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0 IMPORTANTĂ SARCINĂ A CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI w prevederi
16 000 tone de cimentdistinctivă a activității de la Combinatul deTrăsătura cimentiștilor ... .. lianți din Cîmpulung Muscel o reprezintă mai buna organizare a producției la fiecare loc de muncă. .Mai concret, este vorba de aprovizionarea ritmică cu materie primă a fiecărei formații de lucru, de creșterea gradului de folosire a utilajelor prin exploatarea lor corectă și executarea de reparații de bună calitate. Pe această bază, cimentiștii de aici au livrat șantierelor de la începutul anului, peste prevederi, circa 16 000 tone de ciment. (Gheorghe Cinstea).

Avem de înfăptuit — în acest an și in acest cincinal — un amplu program de investiții, menit să susțină și să sporească și mai mult dinamismul economiei naționale. De asemenea, din rațiuni economice profund justificate, care impun, in fapt, abordarea dintr-o perspectivă cu totul nouă a activității din acest domeniu, vom echipa noile obiective de investiții în cea mai marc parte cu mașini și utilaje tehnologice realizate în țară. Iată deci, pe scurt, ce mare și important examen de capacitate tehnică și organizatorică trebuie să susțină pe parcursul noului cincinal colectivele producătoare de utilaje și echipamente tehnologice din industria noastră constructoare de mașini.Chiar din anul 1976, unitățile constructoare de mașini urmează să fabrice cîteva zeci de mii de tone de utilaje și echipamente — care trebuie să treacă prin filtrul unor exigențe sporite în ce privește nivelul lor tehnic și calitativ, cu atit mai mult cu cit. in mare parte, aceste utilaje sînt fie de ridicată complexitate tehnică, fie absolut noi. în afara acestor exigențe, întreprinderile producătoare mai trebuie să răspundă încă unui comandament esențial : să livreze toate utilajele tehnologice cu punctualitate pe șantiere, la termenele din graficele de execuție, adică să creeze condiții efective pentru desfășurarea montajului în ordinea și ritmul prevăzut. Numai în măsură în care se“achită ” Ia fel de bine de ambele cerințe, constructorii de utilaje iși fac datoria. își onorează sarcinile ce le revin în realizarea noilor investiții.Este vorba deci de o sarcină de marc răspundere, pentru nirea căreia dispunem de tehnico-materială puternică dernă. Esențial este să se pretutindeni. în fiecare unitate producătoare. toate condițiile pentru fructificarea deplină a acestui potențial productiv. în acest sens, în primul rînd se cere o temeinică organizare a producției și a muncii. Planurile din acest an sînt clare, prevederile certe, de așemenea și tehnologiile de fabricație. în atari condiții, stabilirea unei perspective precise de activitate, pe decade și zile,- ca și repartizarea judicioasă a sarcinilor pe echipe, pînă la ultimul lucrător. sînt măsuri esențiale de natură să asigure desfășurarea unei munci intense, sustunitp. realizarea ritmică și la termen a utilajelor pla-

îndepli- o bază și mo- asigure

nificate. Un exemplu este semnificativ : în cursul anului trecut — în pofida necesităților mari de utilaje chimice — lipsa unor programe riguroase de activitate a avut drept consecință la unele întreprinderi de profil, ca, de pildă, cea din Găești, un grad necorespunzător de încărcare a capacităților și. bineînțeles, realizarea unor producții sub posibilități.De mare ajutor pentru conducerile de întreprinderi constructoare de utilaje este aplicarea riguroasă a planurilor de măsuri tehnico-organizato- rice. Izvorite din efortul colectiv al muncitorilor și specialiștilor acestor unități în vederea perfecționării organizării producției, aceste planuri dau răspunsuri concrete și corespunzătoare unor preocupări de stringentă actualitate : încărcarea rațională a capacităților de producție, îmbunătățirea tehnologiilor și reducerea ciclurilor de fabricație. folosirea cit mai deplină a timpului de lucru, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă și' întărirea asistenței tehnice. De altfel, un șir de furnizori, printre care întreprinderile de mașini grele din București, „1 Mai“ Ploiești. „Unio“ Satu-Mare ș.a., au și acționat cu stăruință în această direcție. Rezultatele bune înregistrate în prima lună a acestui an pledează în mod convingător pentru aplicarea integrală în fiecare unitate producătoare a acestor planuri de măsuri....Concomitent -cu asigurarea, unei organizări temeinice a producției și a muncii, reușita deplină a eforturilor depuse în prezent în întreprinderile furnizoare depinde, într-o măsură la fel de mare, de eficiența activității politico-educative desfășurate în toate secțiile, și sectoarele, la fiecare loc de muncă. Organele și organizațiile de partid sînt chemate să acționeze perseverent — folosind toate pirghiile muncii politice — pentru întărirea răspunderii și exigenței in muncă a muncitorilor și specialiștilor, pentru generalizarea experienței pozitive și stimularea inițiativelor valoroase, pentru întronarea unui climat de. ordine și disciplină in muncă. Această importantă sarcină trebuie privită ca o permanență, care reclamă înainte de toate o temeinică cunoaștere a situației concrete din întreprindere, a stadiului realizării utilajelor, a problemelor reale apărute într-un moment sau altul.Să nu pierdem însă nici o clipă din vedere obligația furnizorilor de a se încadra cu strictețe în exigen-

țele disciplinei de plan din domeniul investițiilor. Din acest punct de vedere, colaborarea permanentă cu beneficiarii de investiții, proiectanții de utilaje și montorii de pe șantiere se impune ca un factor decisiv in vederea unei temeinice organizări și bunului mers al producției. La ora actuală mai există un anumit volum de utilaje necontractate sau cu termene de liyrare necorelate judicios cu graficele de montaj.Se cuvine, de asemenea, insistat în mod deosebit asupra necesității unei strînse și permanente conlucrări cu montorii, deoarece este evident că, in felul acesta, se poate asigura execuția acelor utilaje de care este, realmente, imediată nevoie la o investiție sau alta și se pot pune la punct metode și tehnologii de lucru pe șantiere, în stare să micșoreze considerabil duratele de execuție. Așa s-a procedat, în ultima vreme, pe șantierele combinatelor chimice din Arad și Pitești, iar rezultatele bune obținute, reflectate în livrarea masivă de echipamente și instalații, ca și în intensificarea apreciabilă a ritmului de montaj tehnologic, sînt concludente în acest sens.Punerea în stare de perfectă funcționare a utilajelor, atingerea rapidă a parametrilor tehnico-economici proiectați sînt indisolubil .legate și de respectarea de către furnizori a obligațiilor privind verificarea riguroasă a funcționării utilajelor realizate pe standuri special amenajate, iar după livrare, asigurarea unei asistențe tehnice competente pe toată durata montajului. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că utilajele destinate noilor investiții sînt menite să sporească avuția națională, constituie proprietatea întregului popor și, tocmai de aceea, în fiecare unitate producătoare trebuie să se dovedească exigență și răspundere pentru respectarea normelor privind calitatea execuției și funcționalitatea acestora.În toate întreprinderile furnizoare acest trimestru reprezintă o perioadă de intensă solicitare, de eforturi stăruitoare. Rodnicia întregii activități depuse de constructorii de utilaje este strîns legată de rezolvarea cu înalt spirit de răspundere a -problemelor aduse în discuție, de aplicarea stăruitoare a măsurilor potrivite pentru atingerea unor ritmuri .susținute de lucru, astfel ca șantierele să primească utilajele tehnologice la termenele prevăzute în graficele de montaj și de calitate ireproșabilă.

