă, ea dovedindu-se de o reală utilitate. La profilaxia prin vaccin specific se mai adaugă, după caz, și un vaccin polimicrobian (po- lidi.n) realizat în țară, produs care mărește rezistența organismului față de bacterii (infecții). Și polidinul însă se administrează numai cu prescripția medicului, deci numai acolo unde este cazul. în general, aceste măsuri încep, a se lua încă din toamnă, înainte de sezonul epidemic, dar sînt bine- vonite chiar și în cursul sezonului.— Ce recomandări ați dori să faceți în legătură cu un tratament adecvat, specific, pentru combaterea gripei ?— Chiar dacă nu sînt semne majore, bolnavul trebuie să evite contactul cu alte persoane și, în special, aglomerația, cel puțin 3—4 zile (cit timp elimină virusul) și ar putea contamina pe cei din jur. De la jn- ceput trebuie precizat că un medicament specific pentru tratamentul gripei nu există încă — deci nu ar fi întru nimic justificată solicitarea sau consumarea unor cantități excesive de medicamente. Dimpotrivă, asemenea Consumuri abuzive nu ar putea decît să diminueze capacitatea de rezistentă a organismului, netezind virusului terenul de acțiune. „Tratamentul clasic" — regim de o- dihnă (repaus la pat), căldură, ceaiuri și băi fierbinți, aspirină, pirami- don — dă cele mai bune rezultate ; dacă este respectat și aplicat din primele ore ale apariției bolii nu apar nici un fel de complicații. Gripa nu se tratează în nici un caz cu antibiotice, efectul lor asupra virusului fiind nul. Există însă și cazuri cind pe fondul unei viroze gripale apare și o supracontaminare bacteriană. De a- oeea, este indicat a se face cît mai repede posibil un examen de laborator pentru precizare de diagnostic, stabilindu-se astfel dacă este vorba de o gripă tipică, de o eventuală infecție streptococică ori de altă natură. în acest fel se va administra
Expoziția Nicolae BranaPictorul Brana este încă din anul Î931, cu numeroase lucrări, la majoritatea saloanelor și expozițiilor colective organizate București și în centre importante ale țării. Pentru înțelegerea., drumului „ . artei vă pietoruî'^șter'nteHpsiț .materia,,, în straturi >mm-' ........ nepreocupatstrălucire, ancestra- din spa- des- sim-

La întreprinderea

Nicolae prezent,
în alte

însuși, un artist al impresiei aproape nefiltrate, capabilă să păstreze genuină forța de sugestie a imaginii realului.Peisajele din primii ani ai activității sale propriu-zise ca pictor au o tonalitate gra-sale, nu este. l.r__. de interes a se aminti că Brana este, alături de Tasso Mar- chini, Jeno Szervatius, Ion Vlasiu, Antal An- dor Fiilop, Petre A- brudan și alți artiști de o indiscutabilă valoare, unul dintre absolvenții din primele promoții ale Academiei de arte frumoase de la Cluj-Napoca, instituție care după deschiderea ei. în 1925, a adus o contribuție esențială la dezvoltarea gustului artistic in Transilvania interbelică.Format într-o menea ambianță tistică '— în ase- ar- cadrul căreia și-a putut dezvolta în mod firesc propria sensibilitate, înzestrarea nativă pentru o artă a vibrației sentimentale în fața peisajului, a aspectelor diurne ale vieții omului — Brana își desăvîrșește mijloacele la Academia Julien din Paris, unde studiază o vreme, după 1930. Episodul nu este lipsit de semnificație. căci el explică în mare măsură — și pînzele din actuala expoziție arată acest lucru — că, în epoca formării, mai multe componente iși dau întilnire in opera lui Brana.în cele peste patru decenii de activitate artistică, pictorul s-a străduit să rămînă el

-. ■ ... i . JfIjrțdense, să-i dea Un aer de litate se degajă aceste pînze; in tele cr.omaticii tul de reci se te palpitînd natura transilvană cu orizon
dealuri pei- absor- ele-

turi înalte și domoale. un saj umanizat, bind prin toate mentele sale lumina.Aceeași cromatică u- șor sumbră întîlnim la Brana și în momentele în care preocupările lui se concentrează în jurul elementului uman. Primitivismului necăutat dintr-un. peisaj precum Iarna Ia București (1944) îi corespunde, în aceste momente, încercarea de a lăsa impresia vizuală să se manifeste fără vreo constrin- gere. La munca cîm- pulul (1944). Strînsul recoltei (1949) surprind momente din viața țărănimii. Neglijînd proporțiile și amănuntele, Brana deformează nedeliberat. în sens expresionist. dînd vitalitate și energie figurilor sale. Temele din acest gen de pictură, reluate în gravuri (La semănat. Refugiații, La arat) și revăzute in sensul armonizării,

studierii și ritmării mai vii a ansamblurilor, au constituit punctul de plecare pentru realizări remarcabile.Pictura lui Brana a cunoscut. în ultimele decenii, o evoluție în sensul definirii mai pregnante ă' prdprîb'i'^ naturi. încercind . să» facă să s'â vadă in imaginile sale modificările din peisajul fizic și spiritual al universului rural, atit de familiar lui (Țărani la munca cimpului — 1965, La amiază pe cîmp — 1966), Brana acordă simultan atenție compoziției cu caracter istoric (Ana I- pătcscu — 1967 ; Reforma agrară — 1974 etc.). Consecventă unui bine definit crez artistic, pictura lui Nicolae Brana se inspiră din realitățile definitorii ale țării noastre, încercind să surprindă dinamica proceselor sociale intr-o exprimare cît mai e- locventă din punct de vedere plastic. Iar succesul de care se bucură lucrările expuse recent se dato- rește, desigur, acestei consecvențe tematice — și de atitudine artistică — abordată cu pasiune.Actuala expoziție propune vizitatorului nu numai o privire . retrospectivă intr-un destin artistic interesant. ci și o incursiune intr-un univers în care natura și simțirea poporului nostru însuși se regăsesc în exprimări sincere, directe și cu o reală tensiune emotivă,- la nivelul unei arte de cea mai bună calitate.
Grigore ARBORE

de utilaj chimic Ploiești

Realizări remarcabile 
in acțiunea de autoutilare• îft' ddHhța'1 de a-și realiza exemplar,» lună de lună, sarcinile sporite de plan din acest an, colectivul întreprinderii de utilaj chimic din Ploiești și-a îndreptat hotăriț atenția spre modernizarea tehnologiilor de fabricație, spre o mai bună organizare a fluxurilor de producție, încă din anul trecut, analizindu-se dezvoltarea sectorului de autoutilare. s-au stabilit măsuri de ordin tehnico-organizatoric și financiar, astfel incit o bună parte din mașinile, agregatele și dispozitivele necesare, modernizării producției,să se realizeze in uzină, cu forțe proprii. Inginerul Gheorghe Drîmbă. de la compartimentul de concepție al sectorului de autoutilare, ne-a înfățișat citeva din preocupările, acțiunile și realizările in acest domeniu :— Acțiunea de autoutilare din acest an, primul din cincinalul revoluției tehnico-științifice, cunoaște o îmbunătățire, în primul rind calitativă. Dacă înainte ne ocupam de realizarea unor simple utilaje și dispozitive, cu o tehnicitate mai mică, astăzi avem un plan ambițios, dar realizabil, de proiectare și construire a unor instalații și mașini - unelte de inalt nivel tehnic. în acest scop, compartimentul de concepție și proiectare a fost simțitor lărgit, iar in cadrul sculăriei există un atelier cu 3 grupe specializate numai pentru lucrările de autodotară.în atelierul de execuție am făcut cunoștință cu cîteva din noile instalații și dispozitive realizate după o concepție proprie și cu forțe proprii, care duc la o creștere simțitoare a productivității muncii.Pentru a înțelege mai bine rezultatele întreprinderii ploieștene de utilaj chimic în direcția autodotării. este de remarcat că în acest an va-: loarea utilajelor și a mașinilor ce vor fi construite cu forțe proprii va reprezenta circa 60 la sută din tot ce s-a realizat în întregul cincinal recent încheiat. (Constantin Că- praru).

CONCURSUL ORGANIZAT DE COMITETUL NATIONAL 
PENTRU APĂRAREA PĂCII IN ANUL 1976Comitetul Național pentru Apărarea Păcii organizează un nou concurs pe bază de buletine, cu tema „România și imperativele lumii contemporane : Dezarmare, Dezvoltare, Democratizare". Perioada de desfășurare a concursului va fi 15 fe» bruarie-31 mai 1976.Concursul este consacrat popularizării politicii externe a României, eforturilor ■ neobosite pe care 'țara noasțră. le depune pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea unei largi și echitabile colaborări 'între popoare, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Participanților la concurs li se

oferă 850 de premii. Premiul I constă dintr-un libret C.E.C. în valoare de 55 000 Iei. Lista completă a premiilor și bibliografia recomandată în vederea formulării răspunsurilor la cele 12 întrebări puse concurenți- lor sint imprimate pe buletinele de concurs. Atribuirea premiilor se va face prin tragere la sorți, la care vor participa toți concurenții care, vor da răspunsuri exacte la cel puțin 7 din .cele 12 întrebări.Buletinele de concurs vor fi puse, la dispoziția publicului, cu începere de la 15 februarie, prin comitetele județene, municipale și orășenești de luptă pentru pace.

corect, de la început, tratamentul a- decvat.Aș adăuga, tot ca o .recomandare, că evitarea oricăror excese este ho- tărîtoare pentru evoluția bolii și, în special, pentru prevenirea și evi-, tarea complicațiilor ei.. Deci repaus, liniște, regim alimentar moderat, rațional, echilibrat în ceea ce privește aportul de proteine (lapte, brînze- turi, ouă, unt, carne) și bogat vitami- nizat pentru a crește capacitatea de apărare a organismului.în încheiere, se poate spune că respectarea măsuri'or de prevefiftp constituie sprijinul cel mai eficient- t>e care populația îl ‘poate adăugă'Iți eforturile slujitorilor științei și' ai' sănătății publice.
Elena MANTU

ROMÂNIA-FILM prezintă

„SINGURĂTATEA FLORILOR"
O producție a Casei de filme trei

Scenariul : Octav Pancu-Iciși, după o idee de Teodor Mazilii. Regia : Mihai Constanli- 
nescu. Imaginea : Dumitru Costache-Fony. Muzica : Temistocle Popa. Decoruri: Vasile 
Rotaru. Costume : Ileana Oroveanu. Sunetul : Bogdan Cavadia. Montajul: Margareta 
Anescu. Cu: Radu Beligan, Toma Caragiu, Valeria Gagialov, Micaela Caracaș, Colea 
Răutu, George Constantin, lea Matache, Eugenia Bosînceanu, Gheorghe Visa, Adina Po
pescu, Constantin Fugașin, Coca Andronescu. Film realizat în studiourile Centrului de pro

ducție cinematograiică „BUCUREȘTI”