Pregătiri pentru lucrările

Conform prevederilor Programului pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, in cursul acestui cincinal suprafața ocupată cu duri va spori în județul Sălaj 2 000 ha, (pe seama punerii în loarp a unor terenuri slab productive, improprii agriculturii. Tot în această perioadă, din totalul de 15 000 ha păduri cu productivitate scăzută, 4 000 ha vor fi înlocuite cu plantații de rășinoase repede crescătoare, ceea ce va asigura obținerea unui volum de masă lemnoasă la unitate de suprafață de 3—4 ori mai mare decît în prezent. în acest scop, în pepinierele județului se desfășoară o .intensă activitate. între altele, se controlează starea de vegetație a puieților necesari plantărilor ce vor începe în curînd. (A- gerpres).
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ÎN ZIARUL DE AZI:
® ACTUALITATEA ÎN AGRICULTURĂ: 
ASIGURAREA SEMINȚELOR PENTRU 
CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ ® DREPT SI 
LIMPEDE PENTRU TOT OMUL ® Rubricile 
noastre : FAPTUL DIVERS ; PE SCURT DIN 
TARĂ ; SPORT ; RĂSFOIND PRESA STRĂI
NĂ ; DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
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l Cind te afli 

în concediu,..
loan Nițu ocupă unul din cele 120 de locuri 

amin pentru necăsătoriți al întreprinderii de 
electrice București. loan Nițu are 26 de ani, e 
și se trape dintr-o familie de muncitori din apropierea 
Ploieștiului.

— Cum e viața la cămin ?
— Pe de o parte, bine. Avem condiții, e ieftin.
De față la discuție, Ștefan Vlădescu, tot lăcătuș, dar 

cu un palmares de producție de 26 de ani — adică exact 
virsta lui Nițu — replică :

— Cred și eu că-i bine și ieftin. Ce știi tu despre

intr-un 
mașini 
lăcătuș

I
I
I

I

gazdele unde lăsai jumătate din ciștig ? Dar stai un 
pic, ce vrei să spui cu „pe de o parte1' ?

— Că acolo, la cămin, s-ar simți nevoia unei încăperi 
de sport...

Păi n-aveți la club ?
— ...ori a unei biblioteci...
— Cea de la club ce cusur are 2_
— ...sau a unei săli de distracții.
— Dar bine, băiatule, pe ce lume trăiești ? Toate 

acestea le aveți la indemină, la doi pași, ca să zic așa. 
Dai ocol uzinei și ai intrat in unul dintre cele mai fru
moase cluburi ale Capitalei.

Apoi Vlădescu îl privește lung pe băiat și schimbă 
foaia :

— Ia ascultă aici, Nițule : de cind n-ai mai încercat 
ușa clubului ? Hai, spune drept !

— Tovarășe Vlădescu. cind am plecat eu in concediu 
nu era gata sala de sport și nici...

— Și cind te-ai întors din concediu ?
— Ieri.
— Atunci ce-i tot dai cu : „pe de o parte", „pe de 

alta" ? Du-te la club și după aia vorbește...
Tinărul se depărtează murmurînd : „Multe se mai 

petrec, frate, cind te afli în concediu...".

Ilie TANĂSACHE

I

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, a început joi după- 
amiază convorbirile cu tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, 
care face o vizită în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

La convorbiri au participat to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

A luat parte, de asemenea, to
varășul Antonio Gervasio, membru 
al Comisiei politice a C.C. al P.C. 
Portughez.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă tovărășească, de priete
nie și cordialitate.

★ ★

Joi la amiază a sosit în Capita
lă tovarășul Alvaro Cunhal, secre
tar general al Partidului Comunist 
Portughez, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpinat

Verdeț, membra 
Politic Executiv,’ 
al P.C.R., Ștefan 
supleant al Co*

de tovarășii Ilie 
al Comitetului 
secretar al C.C. 
Andrei, membru
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., de ac^ 
tiviști de partid.

Recunoscut în țară și peste hotare pentru produsele realizate, prestigiosul 
colectiv al întreprinderii „Republica" din Capitală este hotărît să-și spo
rească și mai mult faima. In fotografie: Șuvoiul barelor de metal la lami

norul nr. 1 (Foto : E. Dichiseanu)
Adunările de partid în întîmpinarea Congresului

educației politice i al culturii
âr exigența comunistă și combativitate
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criticii de artăExistă un raport foarte strîns intre ideea critică și limbajul care o exprimă. Și există, de asemenea. un raport foarte strîns între acest limbaj și opera supusă criticii. Ceea ce numesc 
eficiența criticii — a criticii de artă bineînțeles — nu este decît un rezultat al echilibrului dintre cele două raporturi. Să aproape vorba.Fie că critica mediatoare, interpretativă, destinată să apropie publicul de operă, fie că ne referim la critica orientatoare, normativă, destinată să-1 influențeze pe artist. într-un caz ca și în celălalt operăm cu concepte îndărătul cărora se află, trebuie să se afle, reprezentări. A- ceste reprezentări pot fi precizate sau numai sugerate, dar pentru ca ele să se afirme, adică să se nască, sint necesare. pe de o parte, o construcție logică a gîndirii, iar de alta, o claritate noțională a expresiei. care să ducă la o percepție imaginativă a cuvintelor, capabilă adică să le transforme sensul în imagini. Sîn- tdm în domeniul operelor vizuale, plastice, și orice considerare critică a lor este în ultimă a- naliză o confruntare între concept și imagine, între idee și forma sensibilă pe care aceasta o surprinde. Iată de ce limbajul critic nu trebuie să se dispenseze de evocarea concretă, de cuvîntul care spune lucrurilor pe . nume. în critica de artă abstracția nu este bine venită decît in măsura în care simplificînd, esențiali- 
zînd — cum se obișnuiește azi să se spună — esența își cristalizează forma. își concentrează aparența, făcind ca sinteza astfel obținută să ducă la o reprezentare, în vorbirea curentă, a-

limbajului gol de orice conținut, noțiunea de 
cuvintilism. De atunci, expresia a făcut epocă.Cuvintilismul reprezintă in critică non-efi- ciența ridicată la rang de virtute, spre deosebire de non-eficiența banală și vulgară a limbajului întortocheat și confuz. So înțelege, a- mindouă aceste ipostaze negative ale limbajului folosit de unii critici nu aparțin în nici un fel disciplinei critice ca a- tare, Ci doar imposturii care i se substituie. Din nefericire, fenomenul e foarte răspîndit, ajutat și de puțina perspicacitate a multor ascultători și cititori, care iau adesea drept eleganță a frazei și drept profunzime de spirit ceea ce nu e decît deșertăciune emfatică, dublată de a- fectare.Pînă la urmă, unii ajung să creadă că a- ceasta e însăși critica: in cel mai ,.fericit" caz, o jonglerie amuzantă, o paiațerie. dar de obicei o^ activitate nu prea bine conturată, mai mult sau mai puțin parazitară. și al cărei limbaj este prin excelență obscur, obositor și lipsit de orice răspundere, întrucit, în virtutea ..diversității de opinie", fiecare poate îndruga . orice .dorește, cu condiția „să sune bine" (uneori nici atît I). Ne a- flăm într-un domeniu unde domnește o foarte regretabilă confuzie a valorilor și care, tocmai de aceea riscă să fie compromis. Repet : eficiența criticii e condiționată de limbajul ei, de judiciozitatea și de limpezimea ideilor pe care le exprimă. Garantul major privință 
probitatea criticului, problema a criticii noastre de artă mult suferinde, din care decurg celelalte consecințe.

ceasta înseamnă că în timu ce tu critici, eu. care te ascult, trebuie să văd necontenit ceea ce spui.trebuie să-și respondentul mă vizibilă.lă. așadar
Ideea critică aibă co- într-o for- controlabi- 

prezentă, chiar- dacă numai mental.Limbajul criticii de artă trebuie să fie prin excelență un limbaj 
formator și imaginator. Această condiție nu se realizează în afara simplității și clarității, a forței de, pregnanță șt promptitudine în comunicarea sensului. Ex-
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partinică, îs spirit critic și autocritic 
dezbateri concrete, străine oriăr»

I '

(

manifestări «fe formalism
în întregul partid. în cadrul organizațiilor de bază se desfășoară în aceste zile adunările generale de dezbatere a activității ideologice în intîmpinarca Congresului educației politice și al culturii. Trebuie subliniat că, în covîrși- toarea lor majoritate, adunările se caracterizează prin combativitatea partinică, prin spiritul de exigență revoluționară cu care sînt abordate probleme esențiale ale comportării comuniștilor și, in general, a membrilor colectivului lor — atît în producție, cit și in familie și societate.Tocmai faptul că aceste aspecte sînt analizate PRIN PRISMA MODULUI DE GÎNDIRE al oamenilor determină atingerea scopului urmărit de aceste dezbateri — de A ÎNRÎURI CONȘTIINȚELE, DE A CONTRIBUI LA FOR-