O „sceneta" cu 
epilog previzibil . .— Măi Ilie, n-ai văzut cumva portofelul meu ?— Care portofel, Coștică ? Ala în care țineai banii ?— Ăla 1— Aoleo 1 Și aveai vreo mie două sute de lei în el !Constantin și Ilie Dima — foști fasona- tori mecanici, comuna Prundu, Ilfov — s-au pus într-o zi să joace... teatru. „Textul" propriu. „Regia" — proprie. „Interpretarea" — idem. Primul s-a făcut că și-a pierdut portofelul. Cel de-al doilea a început să-l căineze pentru suma pierdută, pe care, chipurile, o văzuse ceva mai devreme in portofelul cu pricina. De „recuzită" n-au avut nevoie ; și portofelul și suma de bani fiind, vorba poetului, invenții pure 1 Unic spectator — Gh. Al., care se nimerise să treacă tocmai atunci pe cîmp, unde se aflau cei doi cu tractorul.— Câutați-1. O fi căzut pe-aici, pe undeva. — a zis Gh. Al., de bună credință, auzind replicile insistente ale celor doi. Și a dat să-și vadă de treburi.Moment în care cei doi s-au opus categoric și, pentru a se convinge că portofelul nu e la el. i-au cerut să se lase... percheziționat. Degeaba a cerut Gh. Al. să le arate el însuși ce are prin buzunare, să fie chemată miliția, dacă nu e crezut —

cci doi l-au imobilizat cu forța și l-au percheziționat pină la piele. După care — ce-i drept, e drept ! — s-au declarat mulțumiți de control și l-au lăsat să plece. Portofelul o fi pe undeva, pe jos, il găsesc ei...Ajuns în comună, a fost rîndul lui Gh. Al. să se declare... păgubaș. în timpul înscenării „de-a portofelul pierdut", Constantin și Ilie Dima îl deposedaseră... de propriul său portofel cu bani și de ceasul de la mînă.Recent, Tribunalul județean Ilfov i-a condamnat pe cei doi la cîte 3 ani și 6 luni închisoare pentru tîlhărie.
L-a dat de gol 

juninca
— Sint nevinovat, onorată instanță. Fără să bag de seamă, una dintre vaci s-a rătăcit de cireada, în pădurea din apropiere, de unde mai tîrziu a și reapărut...Judecătoria Rădăuți. Cu puțin timp în urmă, Constantin Sbicra, îngrijitor Ia C.A.P. Horodnicul de Sus, în loc să-și vadă liniștit de treburi, a pus ochii pe unul dintre cele mai frumoase animale din cireada — o junincă — și a dus-o în grajdul unei cunoștințe. Firește, „gazdei" i-a spus că animalul în cauză e proprietate personală. După care s-a întors.., să păzească din nou cireada.

Numai că, in continuare, lucrurile nu s-au desfășurat cum și-ar fi dorit îngrijitorul necinstit. Sesizată, conducerea C.A.P.-ului a venit la fața locului, a cerut să se facă imediat cuvenitele cercetări. Văzind că fapta era pe cale de a fi descoperită, C. S. a fugit la locul unde fusese dus animalul, l-a luat de funie și, pe căi ocolite, l-a „rătăcit" în pădure. Surpriză însă : în toiul cercetărilor, din hățișurile pădurii din apropierea locului pe unde trecea cireada păzită de către C.S., a apărut, în carne și o^ise, mult căutata junincă.în urma administrării probelor, pentru faptele săvirșite, C. Sbiera a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare corec- țională. Nu juninca se rătăcise...
DOSARELE AOOLOLU!
„Sa mai vina un 
rînd!" Și a fost 

ultimul...
— Băiete, încă un rînd. Să mai vină un rînd pentru toată lumea !De la o vreme, Constantin Apetri — fost șef de stație la C.F.R. Gălănești, Suceava — se apucase zdravăn de băut. Mai mult :

fie că-i cunoștea pe comeseni, fie că nu-i cunoștea, după ce se „dregea" cu o țuică, două devenea atit de bun amic cu toată lumea incit nu pregeta să le facă „cinste" tuturor.Și totuși, cu cit devenea mai „prieten cu toată lumea" — lumea crîșmei, se înțelege 1 — cu atit i se împuținau, în realitate, prietenii. Mai întîi și-a pierdut autoritatea în fața subalternilor. (Unul dintre ei — Lazăr Bodnariuc — a mers pină acolo îneît i-a cerut voie șefului să... sustragă din casieria unității de care răspundea însuși C.A. — suma de, 1 932 lei). Apoi și-a pierdut prestigiul în fața familiei, a rudelor și vecinilor. Pentru oa, în cele din urmă, nimeni să nu-i mai dea nici o atenție.— Băiete, încă un rînd. Să mai vină un rînd pentru toată lumea 1Și lucrurile au evoluat așa cum era de așteptat. într-una din zile, încasînd — în numele unității — WDOO lei de Ia o fermă din localitate, C.A. a descins în primul local întîlnit în cale și a făcut-o, din nou, pe galantonul. Percheziționat, spre sfîrșitul chefului, asupra lui s-a mai găsit doar ceva mai mult de jumătate din suma menționată. Pagubă Ia care s-au contabilizat apoi și altele, săvirșite anterior. „Nota de plată": trei ani și opt luni închisoarg. 1Făcînd cinste la toată lumea, robit alcoolului, lui însuși nu i-a mai rămas un dram de cinste.

Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul nu recunosc că i-am violat 
domiciliul. După ce l-am fugărit prin toată 
curtea, reclamantul a intrat în casă și s-a 
încuiat, iar eu m-am dus acasă și am venit ■ 
Cu un topor, cu care i-am tăiat stîlpii por
ții. Așa că în casă se afla numai el, îl pri
vește ce a făcut".(Dosar 1 921/75, Tribunalul județean Suceava — fragment din susținerile inculpatului în fața instanței de recurs).

„La început nu am vrut să cedez sub nici 
o formă dar, spunîndu-mi mereu pe nume, 
inculpatul m-a determinat și am cedat — 
i-am împrumutat suma de 700 lei".(Fragment din declarația Aureliei D., martoră intr-un proces privind săvîrșirea infracțiunii de escrocherie în dauna avutului personal — Dosar 7 905/, Judecătoria sectorului 7 — București).

Tiîus ANDREI 
___________________________y
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Au apărut în broșură

HOTĂRÎREA
Comitetului Central

al Partidului Comunist

la
Român cu privire 
îndeplinirea planului 
cincinal 1971-1975

COMUNICAT 
privire la îndeplinirea

planului național unic de 
dezvoltare economico- 
socială a Republicii 
Socialiste România 
în perioada 1971-1975 .

• •
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaAm aflat cu adincă întristare Vestea despre încetarea din viață a tovarășului Blajo Jovanovici, vechi militant al mișcării muncitorești și revoluționare din Iugoslavia, eminent om de stat iugoslav.Regretind profund greaua pierdere suferită de popoarele Iugoslaviei frățești, de comuniștii iugoslavi, vă exprim. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al meu, întreaga noastră compasiune vă rog să transmiteți cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate.
NICOLAE CEAUSESCU

și

Cronica
Sîmbătă la amiază a părăsit Capitala delegația Asociației . de prietenie sovieto-română, condusă de Vasili Petrovici Prohorov, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Sovietului regional Moscova, deputat în Sovietul Suprem al- R.S.F.S.R., .membru al conducerii Uniunii asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea, care a participat la manifestările prilejuite de împlinirea a 28 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică.

★Președintele Marii Adunări Națio-
vremea

leri în țară : Vremea a continuat să 
se răcească mai accentuat în jumăta
tea de est a țării. Cerul a fost variabil 
cu înnorărl mai persistente în sud- 
vestul țării și in prima parte a zilei- 
și în est. Au căzut ninsori slabe în
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Jocurile Olimpice de iarna HANDBAL

Congresul Partidului Comunist Francez
Raportul prezentat de tovarășul Georges Marchaisîn rapor-P.C.F. in- socia-

nale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a primit o telegramă de mulțumire din partea spea- kerului Camerei Comunelor a Marii Britanii, George Thomas, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu o- cazia alegerii sale în această funcție.
*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Nguza Karl I Bond cu ocazia numirii sale în funcția de comisar de stat al afacerilor externe și cooperării internaționale al Republicii Zair. (Agerpres)

INNSBRUCK 7 (Agerpres). — Jocurile Olimpice de iarnă au continuat cu întrecerile programate în ziua a patra. în concursul feminin de patinaj viteză s-a desfășurat proba de 1 000 m. Clasată pe locul al treilea la 1 500 și 500 m, sprintera sovietică Tatiana Averina și-a luat revanșa, obținînd medalia de aur cu timpul de 1’28”43/100 — nou record olimpic. Concurentele americane Leah Poulos și Sheila Young au cîș- tigat medaliile de argint și, respectiv, de bronz. * ■Proba feminină de schi fond, pe distanța de 5 kilometri, s-a încheiat cu o surpriză, victoria revenind sportivei finlandeze Helena Takalo (înaltă doar de 1,57 m), în vîrstă de 29 de ani, vînzătoare la un magazin alimentar din orașul Yhaekumpu (La- ponia).
•ArDublul campion mondial Hanș- Georg Aschenbach (R. D. Germană) a cucerit medalia de,aur îijproba de sărituri, de ,1a trambulina, ds 70. m, a- cele mai bune ^sărituri — de 84 82 m.La

I
★săniuțe, în ambele probe indi-

viduale, medaliile de aur au revenit reprezentanților R. D. Germane — Detlef Gunther și Margit Schumann.
★Pe pirtia de la Igls, concursul de bob pentru echipaje de două persoane s-a încheiat cu succesul echipei R. D. Germane (Meinhard Neh- mer, Bernhard Germeshausen), în timp ce medalia de argint a revenit echipajului R. F. Germania, condus de cunoscutul campion Wolfgang Zimmerer. Primul echipaj al României (Panțuru sat pe locul 11, 3’50”09/100, iar al român (Panaitescu cupat locul 12, cu
★în turneul de hochei pe gheață (grupa B), echina Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 4—3 (1—1, 2—1, 1—1) formația României.în al treilea meci din grupa A, echipa Cehoslovaciei a învins foarte greu, cu 2—1 (0—1, 1—0,. 1—0), reprezentativa Finlandei. ■"Duminică, în grupa A. au loc următoarele partide : U.R.SiS. — Polonia ; R. F. Germania — Finlanda și Cehoslovacia — S.U.A.