MAREA ȘI DEZVOLTAREA TRASATURILOR POLITICO-MORALE PROPRII COMUNISTULUI. Prin această optică sînt abordate lipsurile, se relevă în spirit critic și autocritic rădăcinile acestora, urmărindu-se eradicarea unor rămășițe ale vechilor mentalități, ale manifestărilor de individualism, de indiferență față de interesele generale ale societății, înrădăcinarea atitudinii înaintate față de muncă și de proprietatea obștească, cultivarea conștiinței socialiste, înrădăcinarea normelor de etică socialistă în viața și activitatea cotidiană a fiecăruia.Din păcate, mai sint adunări unde, în pofida indicațiilor clare, se manifestă tendințe de abordare formală, superficială a acestor probleme. Birourile unor organizații de bază au conceput aceste adunări oarecum ca un fel de • consfă-

tuiri de producție, în care se trece în revistă modul de realizare a sarcinilor de plan, fără a-și găsi materializare specificul și esența acestor adunări — abordarea problemelor sub raportul activității politico-educative, al gîndirii și conștiinței ; problemele eticii sînt înțelese în mod limitat, fără referiri la comportarea generală în societate și familie ; se evită, de regulă, nominalizările — locul analizei la obiect, al combativității revoluționare, al spiritului critic și autocritic ocupîndu-I generalitățile, teze abstracte despre conștiință și educație.Este semnificativ pentru modul cum NU trebuie să se desfășoare o adunare de partid cazul adunării partid de la organizația din cadrul Combinatului tice Săvinești.
generale de Poliamid 1—3 de fire sinte-

vz

vedem mai de despre ce estene referim la

Puncte de vedere 
de Radu BOGDAN

presia sofisticată dizolvă imaginea, dă formei un caracter confuz, lipsind-o pînă la urmă cu totul de caracter ; reprezentarea devine oarbă, fără obiect, este anulată. La fel. in eu privește expresia bombastică sau prețioasă, supraîncărcată de zorzoane. sub apăsarea cărora dată nea Dar, există

Ca pretutindeni în țară, și în cadrul Combinatului de fibre sintetice din Săvinești se desfășoară zilnic adunări generale ale comuniștilor in care este a- nalizată activitatea consacrată înfăptuirii sarcinilor ce le re- - vin din programul ideologic al partidului, generalizării in viața de toate zilele a normelor și principiilor Codului etic comunist. Participind la mai multe asemenea adunări, am reținut conținutul bogat’ al multora dintre ele caracterizat prin profunzimea analizei,

prin spirit critic și /autocritic. Dar. in contrast cu' acestea, s-au reliefat și unele aspecte semnificative privind modul in care nu trebuie să se desfășoare o dezbatere cu o asemenea tematică, aspecte deno- țind o pregătire superficială a dezbaterii.La organizația de bază de la Poliamid 1—3. informarea prezentată a caracterul t prinzind I pre rolul i oriunde și
i avut mai curînd unei conferințe, cu- fraze generale des- conștiinței, valabile oricînd. Cu o dis-

irat asa y 5creție care nu folosește nimănui, și cu atît mai puțin colectivului secției, întăririi climatului de ordine și disciplină, s-a omis faptul că in luna ianuarie aici s-au înregistrat 45 de om/zile absențe nemotivate. A fost cu totul de neînțeles de ce cazurile atît de bine cunoscute ale unor muncitori că Nicolae Popa, Gheorghe Gologan. Vasile Dăscăles- cu ș.a., care, prin de la lucru, aduc activității în secție, criticate ferm, n-au

cum se cuvenea...

absențele prejudicii n-au fost primit re

plica necesară, au fost tratate cu duhul blindeții. Atitudinea ae toleranță, de colegialitate rău înțeleasă a ieșit în evidență și prin aceea că deși inginerul Mihai Diaconu a arătat că in schimbul respectiv sînt frecvente abaterile de la disciplina tehnologică, iar unele cadre tehnice dovedesc o nepermisă îngăduință față de aceste abateri, totuși... nimeni n-a fost tras la răspundere, n-a fost pus în
(Continuare in pag. a Il-a)

forma dispare o mai mult, imagi- devine informă, culme a ironiei, și expresia clară și simplă, de o perfectă construcție a limbajului, care nu spune nimic, nu transmite nimic, capabilă să nască impresia de a fi structurat însuși vidul, de a fi dat formă golului. înșiruite modulat pe o ață desfășurată la infinit, vintelc. cuprinse beție sonoră 'în ____toate sunetele și sensurile sînt articulate conform celei mai stricte gramatici și sintaxe, comunică senzația deplinei armonii a neantului. Regretatul Eugen Schileru inventase cind- va, pentru această supremă capacitate a unor critici de a atinge perfecțiunea absolută a

cu- de o oare
în această rămîn insă și rigoarea Este cred 
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ACTUALITATEA ÎN AGRICULTURĂ

ASIGURAREA SEMINȚELOR

© Transferurile între județe trebuie încheiate pînă la sfîrșitul lunii februarie 
® De ce întîrzie ridicarea semințelor de la bazele de recepție ? ® Controlul 

calității — mai bine organizaiFolosirea unor semințe de bună calitate constituie o condiție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari. Iată de ce acum, cind au mai rămas puține zile pină la începerea însămin- țărilor de primăvară, trebuie pusă întrebarea : Au fost asigurate semințele necesare ? Anul acesta, datorită măsurilor luate din timp de organele agricole, s-au asigurat cantități îndestulătoare de semințe atit pentru reinmulțirea și înnoirea fondului somincer, cit și pentru nevoile unităților agricole. Problema care se ridică acum este ca ele să ajungă la timp în unitățile agricole. Cum se desfășoară această acțiune ?„încă de la sfirșitul lunii decembrie — ne informa tov. Vasile Becuș, directorul întreprinderii de semințe din Centrala de valorificare a cerealelor — organele agricole județene au primit planul de repartiții și sarcinile de livrare a semințelor, atit în cadrul județului, cit și pentru mișcările care trebuie fectuate între județe, torită acestor măsuri, tribuirea semințelor mai avansată cu circa săptămini decit în anii trecut i. Zilele trecute a avut loc o ședință de lucru cu șefii centrelor județene de semințe. Cu acest prilej s-a reliefat că în unele județe există întârzieri, atit în ce privește expedierea semințelor spre diferite județe, cit și ridicarea acestora de la bazele i de recepție de către unitățile agricole".Ce se face pentru impulsionarea acestei acțiuni ?Au altor tope celor analizelor de laborator privind calitatea semințelor, care la unele culturi s-au efectuat cu intirziere, centrala de specialitate a definitivat balanța de mutații pentru fiecare județ, stabilind ca intreaga ac-

țiune să se încheie Pînă Ia finele lunii februarie. Livrările trebuie să fie intensificate la întreprinderile de valorificare a cerealelor din județele Ilfov, unde mai sînt de transportat 1 300 tone de semințe, Brăila — 425 tone, Constanța — 285 tone, Satu-

structuri impune ca mutațiile intre județe să se facă integral. Or, mai sînt de livrat peste 8 000 tone de porumb pentru sămînță, cele mai mari cantități avînd de expediat întreprinderile de valorificare a cerealelor din județele Ilfov — 1 300 tone. Brăila —

doua

/Nivelul viitoarei recolte depinde mult de sâmînta pe care 
o incorporăm în sol. in laboratoarele Inspectoratului de 
calitate a semințelor și materialului săditor din județul 
Ilfov, lucrările de analiză se află într-un stadiu avansat 

Foto : E. Dichiseam!

mai rămas de livrai județe . circa 4 200 de semințe, in afara de porumb. Pe baza
Mare — 300 tone, Dolj — 257 tone, Botoșani și Ialomița cîte 200 tone. Firește, se impune să se acorde prioritate , livrării semințelor pentru culturile din prima epocă.în ce1 privește semințele de porumb, anul acesta Ministerul Agriculturii a stabilit pentru fiecare județ o structură optimă a hibrizilor. care să permită coacerea și recoltarea eșalonată. Realizarea acestor