Un program bogat 
pentru echipa olimpică

* a Românie:

Moldova, Oltenia, nord-vestul Munte
niei și izolat în Dobrogea, Bărăgan, 
Banat și în nord-vestul Transilvaniei. 
Vlntul s-a intensificat în zona mun
toasă, în Moldova, Dobrogea șl Cîmpia 
Dunării, viscolind pe alocuri zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 a fost 
cuprinsă între —15 grade la Avrămeni și 
plus un grad la Qurahonț. In Bucu
rești : Vremea a fost rece. Cerul a fost 
variabil. Vîntul a prezentat intensifi
cări. Temperatura maximă a fost de 
minus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
și 11 februarie. în țară : Vreme fri
guroasă, geroasă noaptea, mai ales în 
prima parte a intervalului, îndeosebi în 
nordul și estul țării. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ninsori locale în sudul 

■ țării. Vint moderat cu unele intensifi
cări în Banat, Oltenia, Muntenia șl Do
brogea. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 20 și minus 10 
grade, mai coborîte la începutul inter
valului în Moldova, Transilvania, Ma
ramureș, iar cele maxime între minus 
15 și minus 5 grade, mai ridicate în 
sUd-vest. în București : Vreme frigu
roasă, geroasă noaptea, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi schim
bător, favorabil ninsorii. Vint moderat 
cu unele intensificări.

r
A fost stabilită componența 

lotului reprezentativ

ÎN CÎTEVA
ATLETISMcomplexul sportiv „23 August"La . .din Capitală au început ieri campionatele republicane de atletism pe teren acoperit. Iată cîștigătorii din prima zi : feminin — 60 m garduri : Valeria Biduleac — 8”5/10 ; lungime : Elena Vintilă — 6,13 m ; greutate : Mihaela Loghin — 17,88 m ; masculin : 60 m plat : Toma Petrescu — 6”5/10 : triplu salt : Carol Corbu — 16,40 m ; înălțime : Alexandru Papi — 2,08 m.

Lixandru) s-a cla- cu timpul de doilea echipaj — Ionescu) a o- 3’50”53/100.

RÎNDURI
TENIS DE MASĂFinala probei pe echipe (masculin) din cadrul turneului internațional de tenis de masă de la Cardiff a fost ciștigată de echipa R. P. Chineze, care a învins cu scorul de 3—2 formația Iugoslaviei. Li Cen-sin l-a întrecut cu 21—18, 17—21, 21—17 pe Surbek. La feminin, pe primul loc s-a clasat echipa Suediei, învingătoare cu 3—1 în fața echipei R. P. Chineze.

• „BIBLIOTECA — FACTOR ACTIV DE EDUCAȚIE POLITICA ȘI PATRIOTICĂ" este tema unei mese rotunde organizate de către Biblidteca județeană Vaslui, cu participarea activiștilor culturali de la bibliotecile comunale sindicale și orășenești din județ. Dezbaterile au analizat sarcinile acestor instituții în- întimpinarea Congresului educației politice și al culturii, precum și programul activităților pe perioada „Lunii cărții la sate", o EXPOZIȚII. Sala de expoziții a Casei de cultură a studenților din CIuj-Napoca găzduiește o frumoasă expoziție de artă plastică, intitulată „Toamna în Munții Apuseni". Cele 38 de tablouri aparțin apreciatului artist plastic amator, fizicianul Mircea Pașcalău, cercetător la Institutul de izotopi stabili. • Recent, la Iași s-a deschis o ție cu unui grup Botoșani, inspirație oamenilor, gurilor

(

i expozi.- lucl'ări aparținînd de artiști plastici din avînd ca sursă de munca și realizările frumusețile meleagurilor botoșănene. momente din istoria patriei o La Galeriile de artă din Arad — sala „Forum" — a avut loc vineri vernisajul expoziției personale a pictoriței Veselina Clepea. Expoziția cuprinde 35 lucrări, îndeosebi peisaje inspirate din viața de azi a ldcurilor și oamenilor de pe vadea Crișului Alb. 
o .Casa orășenească de cultură din Bistrița găzduiește sub genericul „Fețele bistrițencelor azi", o expoziție de fotografii artistice realizate de fotoreporterii , Victor Fritsch, Duiu Bob și Benko Bela. Cele aproape 100 de imagini înfățișează sugestiv multiplele ipostaze ale laborioase desfășurate meile din județul Bistrița-Nă- săud în diverse sfere ale activității economice și social-cul-, turale, o „CE ESTE MUNCA", „Cind soarele apune pentru totdeauna", „Ghemotoc", „Un copil, un pom, o floare" — așa se intitulează cele mai recente filme ale cinecluburilor tineretului din județul Bacău. Din 40 de filme realizate de aceste ci- necluburi, multe au fost medaliate la diferite concursuri naționale și internaționale. în prezent ele rulează la locurile de muncă din întreprinderi, u- . nități agricole, școli și la căminele culturale din județ. • COLECTIVELE CATEDRE-

muncii de fe-

LOR DE ISTORIE ALE BINETELOR JUDEȚEAN ȘI ORĂȘENEȘTI DE PARTID DIN GORJ au luat parte, recent. la un schimb de experiență organizat la Tg. Jiu, pe tema „Contribuția catedrelor de «istorie la înfăptuirea sarcinilor ideologice și politico-educative cuprinse în Programul partidului". Dezbaterile s-au finalizat prin propuneri și măsuri privind, lărgirea sferei de investigații a catedrelor de istorie și perfecționarea metodică a activităților desfășurate. S-a constituit cu acest prilej un colectiv care să studieze cele mai semnificative momente ale mișcării democratice și rești din acest „SILVANIA ’76". generic se desfășoară, în dețul • Sălaj, „Luna culturii educației • ■■ ■ 5-a. Cu acest prilej, în întregul județ a fost prezentată expunerea „Sălajul în anii cincinalului revoluției fice". „Tribuna „Trecut, prezent și_ viitor viața “fapte", „Eroii „Slăvim ,-------  ...„Țara mea de glorii", „în Sălaj, fete, feciori merg la joc în sărbători" —sînt temele unor manifestări politico-educative și cultural-artistice la^ care vor lua parte mii de cetățeni, e IN SPRIJINUL FORMĂRII CONCEPȚIEI MATERIALIST-DIA- LECTICE despre viață și lume, într-un număr de 25 de localități ale județului Suceava rulează 18 filme documentar-științifice. O „PLAIURI BUCOVINENE". în mai multe localități ale județului Suceava au avut loc primele manifestări din cadrul unui tradițional festival cultural-artistic a cărui ediție de iarnă este rezervată formațiilor de teatru, montaje literar-mu- zicale. brigăzi artistice de agitație, cititori și recitatori artistici. Festivalul sucevean este dedicat celei niversări a o ACTRIȚAI.IA

muncito- județ. • Sub acest ju- . . Șisocialiste", ediția a
comunai",..Dialog se află patria

tehnico-stiinți- deputatului",„Oameni și cu tineretul", printre noi", și partidul".

de-a 55-a a- creării P.C.R.TĂRNOI eMi- ____ de la secția maghiară a Teatrului de nord Satu-Marc, a prezentat zilele trecute în sala „Studio" un recital de balade populare și creații lirice din folclorul românesc și din cei al ceangăilor și secuilor.
Corespondenții „Scînteii"

Odată cu Încheierea campionatului masculin, pregătirile echipei naționale pentru turneul olimpic au devenit preocuparea principală a federației noastre de handbal. Zilele trecute, biroul federal a definitivat componența lotului reprezentativ lărgit, lot care numără 21 de jucători : Penu, Orban, Munteanu (portari) — Cosma, Drăgăniță, Hornea (aripi dreapta) — Tudosie, Palco, Avram (aripi stingă) — Stockl, Licu, Schmidt Erwin (pivoți) — Kicsid, Grabovschi, Mironiuc (interi dreapta) — Birtalan, Gunesch, Folker (interi stingă) — Voina, Ștef,-Gațu-. (conducători de joc). Paralel cu lotul prim, ă fost constituit și un lot deitineret care se vă pregăti pentru „Cupa țărilor latine" (Franța, 11—18 aprilie a.c.), și din rîndurile căruia vor fi eventual recrutați unii jucători de rezervă pentru eșalonul reprezentativ A. Amintim că la turneul de la Montreal, va putea fi format din maximum 14 jucători (normă olimpică general valabilă), ’...tora va putea fi comunicată organizatorilor Olimpiadei pînă la 7 iulie.Biroul F.R.H. a definitivat, de asemenea, un program internațional bogat pentru echipa olimpică a României. încă din luna februarie se vor juca patru partide : cu reprezentativele Spaniei (24 februarie — Ploiești, sala sporturilor, ora 18, și 25 februarie — București, Palatul sporturilor • și culturii, ora 18) și Ungariei (27 februarie — Miskolc și 29 februarie — Szolnok). Apoi între 11 și 16 martie va avea loc. turneul cu renume internațional, „Trofeul Car- pați", cu participarea echipelor Iugoslaviei, R. D. Germane, Ungariei, Bulgariei și a reprezentativelor A și de tineret ale României. Menționăm că acest turneu va fi programat la Baia Mare, gazdele din acest oraș, unde handbalul se bucură de multă popularitate, asumîndu-și prin convenție cu F.R.H. toate obligațiile de organizare. (Adăugăm că la Baia Mare va avea loc și dublul meci de tineret România — Franța, în zilele de 5 și 7 martie).în luna mai, echipa noastră va juca cite două partide cu formațiile Spaniei și R.S.S. Ucrainene, iar între 1 și 6 iunie va lua parte la tradiționalul turneul „Trofeul Iugoslavia". La 23 și 25 iunie, handbaliștii români vor juca in U.R.S.S., cu tiva țării-gazdă ; seria se va încheia cu un S.U.A. (8—12 iulie). Iar va începe turneul turneelor, olimpic.

lotul nostru reprezentativ
iar lista nominală a aces-

reprezenta- meciurilor turneu In la 18 iulie cel

t v
DUMINICA, 8 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

8.40
8,35

Deschiderea programului, 
o Avanpremiera zilei.
Tot înainte 1
Film serial pentru copii : 
Daktari.
Viața satului.10,00

11,05 Aventura cunoașterii.
11,35 ~ '
12,30
13,00
13,05
16,-10

Bucurille muzicii.
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical
Film serial : „Ascensiunea" 

oftrtflUi“r Episodul ,VJ i.jJMe-r.. 
sagerul stelelor".
Cel mai bun... continuă. 
Povestiri despre tractorul ro
mânesc. .

19,00 Micul ecran pentru cei mici. 
19,30 Telejurnal.20.00 - • ....
20,20

17,45
18,40

22,00
22,20

Baladă pentru acest pămînt. 
Film artistic : „Misterioasa 
prăbușire" — producție a 
studiourilor americane.
Mozaic muzical coregrafic. 
24 de ore.
PROGRAMUL II

10,00-11,30 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 
20,35 Ora melomanului.
21,20 Artă plastică.
21,40 Film serial Kojak.

LUNI, 9 FEBRUARIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune In limba maghiară.
19,00 Contemporanele noastre.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane.
20.30 Interpretul preferat : 

Petria.
In reluare la cererea 
spectatorilor. Descîntec 
cîntec. Ancheta T.
Roman foileton : „Forsyte 
Saga". Episodul VII : „Călă
torie în infern".
24 de ore.

20,40

21,20

22,10

Ana

tele- 
eu...

PROGRAMUL II
Telex.
Recital de operă.
Film artistic : ,,Sarea pă- 
mîntului" — producție a stu
diourilor americane. în dis
tribuție : Will Geer, Rosaura 
Revueltas, R. ‘ ~ *
Regia Herbert 
Reîntîlnire... cu 
1001 de seri.
Telejurnal.
Film serial, pentru copii : 
„Daktari".
Biblioteca pentru toți. 
Telex.
Printre artiștii amatori — re
portaj bucureștean.
Muzeul Storck — film docu
mentar.

21,55 Muzică ușoară cu formația 
„Romanticii".

17,00
17.05
17,30

19,00
19,20
19,30
20,00

21,45

A. Rockwejl.
J. Bibermah. 
madrigalul.

Ziarul vest-german „DIE WELT" publică un articol al cunoscutu
lui explorator norvegian Thor Heyerdahl 
apărarea oceanului tot mai amenințat de 
care extragem :

— o adevărată pledoarie în 
poluarea crescindă din

De la descoperirea vechilor greci că Pămintul este rotund și a confirmării acestui adevăr de către Columb și Magellan, în domeniul geografiei n-a existat o constatare mai importantă decît faptul că dimensiunile planetei noastre iși au limitele lor. Resursele naturale ale globului nu sînt nici nelimitate și nici inepuizabile.Cu cițiva ani în urmă, opinia publică a fost șocată cind a aflat că apele reziduale industriale și cele orășenești au stins orice urmă de viață din lacul Erie. Marele lac a murit — otrăvit de uzinele implantate pe malurile sale. Și aceasta în pofida faptului că are o scurgere permanentă prin cascada Niagara, care duce cu. ea, neîncetat, toate substanțele nocive, și le transportă spre mare.Vor trece, după cit se pare, ani pînă cind se va ajunge la înțelegerea faptului că oceanul nu este altceva decit un uriaș Iac înconjurat de uscat. Oceanul nu este imun. El este tot atît de vulnerabil ca toate celelalte ape de pe Terra. Oceanul, spre care se îndreaptă toate apele, nu are scurgere, în această privință se aseamănă cu o fundătură.A sosit timpul să ne punem întrebarea : este oare oceanul amenințat ? Și dacă răspunsul este afirmativ : poate oare omenirea supraviețui pe o planetă cu un ocean lipsit de viață ?Gradul poluării depinde de doi

de volumul apei și de carac-71 lafactovi :ferul poluării. Oceanul acoperă sută din suprafața Terrei, dar adinci-
„DIE WELT“

tima perioadă istorică, lumea s-a schirhbat profund, raportul de forțe s-a modificat și continuă să evolueze în favoarea independenței și libertății. popoarelor, a democrației și socialismului, iar coexistenta pașnică se impune tot mai mult. „Este incontestabil că niciodată popoarele nu au avut atît de mari posibilități de a-și hotărî singure destinul, de a înregistra progrese pe calea eliberării lor naționale și sociale. Aceste noi posibilități se bazează pe existenta șl progresul țărilor socialiste, pe dezvoltarea luptei clasei muncitoare și a maselor din țările capitaliste, pe avintul și îmbogățirea conținutului mișcării de eliberare națională, pe solidaritatea tuturor acestor forțe revoluționare. Poporul țării noastre va găsi în aceasta un sprijin care, bine- . înțeles, nu-1 va scuti de propria sa acțiune". Raportul afirmă că „în lupta pentru socialism nimic, absolut, nimic, în epoca noastră și într-o țară ca a noastră, nu poate înlocui voința populară majoritară exprimată democratic prin luptă și prin intermediul votului universal. Oricare ar fi modalitățile prin care se va efectua mersul spre socialism în țara noastră, proces care nu poate fi prevăzut în detaliu, trebuie să fim convinși că, în fiecare etapă,' majoritatea- politică trebuie să coincidă cu majoritatea aritmetică".„Posibilitatea construirii socialismului în Franța, subliniază raportul, este legată de capacitatea partidului comunist de a exercita o influență conducătoare în mișcarea populară. Noi dorim o cooperare durabilă între partidele democratice, o cooperare pe picior de egalitate, cu aceleași drepturi și îndatoriri pentru fiecare partener. Calea noastră spre socialism. este o cale originală. Acest fapt nu contravine cu nimic existentei legilor generale, principiilor universale ale socialismului. Proprietatea colectivă asupra marilor mijloace de producție și de schimb, planificarea, puterea muncitorilor. democratizarea întregii vieți naționale, influenta conducătoare a unui partid de avangardă care se inspiră din socialismul științific — acestea sînt legile socialismului. Traducerea lor în viață poate îmbrăca, și îmbracă inevitabil, forme foarte diverse. Condițiile și tradițiile fiecărei țări îi conferă în mod necesar trăsături specifice în toate domeniile, indiferent dacă este vorba de instituții și de viata politică, de structuri și de organizarea economică a vieții sociale, de cultură".Abordînd apoi ■ atitudinea P.C.F. față de țările socialiste și de mișcarea comunistă internațională. Georges Marchais a arătat că „nici un partid sau grup de partide nu poate legifera pentru alții, nu poate propune rețete universale, nu poate defini o strategie exemplară. Este, deci, inevitabil și just să urmăm o . cale independentă în lupta pentru socialism". Secretarul general al P.C.F- a menționat că această diversitate nu antrenează vreo slăbire a solidarității cu celelalte partide. Socialismul — a spus el — înseamnă realitatea vie a 14 țări socialiste și înseamnă, de asemenea, lupta reală pe care-'O duc comuniștii din lumea • întreagă.--iată de-ce P.C.F. porne$te( de Ia principiul că divergențele care 
se ivesc într-o problemă sau alta nu trebuie să constituie un obstacol în adoptarea unei poziții conjugate a partidelor frățești pe plan internațional, mai ales cind este vorba de probleme fundamentale ale luptei an- tiimperialiste. Mișcarea comunistă internațională nu este și nu poate fl o biserică, nici o organizație centralizată care să supună fiecare partid unor decrete obligatorii, unei legi uniforme.în încheierea raportului P.C.F. se spune : „Nu poate fi ignorată experiența certă a P.C.F., dacă se dorește . astăzi o adevărată schimbare . politică în Franța. Iată de ce noi afirmăm : a schimba înseamnă a oferi comuniștilor locul lor în conducerea și gestiunea treburilor tării, pentru a o angaja pe calea progresului social și a realiza reforme democratice profunde. Sîntem pregătiți să ne asumăm responsabilitățile ce ne revin.- Pentru aceasta este nevoie de lin partid comunist tot mai puternic. mai influent și mai activ. Iată condiția decisivă pentru victoria socialismului în Franța".

*tovarășii Louis Odru, membru al C.C, al P.C.F., deputat în Adunarea Națională Franceză, Jean Garcia, membru al C.C. al P.C.F., secretar al Federației Seine-Saint Denis a P.C.F., Yvonne Pouvreau, primar al orașului, alți militanți ai P.C.F. în cursul convorbirii a fost relevată evoluția raporturilor dintre cele două partide.
★Sîmbătă au continuat lucrările Congresului al XXII-lea al P. C. Francez. Jean Kanapa, membru al Biroului Politic, a prezentat raportul comisiei de rezoluție. în cursul după-amiezii au avut loc discuțiile pe marginea raportului.

erodată de progresul înregistrat de țările socialiste, de succesele mișcării de eliberare națională, de dezvoltarea luptei clasei muncitoare și a maselor largi din țările capitaliste.Referindu-se la principalele trăsături ale situației mondiale și la strategia . imperialismului, documentul comuniștilor francezi remarcă faptul că, în ultimii ani, puterile capitaliste au fost constrinse să admită că rezultatul unei înfruntări militare globale este nesigur in condițiile actuale și să se orienteze spre negocierea și dezvoltarea relațiilor pașnice de orice natură. Dar, în același timp, ele se străduiesc, mai cu seamă în ultima perioadă, să frîneze progresul destinderii. Ele doresc să obțină cel puțin un statu quo social și politic și, în acest scop, pun in cauză dreptul popoarelor de a-și hotărî în mod liber soarta.Raportul, reafirmă că, fidel tradiției sale, P.C.F. luptă și va lupta cu toată energia pentru ca Franța să-și mențină independența, suveranitatea, pentru ca poporul său să poată ho-, târî liber și să poată acționa eficace pe plan internațional. „Departe de a fi o idee perimată, independența națională este o mare revendicare a vremurilor noastre. în același timp, P.C.F. va milita activ pentru progresul coexistenței pașnice și dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta. Trebuie să facem destinderea ireversibilă, să organizăm pacea și securitatea în Europa și în lume,' să ne angajăm ferm pe calea destinderii militare, să negociem serios măsuri de dezarmare".Referindu-se la alianța partidelor de stingă, raportul arată că ea are o baîă ce tinde să se consolideze, astfel încit, datorită comuniștilor, Uniunea stîngii, cu conținutul său transformator, să devină din zi în zi într-o măsură tot mai mare o cauză a oamenilor muncii înșiși, a maselor. Influența P.C.F. s-a consolidat.Prezentînd în continuare principalele trăsături ale căii franceze spre socialism, propuse de P.C.F.. raportul arată : „Noi vrem o societate de bunăstare, dreptate, libertate, securitate, o societate în care munca tuturor să fie în folosul tuturor. Vrem o Franță prosperă, liberă. înfrățită cu toate popoarele, activă în lupta pentru o lume fără războaie și fără arme, o Franță democratică, o Franță socialistă". „Proiectul nostru este perfect realist. într-o țară ca Franța, în ultimul sfert al secolului XX, există în mod cert mijloacele de construire a unei societăți mai fericite ! Franța este astăzi o țară cu o înaltă dezvoltare, care dispune de un ternic potențial de producție, cialismul, debarasînd economia risipa făcută de marele capital, pune resursele tării și întregul potențial la dispoziția națiunii,