1 350 tone, Buzău — 1300 tone. Constanța — 800 tone, Timiș — 600 tone.Cele mai mari intîrzieri se constată Ia preluarea, semințelor. Pină la jumătatea lunii februarie, din cele 96 000 tone semințe repartizate unităților agricole, și care în cea mai mare parte se află la bazele de recepție, au fost ridicate numai 13 500 tone. La plantele furajere mai sînt de ridicat 1 200 tone de semințe, la

mazăre — 3 700 tone, orzoaica — 7 300 tone, ovăz— 2 900 tone, in pentru ulei— 4 400 tone etc, întîr- zierea se datorește și faptului că unele întreprinderi județene 1 de valorificare a cerealelor nu au definitivat repartizarea semințelor pe fiecare unitate agricolă, astfel ca. ele să știe de la care baze’ de recepție să le ridice. Această operație trebuie încheiată in cel mai scurt timp. Chiar și în acele județe — printre cate Buzău, stanța, Ialomița, Brăila. Teleorman, Olt, Dolj — unde repartizarea pe unități s-a făcut, ridicarea semințelor se desfășoară anevoios. Este o situație ce impune ca organele agricole județene și consiliile populare comunale să ia măsuri hotărite 'ca unitățile agricole să organizeze preluarea, in aceste zile, a tuturor semințelor care le-au fost repartizate, acordind prioritate culturilor din prima epocă.Intensificarea acestor acțiuni impune ca și unele laboratoare județene pentru controlul calității semințelor să urgenteze verificarea calității semințelor la toate culturile. Laboratoarele din județele Ialomița, Ilfov, Hunedoara, Satu-Mare. Cluj, Brașov trebuie să grăbească analizele ia semințele pentru plantele furajere — trifoliene și gra- minee, culturi care se in- sămințează în prima epocă— la inul pentru ulei și orez.Pentru ca însămînțările de primăvară să se poată desfășura cu succes, încă din primele zile, organele agricole județene, consiliile populare comunale și organizațiile de partid de sate au datoria să ia suri și să urmărească i luarea de către fiecare tate agricolă, în cel scurt timp, de la bazele de recepție, a semințelor care le-au fost repartizate.

Con- Argeș, Timiș.

FAPTUL
Magazinul universal „Omma din Ploiești

i DIVERS

si

(Urmare din pag. I)fața propriilor fa.pte. Ca urmare a unei asemenea critici palide, abstracte — nivelul combativității întregii adunări a fost nesatisfăcător, coborit.Cit de necesar, de instructiv ar fi fost ca în cadrul dezbaterilor cazul recent de sustragere din întreprindere a unor produse finite sau materii prime, ai cărui autori binecu- noscuți sînt Nicolae Turcu, Gheorghe Sava, Ion Stanciu. Ion Popescu, Elena Todiriță —. problemă depistată chiar în zilele premergătoare adunării — să fi fost supus analizei pentru a declanșa o puternică reacție a opiniei muncitorești față de asemenea manifestări, cu totul contrare moralei socialiste, atitudinii noi față de proprietatea obștească I Dar parcă nimeni n-a auzit de aceste fapte reprobabile, iar cei care le-au comis parcă n-ar fi făcut parte din acest colectiv.Nu putem să nu observăm că în informare au fost menționate și unele exemple negative ; de pildă, faptul că operatorul Măricel Costa- che, prin nerespectarea procesului tehnologic și din indolență, a aruncat la canal într-o singură zi circa 100 kg de lactamă, materie primă valoroasă folosită la fabricarea fibrelor de relon. Simpla citare a unui exemplu negativ nu înseamnă insă folosirea criticii. Cu atit mai mult in situația în care exemplul respectiv nu reprezintă un fapt singular. în cadrul adunării. asemenea manifestări trebuitul supuse unei critici aprofundate, mer- gind la rădăcina lucrurilor, la mentalitățile care le-au generat — tră- gîndu-se toate concluziile pentru a determina înlăturarea lor în viitor.Normele și principiile Codului eticii comuniste se cer aplicate in toate Împrejurările, la locul de muncă, in societate, în familie, ele privind deopotrivă atit pe fiecare membru al colectivului de muncă, cit și colectivitatea în întregul ei. Nu numai comuniștii, ci întregul colectiv de la Poliamid 1—3 cunoaște faptul că operatorul Vasile Rusu (locțiitor al secretarului uneia din organizațiile de bază de schimb) a mers atit de departe în „priețenia cu paharul", incit, din această cauză, Și-a destrămat familia. Care a fost atitudinea membrilor de partid față de o asemenea abdicare de -la cele mai elementare cerințe ale eticii ? Greu de răspuns, pentru că și acest fapt a fost trecut cu vederea, nu a fost considerat ca un caz ce trebuie

examinat cu combativitate și intransigență. De prisos să mai amintim că „indulgența" greșit înțeleasă, care se manifestă mai d.e mult, îl încurajează pe V. Rusu să persevereze în viciu', adeseori el puțind fi văzut de tovarășii de muncă sub influența băuturilor alcoolice.Cum se vede, lipsită de spirit critic și autocritic, adunarea generală a comuniștilor de la Poliamid 1—3 a fost departe de a-și fi atins scopul. Cu acest regret, ne-am propus ~~ participăm la adunarea generală a organizației de bază din schimbul C II, de la secția textil, una din cele mai mari organizații din combinat. Convocată pentru ziua de 18 februarie. ora 14, ea a fost aminată. în mod cu totul justificat, de către comitetul de partid din combinat. Pe bună dreptate comitetul de partid a apreciat că informarea care urma să fie supusă dezbaterii și pregătirea pro- priu-zisă a adunării generale erau nesatisfăcătoare, purtînd amprenta superficialității, a formalismului. Și intr-adevăr, cum s-ar fi desfășurat dezbaterile în această organizație. în condițiile în care probleme acute din viata și munca secției — 175 de absențe nemotivate în luna ianuarie. 104 tone de fire de relon respins anul trecut și 11 tone în ianuarie a.c. de către C.T.C.’, pectări ale cație ș.a. — nici măcar amintite în informare ?tură cu această adunare, amintim că pentru „pregătirea ei temeinică" comitetul de partid repartizase un activist al comitetului și un stu- •dent de la Academia „Ștefan Gheor- ghiu". Unde au fost aceștia și în ce a constat sprijinul lor ?

sa

neres- fabri- eraufrecvente tehnologiei de nuIn legă-

Desfășurînd a acțiune mai amplă de control asupra pregătirii și eficientei adunărilor generale consacrate dezbaterii activității ideologice- edpcative in aproape 100 de organizații de partid din Săvinești, Piatra Neamț, Roman. Tg. Neamț, Bicaz, biroul comitetului județean de partid a intervenit hotărît pentru înlăturarea neajunsurilor constatate. S-au stabilit măsuri care urmăresc îmbunătățirea conținutului politic, educativ al dezbaterilor ; ș-au fixat res-

mește-Mureș servi-coope- a fost
în rețeaua cooperației șugărești din județul continuă crearea de noi cii pentru populație. Din rativa „Textila" Mureșderivată cooperativa „Tricotex". unde se realizează o gamă variată de tricotaje la comandă, broderii și cusături artizanale, spălat, curățat, vopsit. Din inițiativa UCECOM, tot la Tg. Mureș s-a stabilit înființarea unei unități modeme — aflată în fază de finalizare — specializată in repararea și întreținerea în perioada de garanție șl

după garanție a bunurilor de folosință îndelungată : frigidere, aragazuri, mașini de cusut _ . între unitățile prestatoare de servicii ale căror firme apărut recent în localitățile dețului amintim noul service din municipiul șoara, ale cărui porți sînt deschise pentru toate tipurile de mașini. Pe lingă extinderea spațiilor. la U.J.C.M. Mureș există și o preocupare susținută pentru modernizarea vechilor unități. (Cornel I’ogăceanu).

etc.au ju'- auto- Sighi-

i lamă- pre- uni- mai
Aurel PAPAIMUC

ponsabilități precise pentru membrii organelor de partid și activiștii care au datoria să ajute și să îndrume concret, la fața locului, organizațiile de bază/ în pregătirea și desfășurarea dezbaterilor, în asigurarea unui climat de exigență și combativitate partinică, a unui înalt spirit critic și autocritic, astfel ca adunările să-și atingă integral scopul propus.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

O consecință a caracterului democratic al justiției noastre și o condiție a rolului ei educativ este cerința ca actul de aplicare a legii să fie explicit, limpede pentru tot omul. Desigur, rigoarea reglementărilor legale este legată de o anumită terminologie, realizarea unitară a justiției impune și folosirea unor noțiuni specifice. Dar instanțele judecătorești, organele noastre de stat, în general, știu să îmbine cerințele folosirii termenilor de specialitate cu găsirea limbajului pentru urechile ța neinițiatului.Cele de mai reduc la o problemă lexicală. Debarasarea de exprimări prea codificate, de prețiozități de falsă specialitate se asociază cu solicitudinea, cu renunțarea la improvizații cind e vorba de dat lămuriri. Nu e o problemă de vocabular, ci de conștiință civică a- propierea față de solicitant sau justițiabil, sentimentul nevoii de a-1 lămuri, de a-1 face să înțeleagă pe deplin și să accepte justețea actului de aplicare a legii.Aplicarea 1 legii înseamnă dreptate, iar dreptatea trebuie să convingă. Este o datorie a tuturor factorilor care-și dau concursul la activitatea de justiție, fie in mod direct, fie ca auxiliari. Nu se pot considera satisfăcuți det rezolvări in esență corecte, dar a căror perfecțiune rămîne de nepătruns pentru sau prea sofisticate față de adevărul ‘___ .L/iIn egală măsură pot avea o influență negativă tară-, gănarca rezolvării aspecte-, lor semnalate, atitudinea' de subestimare a dreptului cetățeanului de a cunoaște, în limitele legii, rezultatul verificării sesizărilor sale, precum și răspunsurile e- chivoce sau refuzul de a da lămuririle legale....Un bărbat din județul Olt e lovit c de o mașină. Șoferul băuse ceva — vinovăție indiscutabilă ; a și fost condamnat, de altfel :

inteligibil și conștiin-sus nu se

neinițiațisimplu al vieții

Cu iscusință și dragoste,
ca mame și gospodine

Multe femei din județul Buzău lucrează în diferite unități economice, Dar, folosind nu au uitattot mai moderne.■ tehnica nouă, ele vechile îndeletniciri, moștenite de la mamele și bunicile lor — cusutul, brodatul, țesutul, croșetatul,- cărora le consacră o parte din timpul lor liber ■ perpetuînd. astfel, bogatele tradiții folclorice ale acestor ținuturi. Comitetul județean al femeilor a tor noi cit o reeditare, la conținut, a șezătorilor de odinioară, în cadrul acestei acțiuni, la orașe și sate, grupuri de femei se intilnesc pentru a lucra laolaltă, ascultind, in același timp, informări, privitoare la probleme actuale din politica internă și internațională, recitări, cîntece, se fac schimburi de modele pentru cusături sau țesături, de, rețete culinare, au Ioc parăzi ale modei. în județ există 14 cercuri de artă populară, în care tinerele învață de la cele vîrstnice meșteșugurile transmise din generație în generație. Cluburile „Femina" sînt și ele un cadru adecvat valorificării înclinației meilor spre lucrul de mină.— Activitatea femeilor din aceste ' cercuri sau cluburi este îndreptată, in prezent, spre scopuri practice, de mare utilitate, ne spunea tovarășa Maria Lazăr, secretara comitetului județean al femeilor. Din deșeuri textile de tot felul — cupoane de, țesături, fire, bucăți de .tricot — ele.au izbutit să facă o mare diversitate de obiecte de podoabă pentru cămin, inspirate din folclorul local, confecții pentru copii și pentru adulți etc. O parte din obiectele realizate au fost dăruite, cu prilejul pomului de iarnă, copiilor din comunele care, în 1975, au suferit de pe urma inundațiilor (Gura Teghii, Siriu, Nehoiu ș.ă.) ; o altă parte au fost dăruite leagănului de copii și casei de cop/i școlari din Buzău, căminului de bă- trîni de la Rm, Sărat, grădinițelor. Unele obiecte confecționate sint puse in vînzare pentru realizarea de fonduri necesare contribuției la bunul mers al taberei de copii de la Cio- lanu, pentru căminul de copii de la Stilpu, precum și pentru unele lucrări de amenajare la Casa de copii din Buzău.La sediul comitetului ’județean al femeilor există o mică expoziție care dă o imagine concretă

dat o formă îndeletniciri, acasă" ' nu organizată aces- „Șezătoarea la este altceva dealt nivel și cu alt

totuși, victima scrie, cu revoltă, că a trecut mai mult de un an, abia, se ti- răște in cîrji, dar instanțele incă nu i-au acordat despăgubirile cuvenite. în schimb, judecătorii, ba însuși avocatul celui ce reclamă, îți demonstrează cum că de vină că face dreptate e... Cum e posibil ?A "operat, din presupunerea că
nu i se victima.păcate, justiția-

fe-

a ceea ce

pot realiza, din deșeuri, fantezia, bunul gust, hărnicia și priceperea: alesături făcute de femeile din comuna Pirscov, fete de masă și garnituri brodate, în motive specifice folclorului din zona comunei Mînză- lești, rochițe, fuste, costumase, confecționate din deșeuri de tricot de către muncitoarele de la secția întreprinderii „Tinăra gardă". Cele mai multe din obiectele ieșite din mîinile harnice ale femeilor le întîlnești însă in instituțiile de ocrotire a copilului, cărora le-au și fost destinate. La leagănul de copii, dat în folosință în ianuarie, la tot pasul ți se vorbeșteDespre activitatea unui comitet județean al femeilor
despre sprijinul primit din partea femeilor.— Clădirea în care ne aflăm — ne spunea dr. Armand Lilu, directorul leagănului — este cea mai elocventă dovadă a dragostei cu care sint înconjurați acești copii . de întreaga urbe. Construcția însăși a fost realizată. în timpul practicii, de elevii școlii de construcții ; personajele de basm de pe- pereți au fost pictate de, elevii școlii de artă plastică ; o parte din mobilier — scaune și balansoare — ne-a fost dăruit de muncitorii de la întreprinderea de mase plastice. De asemenea, femeile din comitetul de sprijin al leagănului (președintă Ana Băciueu) au fost alături de noi in tot timpul. Aș spune chiar mai mult : datorită insistențelor lor am primit această clădire. La fel, comitetul municipal al femeilor (președintă Florica Andraș) a intervenit pe lingă organele de resort pentru a ni se repartiza clădirea. Ele ne-au ajutat. în continuare, pentru a crea o ambianță cit mai plăcută, un adevărat cămin pentru cei peste o sută de micuți pe care-i avem în îngrijire.Despre sprijinul femeilor ne-a vorbit, cu multă căldură, și Maria Cre- țulescu, asistenta-șefă a leagănului. „Firește, copiilor de aici nu le lipsește nimic. Avem țot ce ne trebuie. Dar, cind este vorba adaos este binevenit.