PARIS 7 (Agerpres). — tul Comitetului Central al titulat „Calea franceză spre socialism", prezentat de tovarășul Georges Marchais, secretar general al P.C.F., la Congresul al XXII-lea al partidului, se arată că Partidul Comunist Francez este partidul care exprimă speranțele, voința a milioane de bărbați și femei. Este partidul muncitorilor, al oamenilor muncii fizice sau intelectuale de Ia- orașe și sate, partidul celor oprimați, ale căror interese Je apără. El se ridică împotriva tuturor nedreptăților. Partid al clasei muncitoare, partid popular, el este în același timp un partid național.în raport se constată că, pe planul politicii interne, criza s-a adin- cit și provoacă îngrijorare maselor de francezi, țării întregi. Oamenii muncii francezi și familiile lor trec,astăzi prin foarte grave dificultăți, situație la care contribuie creșterea galopantă a prețurilor, costul ridicat al chiriilor, al transporturilor, povara apăsătoare a impozitelor, deprecierea valorii alocațiilor familiale. Șomajul este un adevărat flagel național, care lovește direct în a- proape două milioane de oameni ai muncii, iar împreună cu familiile a- cestora — în șapte pînă la opt milioane de persoane ; în rîndul șomerilor, 700 000 sînt tineri sub 25 de ani. în Franța trăiesc 2,5 milioane oameni .ai muncii imigrați, supuși discriminărilor și jignirilor de tot felul. în uzine și birouri, exploatarea capitalistă a devenit mai dură, puțin 16 milioane de oameni muncii — activi sau nu — nu pun pentru ei și familiile lor strictul necesar, de mijloacele a-și îngriji sănătatea, de a copiilor lor minimum de instruire, o- meserie, posibilitatea de a se recrea. Salariul lor real este în continuă descreștere. în măsură diferită, condițiile lor de existență și de muncă se înrăutățesc. Nici o pătură a populației muncitoare nu este cruțată. în ultimii doi ani, Venitul real al agricultorilor a scăzut cu 20 la sută. Meșteșugarii și micii comer- cianțî, întreprinzătorii mici și mijlocii sînt sufocați tot mai mult de marile bănci și trusturi industriale, de presiunea administrativă și fiscală a statului.Economia națională — se arată în raport — regresează. O treime din capacitățile sale de pro-ducție sînt nefolosite. Un. sfert din industrie este acum controlată de capitaluri străine. Suveranitatea țării este smulsă bucată cu bucată : soarta țăranilor noștri se hotărăște astăzi la Bruxelles, iar cea a monedei noastre se reglementează, la Washington.Prezentînd un tablou al concentrării capitalurilor în economia franceză, raportul relevă că 25 de mari grupuri financiare și industriale domină societatea franceză. Oamenii marelui capital sînt astăzi adevărații stăpîni ai Franței. El sînt cei care trag profituri pe seama ei și cei care îi irosesc bogățiile. într-o singură seară, acești oameni sînt capabili să risipească ceea ce nici unul dintre muncitorii pe care îi exploatează nu _ cîștigă în. toată viața lui. Această., partidele comunist-, socialist și’Miș-, __?_ "deâtea TAdicaliTOr’-de stingă petiti'u- guvernarea țării,-r-, este tocmâi demo- j cratizarea vieții -naționale. Rapor-! tul constată, totodată, că realizarea programului comun nu va însemna încheierea procesului de transformări. „Noi vrem să dezvoltăm democrația mai departe, noi vrem socialism. Considerăm că marile mijloace de producție și de schimb vor trebui să devină în ansamblu proprietatea societății însăși. Aceasta reprezintă una din bazele societății socialiste și nu există socialism dacă această condiție nu este realizată". Raportul evidențiază, . de asemenea, necesitatea rolului politic conducător al clasei muncitoare în lupta pentru transformarea socialistă a societății. „Conform spiritului însuși al doctrinei noastre, noi ținem seama cu grijă de procesul real, de condițiile epocii și ale țării noastre pențru a înainta spre socialism în Franța. Aceste condiții permit și necesita să se ia în considerare alte căi decît cele urmate de popoarele care au realizat deja transformarea socialistă a tării lor".Subliniind că tendința generală este aceea a accentuării evoluției omențrii spre pace, libertate, progres, socialism, raportul constată că, in ul-
★PARIS 7 — Corespondentul nostru transmite : Delegația Partidului Comunist Român, formată din tovarășii Leonte Răutu, membru a! Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al XXII- lea Congres al P. C. Francez, a avut o întîlnire la primăria municipiului Dammarie-les-Lys, din departamentul Seine et Marne.Cu acest prilej, delegația P.C.R. a avut o convorbire prietenească cu tovarășa Madeleine Vincent, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F.,

Cel ai dis- de spre asigura

mase, ;.aceste„ .jafuri de dimensiuni uriașe au. costat scump țara. în perioada 1970—1975, venitul național al Franței a sporit cu 65 la sută, în vreme ce profiturile au crescut cu 83 la sută.„Criza — se subliniază în raport— nu este numai economică, ci și socială, politică, ideologică și morală. Este socială, deoarece nu numai clasa muncitoare, ci și milioane de alți . oameni ai muncii se ridică împotriva unei orientări care le afectează atît de puternic interesele și, în consecință, se dezvoltă lupta de clasă. Criza este politică deoarece statul, aflat în slujba marelui capital, este astăzi implicat în fiecare problemă și din această cauză masele, care luptă, se întorc din ce în ce mai mult -împotriva lui. în sfîrșit, criza este ideologică și morală întrucît legea profitului, legea celui mai puternic, care guvernează comportamentul celor aflați în virful piramidei, nu ocolește nici un domeniu al vieții sociale și alimentează dezvoltarea criminalității, a corupției, a pornografiei, a minciunii".„în consecință — tul — prin criza pe Franța, este pusă în funcționarea sistemului, ci sistemul însuși, capitalismul în stadiul său actual, caracterizat prin dominația atotputernică a unei infime caste de miliardari asupra economiei și statului— cu alte cuvinte, capitalismul monopolist de stat".Analizînd apoi criza capitalismului și cerințele pentru o nouă ordine internațională, raportul P.C.F. afirmă că, „dacă se pune problema unei noi ordini internaționale, aceasta se datorează, in primul rînd, faptului că vechea ordine, care asigura dominația drectă și brutală a imperialismului mondial, s-a prăbușit. Ea a fost

continuă rapor- cafe o cunoaște cauză nu numai

wx::distantă de suprafață, deci tocmai în zonele de plancton.în plus, viața nu este repartizată în mod uniform in aceste zone relativ înguste. 90 la sută din totalitatea organismelor sînt concentrate în regiunea așa-ziselor socluri continentalei de-a lungul coastelor. Suprafața1,

pentru

pu-So- de ar său a francezilor. Actuala stagnare ar face loc unui dinamism nou al economiei, care ar produce mai mult și mai bine".După ce apreciază programul comun ca fiind un mare pas înainte, raportul constată că ideea principală a acestui program — elaborat de

ape reziduale ; în ce privește R.F. Germania, estimările se ridică la 9 miliarde metri cubi. Numai Rinul duce cu el zilnic 50 000 tone reziduuri, în S.U.A.. reziduurile sub formă de fum sau gaze care poluează atmosfera se ridică la 390 000 tone zilnic. Datorită vintului, ploilor, apelor curgătoa-
ll

Un semnal de alarmă al cunoscutului explorator Thor Heyerdahl

mea medie a tuturor oceanelor este de numai 1 700 metri. în ocean, viața este concentrată in aproximativ numai 4 la sută din volumul total al apei. Circa 96 procente sînt lipsite de viață, asemănătoare zonelor de pustiuri de pe continente 1 După cum se știe, planctonul, de pe urma căruia trăiesc, direct sau indirect, toate viețuitoarele mării, nu poate .exista fără influența luminii. Or, la tropice lumina pătrunde în ocean pînă Ia o adîncime de 80—100 de metri, iar în regiunile nordice — doar pînă la circa 20 de metri. Numeroase reziduuri toxice nu se a- fundă în adîncuri, ci rămin la o mică

apei deasupra acestor socluri reprezintă doar 8 la sută din suprafața totală a oceanelor, iar volumul — doar patru la sută din volumul total. Dar tocmai aceste regiuni de concentrare a vieții de-a lungul coastelor reprezintă, concomitent, și zona de concentrare a deversării tuturor canalelor și fluviilor. Or, exceptînd Arctica, în restul lumii aproape că nu există piriu sau rîu din care să se poată bea direct apă fără frică. Iar în Occident, cu cit o țară este mai industrializată, cu atît mai mari sînt prime idiile care decurg pentru ocean.Fluviile Franței duc anual spre mare 18 miliarde metri cubi de diferite

re, cea mai mare parte a acestor reziduuri ajunge în mare.Trebuie presupus că dacă oceanul ar fi imobil, ca urmare a acestei enorme concentrații de substanțe nocive, viața din regiunea soclurilor continentale ar fi dispărut de mult. Dacă mai avem un răgaz de cîteva decenii, aceasta se datorește faptului că apa mărilor circulă aidoma celei care clocotește într-un cazan.' Ea se deplasează dinspre est spre vest, dinspre nord spre sud, din adîncimi spre suprafață și din nou înapoi, într-un cuvînt, se află într-o continuă primenire.Cind, in 1969, am pornit, din Maroc,

cu „Ra I“, am nimerit, după scurt timp, într-o regiune cu reziduuri din- tr-un material brun-negru. asemănător asfaltului. Apoi am dat peste o zonă cu pete de petrol, recipiente din plastic, sticle goale și cutii de conserve. Am fost nevoiți să abandonăm „Ra I" in apele puternic poluate din apropierea insulei Barbados și am renetat călătoria, pe aceeași rută, în 1970 cu „Ra II". De data aceasta, am făcut un studiu sistematic asupra poluării apelor, pe care I-am'înaintat Națiunilor Unite.Cine crede că oceanul va rezista timp îndelungat tuturor acestor vicisitudini se înșeală amarnic. Știm că poluarea mării a devenit globală. Știm, de asemenea, că se întreprinde puțin sau chiar nimic împotriva acestei situații. De aceea este justificată întrebarea : cine ajută oceanul ?Viața a apărut pe planeta noastră abia după ce în apele oceanului s-ă dezvoltat planctonul. El a fost acela care a produs suficient oxigen pentru ca plante dintre cele mai mici să se poată înălța deasupra suprafeței apei și să poată crea apoi atmosfera în care trăim astăzi.Pentru dezvoltarea ei în continuare, viața a fost și este dependentă de plancton. Acest lucru este valabil astăzi mai mult ca oricînd, deoarece, datorită creșterii populației, avem nevoie de tot mai multe proteine din mare. Or. fără plancton nu pot exista pești. Fără plancton moare oceanul, iar odată cu el este amenințată Terra.
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încheierea reuniunii ministeriale de la manila

România — primită în unanimitate
membra al „Grupului celor 1T

MANILA 7 — Trimisul specia! Agerpres transmite : România a fost primită, în unanimitate, ca membru al „Grupului celor 77". Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței plenare de sîmbătă după-amiază a celei de-a treia reuniuni la nivel ministerial a „Grupului celor 77“ de la Manila.Srtiînd cuvîntul, conducătorul delegației române, tovarășul Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, 
a exprimat satisfacția deosebită a guvernului român față de decizia „Grupului celor 77“ de a primi România ca membru al grupului.Vorbitorul a adresat mulțumiri delegațiilor prezente la reuniunea de 
la Manila pentru sprijinul acordat, 
în mod deosebit delegațiilor latino- americane și guvernelor pe care le reprezintă, pentru solicitudinea manifestată de ele cu privire la cererea României de a participa, alături de ele, în cadrul grupului la- tino-american, la activitatea „Grupu
lui celor 77“.Decizia adoptată, a spus vorbitorul, are o semnificație deosebită, re- prezentind . consacrarea fericită a cooperării existente de-a lungul a- nilor între România și „Grupul celor 77". România este strîns legată de alte țări în curs de dezvoltare prin aspirațiile comune pentru progres și prosperitate, prin hotărîrea de a acționa ferm în vederea lichidării vechii politici imperialiste, bazată pe inechitate, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Vă asigurăm — a spus vorbitorul0 decizie care consacră colaborarea și solidaritatea militantă a României cu țările în curs de dezvoltare

Opinia publică din tara noastră 
salută cu satisfacție hotărîrea adop
tată in unanimitate de reuniunea 
ministerială de la Manila privind 
primirea României ca membru al 
„Grupului celor 77". Prin această 

> hotărîre își găsesc consacrarea co
laborarea strînsă dintre tara noas
tră și țările in curs de dezvoltare, 
solidaritatea militantă care o leagă 
de acestea în lupta pentru asigu
rarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî de sine stătător proprii
le destine, pentru abolirea vechii 
politici imperialiste de inechitate, 
pentru relații noi, de adevărată 
egalitate și colaborare reciproc 
avantajoasă între națiuni.

Este bine cunoscut că partidul și 
statul nostru și-au manifestat și își 
manifestă, prin întreaga activitate 

- internațională, sprijinul ferm fată
........ /■ , . .„IO'

P. C. Peruan se pronunță 
pentru întărirea unității 

forțelor progresiste din țarăLIMA 7 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la deschiderea lucrărilor celui de-al II-lea Congres al Tineretului Comunist din Peru (J.C.P.), secretarul general al Partidului Comunist Peruan, Jorge del Prado, a evidențiat sprijinul deplin al comuniștilor peruani față de măsurile adoptate recent de guvern în spiritul aprofundării procesului de transformări structurale inițiat în 1968. Arătînd că măsurile guvernamentale privind restructurarea politicii în domeniile economic și social vizează depășirea crizei economice prin care trece în prezent țara, Jorge del Prado a subliniat necesitatea consolidării frontului forțelor progresiste și democratice și întăririi unității lor în lupta pentru dejucarea oricăror tentative contrarevoluționare cu care forțele conservatoare încearcă să împiedice continuarea realizării programului guvernamental de dezvoltare a țării.
Urmărită cu viu Interes de opinia publică din țările balcanice, ca și de cercurile politice largi de pe continent, la Atena și-a încheiat lucrările reuniunea privind cooperarea economică și tehnică multilaterală în Balcani. Se poate aprecia că, prin întreaga sa desfășurare, prin caracterul constructiv al dezbaterilor, prin schimbul de idei prilejuit, prin multitudinea propunerilor și sugestiilor practice, concrete prezentate privind diferite sfere ale colaborării reciproc avantajoase, prin perspectivele _ noi deschise acestei colaborări, reuniunea a constituit un succes al cauzei înțelegerii și bunei vecinătăți în Peninsula Balcanică și pe continent.Opinia publică din țara noastră salută cu satisfacție rezultatele pozitive înregistrate, considerînd că s-au creat premise de bun augur pentru amplificarea conlucrării prietenești în regiunea noastră geografică. Chiar în răstimpul desfășurării reuniunii, în Expunerea prezentată la Congresul consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia reuniunea de la A- tena drept „un moment important in evoluția relațiilor între țările balcanice", exprimînd totodată încrederea că ea „se va solda cu rezultate cît mai bune, ducînd la stimularea și intensificarea colaborării între țările din Balcani, atît în domeniile economic, tehnico-științific și cultural, cît și în alte domenii. Transformarea Baloanilor într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare, corespunde nu numai intereselor popoarelor din această regiune geografică, ci și cauzei păcii și colaborării în Europa și în întreaga lume".Atenția și sprijinul pe care România le-a acordat, de la început, ideii organizării acestei reuniuni^ și desfășurării ei cu succes reflectă, în mod elocvent, preocuparea statornică a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea unor relații de prietenie și bună vecinătate în Balcani, pentru extinderea colaborării, atît pe plan bilateral, cît și multilateral — preocupare ce și-a găsit expresie în bine cunoscutele inițiative și propuneri prezentate de-a lungul anilor. Totodată, țara noastră a manifestat 

în încheiere — că România va constitui, în cadrul „Grupului celor 77", un factor activ și constructiv, că își va aduce întreaga sa contribuție la întărirea rolului și forței grupului nostru.Numeroși delegați au salutat călduros delegația română, dind expresie înaltei stime de care se bucură pe plan internațional politica externă a României socialiste, strălucit promovată de președintele Nicolae Ceaușescu, de sprijinire a aspirațiilor de pace și progres ale popoarelor din țările in curs de dezvoltare, activitatea sa fermă in vederea instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, solidaritatea sa militantă cu țările în curs, de dezvoltare în lupta pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.
★Sîmbătă s-a încheiat cea de-a treia reuniune ministerială a „Grupului celor 77", deschisă la 26 ianuarie, Ia care au participat aproximativ 700 de delegați și invitați din peste 100 de țări, precum și observatori din partea unor organizații internaționale.în cuvîntarea rostită la închiderea lucrărilor, ministrul de externe al țării-gazdă, Carlos Romulo, președintele celei de-a treia reuniuni ministeriale a „Grupului celor 77", 

a subliniat că această manifestare 

de popoarele care au pășit pe calea 
dezvoltării 'de sine stătătoare, față de 
eforturile lor pentru recuperarea 
bogățiilor naționale, pentru conso
lidarea independentei. Această po
ziție își găsește noi temeiuri în fap
tul că România, tară socialistă, ea 
însăși țară in curs de dezvoltare, 
este legată de aceste state prin as
pirațiile comune spre progres și 
prosperitate, are de soluționat nu
meroase probleme asemănătoare cu 
ale lor. Dezvoltarea largă a relații
lor de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre tara noastră și ce
lelalte țări în curs de dezvoltare — 
relații în a căror impulsionare un rol 
esențial l-au avut vizitele în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in, numeroase state 
din America Latină, Africa și 
Asia — constituie o expresie con
cretă a consecvenței cu care țara
■ ■ '■ - '■ '■ ■

Dezbaterile dm Consiliu! de Securitate 
privind situația din ComoreNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit pentru a examina sesizarea șefului statului Comore că guvernul Franței intenționează să organizeze, la 8 februarie a.c., un referendum în Insula Mayotte, parte integrantă a teritoriului Comorelor.In cadrul dezbaterilor, numeroși membri ai Consiliului de Securitate și reprezentanți ai altor state s-au pronunțat pentru respectarea unității și integrității teritoriale a statului Comore și au cerut Franței să anuleze referendumul proiectat a avea loc în Comore.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul României, ambasadorul Ion Datcu, a arătat că poporul comorian și-a exercitat dreptul la autodeterminare pe ansamblul teritoriului său la 22 decembrie 1974. în consecință, Comorele și-au do- bîndit independenta ca națiune suverană în integralitatea teritoriului său. Prin rezoluția de admitere a Comorelor în O.N.U., prezentată de 

interes și receptivitate față de inițiativele altor state balcanice îndreptate în aceeași direcție, participarea și poziția adoptată la reuniunea de la Atena constituind în acest sens o grăitoare mărturie.Nu încape îndoială că organizarea, pentru prima dată în perioada postbelică, a unei astfel de reuniuni in- terbalcanice se înscrie ca un eveniment profund semnificativ pentru climatul nou ce domnește în Un început de bun augur, un pas înainte pe calea extinderi colaborării prietenești între țările balcanice
această parte a lumii, odinioară considerată „butoiul cu pulbere" al Europei, pentru cursul pozitiv ce se instaurează treptat pe continentul nostru după încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. De altfel, reuniunea de la Atena poate fi considerată ca o primă materializare, in a- ceastă zonă geografică, a prevederilor înscrise in Actul final al conferinței, confirmînd, o dată mai mult, interdependența dintre obiectivele cooperării și securității în Balcani și la scara întregii Europe.Caracterizîndu-se printr-un spirit de lucru, concret, cuvîntările rostite de șefii de delegații, dezbaterile care au avut loc au pus puternic în evidență interesul și dorința comună a statelor participante de a extinde cooperarea multila- 

internațională a reprezentat un moment semnificativ în lupta continuă a țărilor în curs de dezvoltare pentru progres economic și social,' i în cadrul unei noi ordini economice internaționale.Reuniunea a adoptat Declarația de la Manila și Programul de acțiune, documente ce înglobează pozițiile și propunerile comune ale țărilor în curs de dezvoltare la a patra sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, programată să Se desfășoare în luna mai la Nairobi.în spiritul Declarației și Programului de acțiune asupra stabilirii unei noi ordini economice internaționale, al Cartei drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor și al declarațiilor și recomandărilor adoptate de a șaptea sesiune specială a Adunării Generale a O.N.U., Declarația de la Manila reafirmă convingerea că noua ordine economică internațională este esențială pentru promovarea justiției și menținerea păcii internaționale. Documentul relevă că noile relații economice internaționale trebuie să se bazeze pe respectarea deplină a principiilor egalității între state, neintervenției în treburile interne, a sistemelor economice și sociale diferite și pe dreptul fiecărui stat de a exercita suveranitatea deplină și permanentă asupra propriilor resurse naturale. Declarația subliniază hotărîrea țărilor în curs de dezvoltare de a-și asigura o participare tot mai largă la procesul de adoptare a deciziilor în toate domeniile privind viitorul relațiilor economice internaționale.

noastră acționează pentru afirmarea 
unor noi relații între state, bazate 
pe principiile egalității în drepturi, 
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Exprimîndu-și satisfacția față de 
hotărîrea adoptată la Manila, în 
care vede o recunoaștere a justeței 
politicii sale externe, a principiilor 
care o călăuzesc, România este 
hotărîtă să-și intensifice eforturile, 
alături de celelalte state membre 
ale „Grupului celor 77", de toate 
statele lumii, pentru soluționarea 
in interesul tuturor popoarelor a 
marilor probleme care confruntă 
omenirea contemporană, pentru in
staurarea unei noi ordini politice și 
economice mondiale, menită să asi
gure progresul general, pacea și 
securitatea în întreaga lume.

un număr impresionant de țări, inclusiv România, au fost recunoscute în mod expres limitele teritoriale ale Comorelor. în consecință. Comorele trebuie să beneficieze de toate drepturile și garanțiile conferite de Carta O.N.U.Arătînd că delegația română sprijină apelul lansat Franței de către țările africane de a renunța la referendumul ce ar urma să aibă loc la Mayotte, ambasadorul român a exprimat convingerea că această neînțelegere între Franța și noul ,stat al Comorelor va fi rezolvată în mod prietenesc, pe baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Comorelor.Supus la vot, proiectul de rezoluție. prezentat de cinci state membre ale consiliului, a întrunit 11 voturi pentru, inclusiv România, trei abțineri (Anglia, S.U.A., Italia) și un vot împotrivă (Franța). El nu a putut fi adoptat datorită veto-ului Franței, care este membru permanent al Consiliului de Securitate.
terală dintre ele, pornind de la posibilitățile largi și premisele de eficiență sporită pe care le oferă atît apropierea teritorială, cît și unele preocupări similare pe planul dezvoltării economice. Se poate astfel a- precia că interesul economic — al u- nei cooperări avantajate de vecinătatea teritorială — și interesul politic — al promovării climatului de destindere și pace — își vor găsi o tot mai fericită îmbinare.