nouă cite nu trebuie 1 Comitetul municipal al femeilor s-a ocupat de confecționarea pijamalelor și a altor piese de îmbrăcăminte pentru copii, a perdelelor și a diverse alte obiecte necesare zestrei leagănului, au adus flori, plante, au împodobit holurile cu tot felul de lucruri frumoase făcute de mina lor".La casa de copil cu școală generală, unde complexitatea preocupărilor zilnice este mare — e de ajuns să te gindeștl că în grija corpului didactic se află 68 de preșcolari, 286 de școlari și 200 de asistate (eleve de liceu și studente) — și comitetul de sprijin are o contribuție complexă. „Nu o dată, ne spunea Valeria Morișcă. directoarea școlii, am apelat la membrele comitetului pentru rezolvarea unor probleme gospodărești, de aprovizionare, sau de procurare a materiilor prime necesare atelierelor școlii. Sînt apoi o serie de zile festive, cum ar fi majoratul, pe care noi dorim să le marcăm prin citeva daruri sau o mică petrecere, o masă festivă. în realizarea resurselor pentru asemenea zile, femeile dini comitetul de sprijin s-au dovedit neîntrecute. De asemenea, într-o colectivitate ca a noastră, ca în oricare familie numeroasă, se ivesc deseori cazuri cînd forță educativă trebuie să se facă simțită, Membrele comitetului ne-au sprijinit direct, prin participarea lor la discuții în jurul mesei rotunde pe teme educative și la alte asemenea acțiuni-Spiritul de gospodină își găsește și alte aplicații. Grădinița nr. 5 — unitate patronată de comitetul nicipal al femeilor — este zestrată.cu tot ce-i trebuie unei menea unități foarte bine.„uneltele" și „materiile prime" cesare mini-atelierelor de țesut, pirogravură etc. Și totuși, găsit ceva de adăugat : un colț zoologic, un teren de sport pentru mini- , baschet, un mic lot agricol, un teren de învățare a regulilor de circulație.Am consemnat și alte asemenea aspecte din unitățile caro se bucură de sprijinul comitetelor de femei. Munca lor anonimă, depusă cu pricepere .de gospodine si devotament de mame, nu rămîne fără răsplată. Iar această răsplată este in primul rind satisfacția de a vedea că strădania lor dă roade și se bucură de prețuire.

mu- in- ase- pentru a funcționa Nu lipsesc nici chiar ne- de s-a mai

cheltuielile făcute, a neîndeplinită....Mai demult. M. țărancă din -județul cea, zat sustragerile
rămasP„ o Vran- se ■ plingea că a sesi- organelor competente _______TJ din avutul obștesc comise de un vecin de-al ei — șofer — fapt pentru care tot eu a fost judecată și condamnată. Verificîndu-șe afirmațiile, s-a constatat realitatea următoarei situații absurde :

leri
Ia Robita»Timp de 8 zile (15—22 februarie) plicurile și scrisorile care pleaca din Tg. Jiu spre diverse colțuri de țară și lume poartă — in semn de omagiu adus memoriei marelui artist — emblema „Centenarul Brâncuși". Pentru cele 8 zile s-au confecționat 8 ștampile — cîte una pentru fiecare zi — spre a imprima pe plicuri și pe cărțile poștale portretul sculptorului și imaginile unora dintre cele mai reprezentative, opere ale sale, între care nu lipsesc celebrele „Masa tăcerii" și „Poarta sărutului". Și încă o inițiativă vrednică de aleasă cinstire : ieri, 19 februarie, în micul sat în care s-a născut marele Brâncuși, la Hobița, a funcționat o agenție specială de poștă, care a folosit o ștampilă avînd ca ilustrație Casa, memorială și inscripția : „1876—1976. Centenarul stantin Brâncuși".
într-o
permisie

Con-

— Săriți, oameni buni! Arde !
Era strigătul paznicului Aurel 

Lazăr, care vestea un incendiu 
la castelul de apă care alimen
tează grajdurile cooperativei a- 
gricole din satul Cunta (Alba). 
Printre primii sosiți la fața lo
cului a fost și soldatul fruntaș 
loan Ordean, aflat acasă, in 
permisie. El s-a avintat în lupta 
cu flăcările, dind dovadă de un 
curaj care i-a uimit pe toti. Ba, 
pe deasupra, tot el i-a îndrumat 
și îmbărbătat pe ceilalți. După 
sosirea pompierilor militari, sol
datul fruntaș loan Ordean a 
rămas la postul său. La sfirșit, 
sătenii l-au îmbrățișat cu căl
dură : „Bravo, Ionică ! Nu de
geaba faci armata la pompieri!"

potolitDupă ce a întrecut măsura cu băutura, Nicolae Carapostol din comuna M. Kogălniceanu, județul Tulcea, a provocat în restaurantul din comună un scandal de pomină. A răsturnat masa, a bruscat ospătarul, a proferat injurii în dreapta și-n stînga, a spart pahar după pahar. Si după fiecare pahar spart striga de te asurzea :— Știți voi, mă, cine sînt eu sau nu știți ?Acum știu cu toții cine e unde se află pentru șase luni. și
I Cine-1
| întâlnește...

Șeftll postului de miliție din 
comuna Vidra, județul Ilfov, 
Florea Sisu, ne scrie „cu mihnire 
și strîngere de inimă" despre o 
intimplare tristă. In vara anu
lui trecut, Gheorghe Stanică s-a 
urcat la volanul unei „Dacii 
1 300" și a plecat, fără adresă, 
cu o femeie, alta decit mama 
celor doi copii ai săi — unul 
de 10 ani și celălalt numai de 
un an. Rămasă singură, sofia sa, 
Alexandrina Stănică, s-a zbătut 
cit a putut să îngrijească de 
copii. Dar, îmbolnăvindu-se 
grav, i-a părăsit și ea in luna 
ianuarie. Pentru totdeauna. A 
decedat. „Acum, copiii se află 
la bunica lor, femeie in virstă și 
suferindă, Poațe că măcar în 
ceasul al doisprezecelea tăticul 
lor iși va aminti și se va întoarce 
la ei. Iată de ce ii rog pe toți 
cei care-l intilnesc sau știu unde 
se află Gheorghe Stănică (năs
cut la 12 aprilie 1339 in satul 
Crețești — Ilfov). să-i reamin
tească de copii, iar dacă nu reu
șesc să-l înduplece cu vorba 
bună, să anunțe primul organ 
de miliție".

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprl|lnul corespondenților
Scînteii"

de copii, orice Și, într-o casă Rodica ȘERBAN

f

Sergiu ANDON

dreptate și cercetările Urmau cursul legal, plan strict uman femeia, pentru revenirile ei, era privită ca „reclamagioaica aia". Nimeni nu se străduia- să-i sădească încredere în seriozitatea cu care se verifica Cei din acum ca „complot drept pentru care era mai hotărîtă
sesizarea ei. jur îi apăreau părtași la un al necinstei", tot să obțină

Wepf și /m?pecfe
pentru fof dta/
CAZURI Șl NECAZURI IN EXERCITAREA

ACTULUI DE JUSTIȚIE

bilul trebuie să se ' situeze la înălțimea cunoașterii normelor de drept și a procedurilor... ca un profesionist ! Concret, victimei accidentului îi cășunase că șoferul trebuia trimis în judecată și pentru altceva, pentru părăsirea locului ■ accidentului. Față de datele concrete ale dosarului, teza n-avea nici o de a fi probată. Mai aspectul nu avea nici gătură cu pretențiile le. In loc ca omului,păstuit prin însăși accidentarea lui. să i se explice cu solicitudine și compasiune că nimeni nu vrea să acopere vina cuiva, că una este optica lui din unghiul suferinței și altele sint elementele obiective, demonstrate, accidentatul a fost lăsat să evolueze pe drumul înfundat al unei acuzări fără perspective, în timp ce misiunea lui procesuală, de a-și dovedi

șansă mult, o le- civi- nă-

șoferul a fost judecat și condamnat pentru curse clandestine și furt de materiale de construcție, dar, pe de altă parte, și persoana care sesizase furturile a fost judecată și condamnată pentru... denunțarea calomnioasă a făptașului ! Culmea culmilor — ambele hotărîri apar, in linii mari, legale. Din nou ne întrebăm : cum e posibil ?M.P. a sesizat furturile, dar cele semnalate de ea erau verificate cu încetineală, creîndu-se impresia că' sint neglijate. în schimb, mai mult sau mai puțin inevitabil, infractorul a aflat de reclamatie și relațiile dintre cei doi vecini au devenit paroxistice. Aflată între „opinia" violentă a răufăcătorului și calmul excesiv al autorităților, M.P. a sesizat organele ierarhic superioare. Deși în fapt i se dădea

dreptatea. Dreptatea care i. se recunoscuse... fără să știe, în cele din urmă, a adresat o sesizare scrisă despre cel mai proaspăt act de furt la care i se părea că a asistat. De data aceasta, doar de această ultimă dată, se înșelase. Și în timp ce dosarul greoi al faptelor anterioare se a- propia,. fără știința ei, de momentul sancțiunii meritate, un nou dosar, mult, mai abil și mai operativ ( I) condus, „dosarul răzbunării", făcea mare tevatură de ultima și unica ei eroare. Jocul fragii al for- malismelor și atitudinea distantă față de omul simplu căre promovează ■ corectitudinea făceau ca în balanța dreptății să fie a- runcate, cu pretenție de egalitate, greșeala artificială a ofensării unui hoț și păcatele foarte concrete . ale căpătuielii.In contextul de față,' im-

portante m se par nu cazurile în șine (oricit tîrzii, lucrurile pot fi dreptate), cit elocventa in favoarea umanismului și apropierii de păsul omului, a accesibilității soțului de justiție. Cum spuneam, in favoarea dreptății care . să convingă și, prin aceasta, să aibă o puternică forță educativă.Uneori latura educativă a aplicării legii se rezumă la cite o morală explicită, pe care o rostește anchetatorul sau magistratul. în momentele mai importante din desfășurarea activității de justiție o asemenea morală e bine venită. Dar caracterul educativ al legii are valențe mult mai profunde și mult mai mult legate de activitatea de a- plicare a ei. Exercitarea dreptului nu trebuie să se rezume niciodată la potrivirea chițibușărească a unor formule golite de conținutul lor social real. Nici o clipă funcționarul dintr-un post sau altul, inclusiv omul in robă, nu trebuie să neglijeze că întreaga structură a legislației noastre se bazează pe atitudinea activă, atașată, a cetățenilor față de conținutul normelor de drept, expresie a intereselor lor comune și a voinței de a Ie înfăptui. Membrii societății respectă în primul rind din convingere prevederile legale. Cerințele unei justiții populare, ale activității de aplicare a legii deschise către cetățean, desfășurate prin antrenarea lui, întărită prin caracterul ei inteligibil și convingător, nu sînt cerințe abstracte, ci derivă din înseși conținutul și finalitatea legalității socialiste. înfăptuirea ei, cu concursul nemijlocit ai cetățenilor. asigură in același timp respectarea conținutului legilor. în egală măsură cu forma lor. Pentru că legea trebuie respectată, intr-adevăr, Ja virgulă, dar asta nu înseamnă fie redusă la virgule.

Strict 
autenticPe o stradă din Oradea, un lucrător de miliție face semn unei mașini să tragă pe dreapta.— Actele la control, vă rog.— înainte de a vă uita in acte, dați-mi voie să mă prezint : Ion Căprariu,— îneîntat de cunoștință. Dar actele tot trebuie să le dați.—• Am uitat să vă spun funcția : tehnician,de înaltă calificare la... /— La mai mare. Actele, vă rog !— Știți ? Sînt bucureștean get-beget. Cînd o să aveți drum prin Capitală...— Dacă sînteți bucureștean, ce căutați într-o mașină cu număr de Mehedinți ?Numărul mașinii : 1—MH—843. Mașina fusese furată de cel care se pretindea bucureștean get- beget. în realitate era un escroc sadea.
Căzut 
în prăpastieLotul Cimpulung-Argeș al întreprinderii „Energoutijaj" București. La ceasurile prânzului, A. Nicolae (în virstă de 26 de ani) a plecat într-o cursă. în interesul serviciului, la volanul unui țracțor cu remorcă. Pe un teren în pantă, tractorul a derapat din cauza poleiului. Nemaiputînd redresa volanul, A. N. a căzut cu tractor cu tot intr-o prăpastie. A decedat ime-
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ALBA : Pentru muncitorii de la Fabrica de cărămidă din comuna Sîntimbru a fost construit un bloc de locuințe. La parterul imobilului sint amenajate spații comerciale, care cuprind unități de desfacere a produselor alimentare și industriale, precum și o ospătărie. (Ște

fan Dinică).

BRAȘOV : La Predeal a fost dat în exploatare un nou și modern complex turistic — ..Cioplea". Noul complex are șapte niveluri și 
o capacitate de cazare de 300 locuri în camere cu cîte 1 și 2 paturi, dis- punînd și de apartamente 'cu mai multe camere. El dispune de un restaurant, braserie și bar de zi, Complexul este amplasat în zona Cioplea, de unde se deschide o splendidă perspectivă spre Bucegi, Cristianul Mare și Piatra Craiului. După cum ne-a informat tovarășul loan Goga, directorul Oficiului ju- " dețean de turism Brașov, noul complex șe bucură de la început de o mare afluență de vizitatori. (Nico- 
lae Mocanu).

CONSTANȚA : în aceste zile de iarnă, în județul Constanta se execută ampie lucrări de îmbunătățiri funciare pentru combaterea eroziunii solului pe 1 200 hectare de pășuni și izlazuri. La aceste lucrări, alături de specialiștii Oficiului județean de îmbunătățiri funciare, o' contribuție importantă aduc coo- peratorii din localitățile Băltă- gești, Peștera, Zorile. Adamclisi, Băneasa și altele. (G. Mihăescu).
GALAȚI : La Galați au fost date în folosință trei noi magazine de desfacere ale cooperației meșteșugărești : pentru confecții, artizanat și galanterie. Ele sînt amplasate la parterul noilor blocuri de pe strada Traian, unde la începutul acestui an fuseseră inaugurate alte magazine de prestări servicii ale meșteșugarilor gălățeni. în acest an vor fi puse la dispoziția populației din județ noi unități de desfacere si prestări servicii (Dan Plăeșu).

GORJ : Au început lucrările la construcția primelor blocuri în zona „Sîmboteanu" din municipiul^ Tg. Jiu. Noul eartier .ee se înalță aici va face legătura cu centrul orașului și cu zona de locuințe „1 Mai", în acest an, în municipiul Tg. Jiu și in alte localități ale județului Gorj vor fi ridicate peste 2 000 de apartamente. Un număr însemnat de locuințe vor fi construite la Turceni, Bumbești-Jiu și Tismana, localități care vor cunoaște un accelerat proces de urbanizare în actualul cincinal, (Dumitru Brună).

HUNEDOARA : Zestrea edilitară a orașului Hunedoara s-a întregit

cu un nou, frumos și util edificiu sportiv, care a fost dat in folosință în aceste zile. înălțat de constructorii de la I.C.S. Hunedoara, noul edificiu cuprinde două bazine de înot, tribune pentru spectatori, vestiare, dușuri și grupuri sanitare. Interiorul — caracterizat prin- tr-o armonioasă și elegantă îmbinare a materialelor de construcție — creează o ambianță propice petrecerii recreative a timpului liber de către siderurgiști și ceilalți oameni ai muncii din Hunedoara. 
(Sabin Ionescu).

MEHEDINȚI : Locuitorii comunelor mehedintene, in frunte cu deputății, participă zilnic la ample., acțiuni de redare în circuitul agricol a unor noi suprafețe de teren. Prin desființarea drumurilor inutile de pe tarlale, combaterea eroziunii solului și depistarea tuturor terenurilor nefolosite din perimetrul obiectivelor zootehnice și social- culturale de pe raza localităților vor fi puse în valoare peste 800 hectare de -teren, Acțiunea, la care • participă numeroși cetățeni, se desfășoară sub îndemnul „Nici o palmă de pămînt șă nu rămînă nefolosită". (V. Tătaru).
MUREȘ : în cadrul acțiunilor de popularizare a produselor alimentare destinate comerțului, în județul Mureș se aplică testarea acestora prin degustare. în prezent, la magazinul „Mercur" din Tirgu-Mureș este solicitată părerea consumatorilor asupra unor sortimente de conserve și preparate din pește. Expoziția cu degustare a fost vizitată în prima zi de peste 1 000 de persoane. (Cornel Pogăceanu).

NEAMȚ : în comuna Bălțătești din județul Neamț a fost dat în folosință primul bloc de locuințe cu 5 niveluri, destinat satului. Blocul este amplasat viitorul centru civic al Comuna Bălțătești va deveni, acest cincinal, centru urban.
Manea).