Ideile, propunerile și sugestiile prezentate în cadrul lucrărilor constituie, în acest sens, un patrimoniu valoros, cu largi posibilități de fructificare în multiple proiecte comune, în agricultură, comerț, energie, transporturi și telecomunicații, apărarea mediului înconjurător ș.a. Pe parcursul desfășurării reuniunii, în plenară, ca și la întîlniri ale exper- ților s-au evidențiat multiple domenii de larg interes — ca, de pildă, cooperarea economică și tehnico-științifică în prospectarea și punerea în valoare a unor zăcăminte din țările balcanice, construirea în comun a unor obiective economice, crearea de societăți mixte de producție și comercializare, cooperarea pe terțe piețe, extinderea cooperării în sectorul drumurilor, al transporturilor fluviale și maritime

CIUDAD DE MEXICO:

Instaurarea 
unei noi ordini economice 
» temă centrală a „Congresului 

unității latino-americane“CIUDAD DE MEXICO 7 (Agerpres). — Delegații reprezentînd 17 state din America Latină s-au reunit, în capitala Mexicului, în cadrul primului „Congres al unității latino-americane", pe a cărui ordine de zi figurează problema modalităților de consolidare a „alianței forțelor politice, democratice și revoluționare din regiune" — relatează agenția Prensa Latina.în cuvîntul de deschidere a lucrărilor, reprezentantul Mexicului, Santiago Avalos Zavala, a subliniat că popoarele din America Latină nu mai constituie în prezent „o rezervă a imperialismului", ci o rezervă a revoluției, și ele trebuie să-și consolideze solidaritatea în vederea lichidării definitive a vechilor relații și instaurării unei noi ordini economice în regiune. El s-a pronunțat pentru dezbaterea, în acest spirit, a problemelor care vizează recuperarea și valorificarea resurselor naturale în interes național, reafirmarea plenară a autonomiei, suveranității și independenței naționale ale statelor din regiune, pentru eliminarea intervenției străine în treburile interne și dezvoltarea cooperării pașnice în America Latină.

agențiîte d® presă transmit:
R. Nsxon va vizita R. P. 

ChÎHSZă. ASen^ China Nouă a- nunță că guvernul R. P. Chineze a adresat fostului președinte al Statelor Unite, Richard Nixon, o invitație de a vizita China, pe care acesta a acceptat-o. Nixon va sosi la Pekin la 21 februarie.
0 întîlnire Ia nivel înalt— la care participă președintele Mo- zambicului, Samora Machel, președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, președintele Zambiei, Kenneth Ka- unda, și președintele Botswanej, Seretse Khama — se desfășoară în localitatea Kilimani (Mozambic). în- tîlnirea este consacrată dezbaterii unor probleme legate de situația politică și economică din această zonă a continentului african. „Statele a- fricane sînt ferm hotărîte să lichideze definitiv rămășițele colonialismului și rasismului din Africa", a declarat președintele Mozambicului.

Bilânțul tragic al cutremurului 
din GuatemalaCIUDAD DE GUATEMALA. Ultimele 

informații asupra ur
mărilor valului de cu
tremure din Guate
mala arată că numărul 
morților ar fi de 7 375. 
Totodată, se estimează 
că ar fi 40 000 de ră
niți, iar aproape un 
sfert de milion de per
soane au rămas fără 
adăpost (intr-o țară cu 
o populație totală de 
circa 4 milioane și ju
mătate locuitori).

Mai multe departa
mente afectate de cu
tremur se află practic 
izolate, comunicațiile 
terestre și feroviare cu 
zonele nordice sînt în
trerupte, împiedicînd 
astfel autoritățile să 
vină în ajutorul popu
lației sinistrate. Pînă 
vineri seara au fost 
înregistrate 370 de 
mișcări tectonice.

Ca număr de victi
me, tragedia guate
maleză este compara
bilă cu cea abătută, în

decembrie 1972, asupra 
altei fări din America 
Centrală — Nicaragua 
— unde s-au înregis
trat aproximativ 10 000 
de morți, 20 000 de ră
niți și 250 000 de sinis- 
trați. In ce privește 
însă pagubele mate
riale, se crede că ele 
ar fi considerabil mai 
ridicate .în Guatema
la, întrucit aici miș
cările seismice inten
se nu s-au limitat ■ la 
zona capitalei (ca în 
Nicaragua), ci au dis
trus, partial sau total, 
numeroase localități 
mici și mijlocii. In di
verse regiuni ale tă
rii, scufundările de 
teren au „înghițit" 
porțiuni ale șoselelor 
și căilor ferate, uni
tăți economice, poduri 
etc. Specialiștii apre
ciază că economia 
guatemaleză va avea 
nevoie de mai mulți 
ani pentru a se reface 
de pe urma acestei ca
tastrofe. Deocamdată

etc. După cum se precizează în Comunicatul comun dat publicității, „catalogul" cu propunerile și sugestiile formulate în cadrul. reuniunii urmează să fie prezentat guvernelor respective, cărora le revine, firește, atributul de a hotărî asupra măsurilor ce trebuie luate pentru materializarea lor.La toate aceste rezultate România a adus, alături de celelalte țări, o contribuție efectivă, atît prin gama 

largă de propuneri concrete privind formele și modalitățile de extindere a cooperării, cit și prin eforturile depuse pentru definirea unor puncte de vedere general acceptabile.Unul din cele mai importante rezultate ale reuniunii îl constituie, desigur, afirmarea ideii de continuitate. în acest sens, în comunicatul comun adoptat este luată in considerare și menționată convocarea unei noi întîlniri, reuniunea de la Atena fiind considerată ca o primă etapă a unui amplu proces, menit să confere noi dimensiuni conlucrării multilaterale între țările Peninsulei Balcanice.Desfășurate într-un spirit de conlucrare prietenească și de respect mutual, lucrările conferinței confirmă, încă o dată, că, atunci cînd schimburile de vederi se desfășoară

Președintele Columbiei l-a primit pe ministrul român 
al minelor, petrolului și geologiei D[ PRETUTINDENI

BOGOTA 7 (Agerpres). — Președintele Republicii Columbia, Alfonso Lopez Michelsen, l-a primit pe ministrul român al minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan, care efectuează o vizită oficială in Columbia.Cu acest prilej, ministrul român a transmis, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, un mesaj de salut, urări de sănătate și fericire președintelui Alfonso Lopez Michelsen și doamnei Cecilia Caballero de Lopez, precum și urări de progres și bunăstare poporului columbian.Mulțumind pentru mesaj, președintele Columbiei l-a rugat pe ministrul
Convorbiri economice româno-peruaneLIMA 7 — Corespondentul nostru transmite : La Lima au început convorbirile economice oficiale dintre ministrul român al minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan, care întreprinde o vizită oficială în P.eru, și ministrul peruan al energiei și minelor, generalul Arturo la Torre di Tolla. Cu acest prilej au fost evidențiate rezultatele pozitive obținute în cadrul cooperării dintre Româ-

Cu prilejul centenarului naș
terii lui Constantin Brâncuși, la 
Clubul internațional de presă și 
carte din Bialystok a fost orga
nizată, sub auspiciile Ambasa
dei române, expoziția „Monu
mente artistice din România", 
în care sint prezentate operele 
marelui sculptor. După vernisa
jul expoziției au fost prezenta
te filmele „Sculpturi la Tirgu- 
Jiu“ și „In țara lui Brâncuși". 
La deschiderea expoziției au 
fost prezenți reprezentanți ai 
organelor locale, oameni de ar
tă și cultură, un numeros pu
blic. A luat parte ambasadorul 
țării noastre la Varșovia, Aurel 
Duca.

Convorbiri anglo-vest-Primul ministru britagernians.nic, Harold Wilson, a conferit sîmbătă cu cancelarul vest-german, Helmut Schmidt, aflat în vizită la Lon- 

însă populația și au
toritățile luptă din 
greu cu nevoile ur
gente : asistenta medi
cală pentru răniți, a- 
provizionarea cu ali
mente, îndeosebi în 
capitală, unde situa
ția a devenit critică, 
deblocarea străzilor, a- 
sigurarea de adăpost 
pentru mulțimea sinis
trată.

Guatemala se află 
inir-una din zonele 
globului cu cele mai 
multe și puternice cu
tremure. Este așa-nu- 
mita „centură de foc", 

; formată din lanțuri de 
munfi înalți. înveci
nați cu depresiuni 
submarine profunde. 
Nu departe se găsește 
arcul seismic care cu
prinde Marea Antile- 
lor. întreaga întinde
re a „centurii de foc", 
de la Alaska pînă la 
Tara Focului, este su
pusă periodic seisme
lor, care ating 7 sau 
chiar 8 grade pe sca
ra Richter.

pe baze constructive, în condițiile' egalității în drepturi și respectului reciproc, în spiritul receptivității față de pozițiile fiecăruia, este pe deplin posibil să se obțină rezultate care să întrunească adeziunea tuturor parti- cipanților.Un rol pozitiv în această privință l-a avut și faptul că participant» au convenit ca reuniunea — ca și toate întîlnirile viitoare interbalcanice — să se desfășoare pe baza regulilor de procedură democratice- care au fost consacrate de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Este vorba în primul rînd de participarea la tratative în condiții de deplină egalitate, de adoptarea tuturor hotărîrilor prin consens, de participarea tuturor delegațiilor la toate formele de activitate ale reuniunii, de conducerea lucrărilor prin rotație — reguli menite să întărească și mai mult respectarea intereselor legitime ale tuturor statelor participante.Fără îndoială că, prin rezultatele sale, reuniunea, de la Atena, reflec- tînd tendințele pozitive din viața continentului și din zona Balcanilor, va contribui ea însăși la consolidarea acestor tendințe, corespunzător năzuințelor și așteptărilor opiniei publice balcanice și europene. Poporul român salută cu căldură aceste rezultate, exprimîndu-și convingerea că ele vor fi dezvoltate, că își vor găsi materializarea în diverse proiecte de cooperare, care să contribuie la accelerarea progresului e- conomic al țărilor din regiune. România, așa cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al partidului, președintele republicii, este hotărîtă să facă tot ceea ce depinde de ea pentru dezvoltarea largă a conlucrării între statele din a- ceastă regiune, acționînd neabătut pentru instaurarea în Balcani a unui climat de înțelegere, pace și securitate, pentru consolidarea cursului spre destindere pe întregul continent și in lume.
Dumitru ȚINU 

român să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei Cecilia Caballero de Lopez, călduroase urări ide sănătate, fericire personală și de prosperitate poporului român.în timpul întrevederii s-a exprimat satisfacția față de rezultatele obținute pînă în prezent în cooperarea economică româno-columbiană și s-au evaluat posibilitățile de diversificare a legăturilor bilaterale.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat membri ai guvernului columbian, precum și ambasadorul țării noastre la Bogota, Dumitru Mo- ianu.
nia și Peru, menționîndu-se îndeosebi cele înregistrate în activitatea întreprinderii miniere mixte perua- no-române „Antamina" și posibilitățile de extindere a cooperării dintre cele două țări în domeniul industriei extractive.La convorbiri participă, de asemenea, ambasadorul României la Lima, Ion Comănescu.

dra, în probleme privind actualele dificultăți economice ale țărilor vest-europene și stadiul eforturilor vizînd uniunea politică și monetară a C.E.E. Purtătorii de cuvînt oficiali au indicat, între altele, că cei doi șefi de guvern și-au exprimat profunda îngrijorare în legătură cu a- gravarea șomajului în țările occidentale.
Pmul ministru al Iorda

niei, Zeid Rifai, a declarat că este cu neputință să se instaureze pacea în Orientul Mijlociu dacă Israelul nu evacuează teritoriile arabe ocupate și dacă drepturile legitime ale poporului palestinean nu sînt restabilite. Totodată, el a declarat că Iordania va continua să susțină drepturile poporului palestinean pină în momentul cînd pacea va fi definitiv stabilită în Orientul Mijlociu și pămînturile vor fi restituite posesorilor lor legitimi.
Premisral interimar al 

Consiliului de Stat d R. P. 
Chinez©, Hua Ku°-fen, l-a primit pe Jesus Sanchez Carrero, primul ambasador al Republicii Venezuela la Pekin, informează agenția China Nouă.

0 persoană neidentifica
tă a ucis cu i focuri, de revolver pe Edvin Zdovț, consul la Consulatul general al Iugoslaviei la Frankfurt. Criminalul a reușit să fugă. Poliția din Frankfurt a format o comisie specială care va face ancheta. Agenția Taniug arată că se presupune că actul criminal a fost săvîrșit de membri ai unei organizații fasciste teroriste din rîndurile emigrației dușmănoase extremiste.

Festivalul Internațional 
al filmului. La BeIsrad a fost inaugurată cea de-a 6-a ediție a Festivalului internațional al filmului „Fest ’76", care constituie o trecere în revistă a celor mai bune realizări cinematografice ale anului trecut din lumea întreagă. La festival, care se va desfășura pînă la 14 februarie, vor fi prezentate peste 100 de filme, din 30 de țări.

Guvernul peruan a adoptat hotărîrea privind crearea unei comisii mixte pentru studierea problemelor forței de muncă și asigurărilor sociale. Din comisie fac parte reprezentanți ai guvernului și ai celor mai mari uniuni sindicale.
Dezvoltarea economiei 
R. P. Ungare în 1075BUDAPESTA 7 (Agerpres). — Direcția Centrală de Statistică a dat publicității rezultatele îndeplinirii planului de stat al R.P. Ungare pe anul 1975. în document se arată că sporirea venitului național (în prețuri comparative) a fost de 5 la sută.Volumul global al producției industriei socialiste a crescut cu aproximativ 5 la sută. Din industrie, cel mai mult a crescut producția' sectorului construcțiilor de mașini, care a marcat un spor de 10 la sută. Sporul producției industriei chimice a fost de 8 la sută, iar cel al industriilor energetică și materiale de construcții a fost de 4—5 la. sută.Datorită condițiilor climaterice nefavorabile, producția agricolă a crescut în anul 1975 cu 1—2 la sută, față de 3—4 la sută cît a fost prevăzut în plan.

Acord privind constituirea 
unui fond internațional 

pentru dezvoltarea 
agriculturiiROMA 7 (Agerpres). — Reprezentanții a 73 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) reuniți la Roma au ajuns la un acord de principiu privind constituirea Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (F.I.D.A-). Potrivit acordului, totalul contribuțiilor statelor interesate la F.I.D.A. se ridică la 1,250 miliarde dolari, sumă din care urmează să fie acordate credite țărilor in curs de dezvoltare. Creditele sînt destinate modernizării agriculturii, achiziționării și producerii de mașini, utilaje și îngrășăminte chimice, precum și pentru sporirea producției de alimente în aceste țări, prioritate avînd statele afectate în cea mai mare măsură de foamete.

• AUTOVEHICULELE 
VIITORULUI. După părerea oamenilor de știință sovietici, mașinile pășitoare au un mare viitor în ce privește deplasăr.Ie pe terenuri accidentate, prezen- tînd certe avantaje față de mașinile cu roți sau cu șenile. Calculele teoretice și modelele matematice au demonstrat că este posibil să se creeze sisteme cu mai multe puncte de sprijin, care să fie capabile să se deplaseze prin munți, rîpe, păduri. Orientindu-se pe teren cu ajutorul unor sensori cu laser sau de altă natură, mașinile automate își vor alege singure viteza cea mai potrivită, precum și lungimea pașilor. în U.R.S.S. au fost întocmite de acum principiile de funcționare pentru un aparat pășitor cu șase picioare și înzestrat cu o mare manevrabilitate.

• „CALORIFERE PEN
TRU OGOARE". Pentru sporirea randamentului unor plante de cultură, în R.F.G. este în curs de montare pe un teren experimental în suprafață de 7 ha un sistem de încălzire a solului, alcătuit din tuburi din material plastic rezistent Ia coroziune, implantate de o mașină specială la adîncimea de 70 cm. Prin rețeaua tubulară circulă apă caldă provenită de Ia centrala termică din vecinătate. Experiențe au dovedit că pe un sol încălzit se pot obține recolte de cartofi, de pildă, cu 20 la sută mai mari. De asemenea, griul de toamnă, sfecla de zahăr, porumbul dau recolte substanțial sporite și, totodată, se coc cu trei săptămîni mai repede. Se deschid, în același timp, perspective favorabile pentru aclimatizarea în zone cu climă mal rece a. unor plante subtropicale, cum ar fi bumbacul sau arahi- dele.

• OPERE DE ARTĂ 
RECUPERATE. La Florența se va deschide, în curînd, o expoziție cuprinzînd un număr de opere de artă celebre — între care pînze de Rubens, Carpaccio, Tintoretto, Tiziano, ca și faimoasa statuie a Discobolului lui Miron — sustrase de naziști în cursul celui de-al doilea război mondial și recuperate ulterior. Dificila acțiune de recuperare a operelor jefuite, de cele mai m-ulte ori la ordinele directe ale lui Hitler și Goering, durează de ani de zile și nu s-a terminat încă nici acum. Concomitent cu expoziția, va fi editată o culegere de documente reconstituind, cu fidelitate, împrejurările sustragerii operelor respective, ea și munca intensă, plină de migală pentru regăsirea lor.

• CAMPANIA ÎMPO
TRIVA FUMATULUI îmbracă în S.U.A. forme dintre cele mai variate, inclusiv confecționarea de insigne, tricouri, cămăși, șepci cu lozinci sugestive, care atrag atenția împotriva e- fectelor nocive ale țigărilor. La această campanie au fost atrase și multe gospodine, care pur și simplu au hotărît să desființeze un articol considerat multă vreme drept indispensabil în orice salon sau sufragerie : scrumierele. Gospodinele își motivează gestul lor și prin rațiuni de ordin estetic, scrumierele fiind, afirmă ele, la fel de dizgrațioase ca și scuipătorile.

• UN NOU SISTEM 
RADAR. Un grup de cercetători canadieni a pus de curînd la punct un nou tip de radar care elimină principalul defect al tipului „clasic" utilizat in aeronautică : propagarea în li- . nie dreaptă a undelor, ceea ce prezintă, pe vreme urîtă, riscul confundării cu paraziții rezultați în' urma precipitațiilor. Undele emise de noul tip de radar au o- traiectorie elicoidală și sînt captate cu ajutorul unei antene speciale, astfel îneît pa- raziții nu mai apar ’ pe ecranul de urmărire.

• JUBILEU NEOBIȘ
NUIT. Cu prilejul aniversării unui veac de la înființarea Grădinii zoologice din Calcutta (India), unul din pensionarii a- cesteia a fost, de asemenea, sărbătorit pentru împlinirea venerabilei vîrste de o sută cincizeci de ani, din care nu mai puțin de o sută de ani i-a petrecut în aoest parc. Este vorba de o broască țestoasă, care deține recordul mondial de supraviețuire în captivitate și care, la fel ca în tinerețe, continuă să-și amuze admiratorii plim- bînd copiii pe carapacea sa.

• COSMETICA ANTI
CHITĂȚII. In cursul unor săpături efectuate în apropiere de El-Bahari (Egipt), arheologii au descoperit resturile unui... „sa- , Ion,de cosmetică" antic. Au fost găsite obiecte care foloseau la confecționarea perucilor, printre care vase din alabastru coriți- nînd smocuri de păr. Au fost scoase la Iveală, de asemenea.o perucă gata confecționată, diferite produse cosmetice, vopsele pentru păr Ș.all

° COLORANT PRI
MEJDIOS. „Roșu nr. 2", unul din cei mai cunoscuți și răspîndiți coloranți sintetici pentru produsele alimentare, folosit pe scară largă în S.U.A., a fost interzis recent. întrucit cercetări amănunțite au dus la concluzia că este cancerigen. Acest colorant era utilizat in fabricarea a sute de sortimente din industria alimentară (creme, înghețată, băuturi răcoritoare), în cosmetică și chiar pentru producerea de vitamine.
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