SALA.T : Aflăm de la tovarășul Iosif Ciocan, primarul orașului Jibou, că cetățenii acestei localități de pe malul Someșului se pregătesc încă de pe acum pentru ca orașul în care trăiesc și muncesc să devină in acest an un adevărat oraș al florilor. în acest scop, continuă modernizarea arterei principale lucrări de periferice, naturaliști materialul cole: 30 000 fire de flori, 2 000 butași de trandafiri, bușii ornamentali.

intelectualilor în comunei, în 
(Ion

centru-gară, se • execută amenajare a unor străzi iar stațiunea tinerilor din localitate pregătește necesar zonelor flori-numeroși ar- (Gh. Kusu).

/
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TENIS DE MASĂ

Tragerea la sorți penlroPRAGA 19 (Agerpres). — La Praga a avut loc tragerea la sorți a grupelor preliminare din padrul celei de-a X-a ediții a campionatelor europene de tenis de masă,, parg șe vor desfășura în acest oraș intre 27 martie și 4 aprilie.în competiția feminină pe echipe, selecționata României va juca in grupa A (prima categorie), alături de formațiile U.R.B.S., deținătoarea titlului, Angliei, Suediei, Poloniei și Olandei. Din grupa B a aceleiași categorii fac parte echipele Ungariei, Cehoslovaciei, R.F. Germania, Iugoslaviei, Bulgariei și Luxemburgului.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU.
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj trimis cu ocazia Zilei naționale a Noii Zeelande.îmi exprim speranța că între cele două țări ale noastre vor continua să existe relații prietenești.

R. D. MULDOON
Prim-ministru al Noii Zeelande

Acfeiwe festivă consacrată aniversării armatei 
flotei maritimeȘlJoi seara.matei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 58-a aniversări a armatei și flotei maritime militare sovietice, la care au participat ge- ■ nerali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost prezenți N.kov. rhinistru-consilier afaceri ad-interim al România, și membri aiAdunarea a fost deschisă de general-colonel Nicolae Militaru.

militare sovieticela Casa centrală a ar-

V. Maslenni- însărcinat cu U.R.S.S. in ambasadei.

Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit col. A. M. Kuciu- mov, atașat militar, aero și naval al U.R.S.S. la București.Participanții la festivitate au vizionat apoi o expoziție de fotografii și un film înfățișînti aspecte din viata și activitatea militarilor sovietici.Cu același prilej, atașatul militar, aero și naval al U.R.S.S. la București s-a întilnit cu cadre didactice și elevi ai liceului militar „Dimitrie Cantemir",
Plecarea ministrului sirian al Barajului EufratuluiJoi după-amiază au părăsit Capitala ministrul sirian al Barajului Eufratului, Soubhi Kahale, și directorul general al Administrației pentru dezvoltarea bazinului Eufratului. Mahmud Al-Zoabi, care au făcut o . vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspeții au fost salutați de Enache Sirbu, șeful Departamentului de îmbunătățiri funciare și construcții a- gricole. A fost, de asemenea, prezent Walid Al-Moualem, ambasadorul Republicii Arabe Siriene la București.(Agerpres)
tv

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză (nivel me

diu).
17.00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
19,00 Reflector.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică ȚV.
20.30 Film artistic: „Arcul de foc". Pro

ducție a studiourilor sovietice. 
24 de ore.22,10

PROGRAMUL II

17,40
17,45
18,00
18,25 Drumuri pe cinei continente.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Treptele afirmării.
20,35 Viața economică a Capitalei.
21,00 ... ....................... ... " ' "
21,15
21.20

Telex.
Muzică distractivă. 
Desene animate.

Melodii îndrăgite cu... Karel Gott. 
Telex,
Teatru TV. Premieră pe țară. 
„Appassiongta" de Mircea Enescy.

Manifestări cu prilejulîmplinirea a 100 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși a fost marcată în diferite localități din țară prin numeroase manifestări. La Casa' de cultură a sindicatelor din Tg. Jiu. numeroși oameni ai muncii au luat parte la o adunare omagială, în cadrul căreia Constantin Drăgoescu, secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., și prof. dr. Gheorghe Achiței, rectorul institutului de arte plastice „N. Grigoreșcu" din București, au vorbit despre viața și opera artistului, despre locul creației brâncușiene în arta națională și universală. în continuare, formații artistice din Tg. Jiu și diferite localități din Gorj, soliști ai Operei ai filarmonicii „G. Enescu", teatrului bucureștean „C. corul Madrigal și orchestra denți a conservatorului Porumbescu" au prezentat i tacoi omagial.La Craiova, un numeros luat parte la expunerea

romane, actori ai Tănase", i de ștu-„Ciprian, un spec-public a criticului

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe aL României, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire . din partea lui Keith Holyoake, ministru a.i. al afacerilor externe al Noii Zeelande, pentru felicitările trimise cu ocazia zilei naționale , a acestei țări.
irMuzeul arhivelor din Capitală a organizat, joi seara, o manifestare o- magială dedicată împlinirii a 125 de ani de la nașterea lui Spiru Haret. Cu acest prilej a avut loc vernisajul u- nei expoziții documentare cuprinzînd manuscrise, cărți, fotografii revelatoare pentru viața și opera omului de știință român. Prof. dr. ing. Radu Haret și muzeograful Virgiliu Teodo- rescu au prezentat expuneri, privind activitatea științifică și pedagogică a lui Spiru Haret.
★La București a avut loc joi o sesiune științifică pe tema „Tehnici șl metode de conducere interfuncționa- .lă în marketing", organizată de Asociația română de marketing. Institutul de proiectări tehnologice pentru industria ușoară, Centrul de consulting în design, ambalaje și promovarea produselor și laboratorul de marketing al Facultății de cibernetică economică din cadrul Academiei de studii economice.Au fost prezentate, cu acest prilej, comunicări și referate privind promovarea conceptului de marketing interfuricțional. Sesiunea a prilejuit un util schimb de Informații și experiență între specialiștii din cercetare, proiectare și activitatea comercială, precum și stabilirea unor direcții ce urmează a fi adoptate pentru perfecționarea organizării și introducerii metodelor științifice In activitatea de export.

(Agerpres)

centenarului Brâncușide artă Barbu Brezeanu pa temă „Trăsăturile definitorii ale operei brâncușiene, locul artistului în arta universală și cea românească". A urmat apoi un montaj literar-muzical. Filiala IDolj a Arhivelor statului- a găzduit un simpozion Brâncuși.în cadrul acțiunilor întreprinse de Muzeul de artă al Republicii Socialiste România cu prilejul centenarului nașterii marelui sculptor se în- - scrie și organizarea la întreprinderea „Mătasea populară" din Capitală a unei expoziții fotodocumenta- re cu tema „Opera lui Brâncuși". Sînt expuse reproduceri după lucrările existente în patrimoniul Muzeului de artă bucureștean, în alte muzee și cplecții hotare. \Manifestări avut loc și larin, Tg. Mureș, Timișoara și în alte localități.
din tară și de pesteasemănătoare au mai Drobeta Țurnu-Seye-

COMUNICAT COMUN

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Burundi, Melchior Bwakira, a efectuat o vizită oficială în Republica Socialistă România, intre 15 și 19 februarie 1976.în timpul vizitei, președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Burundi. Cu această ocazie, ministrul Melchior Bwakira a transmis din partea președintelui Republicii Burundi, general-loeotenent Michel Micombero, un călduros mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, de mari realizări poporului român pe calea înfloririi continue a patriei, sale.Președintele Nicolae Ceaușescu, mulțumind ministrului burundez pentru mesajul președintelui Michel Micombero, a rugat pe oaspete să transmită șefului statului Burundi cordiale urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului burundez. de succese în activitatea consacrată dezvoltării independente a tării sale.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România și ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi au avut convorbiri oficiale cu privire Ia stadiul relațiilor dintre cele două țări și posibilitățile de întărire și lărgire a a- cestora. Cei doi miniștri au procedat, de asemenea, la un schimb de vederi asupra unor probleme de interes major ale situației Internaționale.După ce au examinat principalele probleme ale situației internaționale actuale, cei doi miniștri au constatat cu satisfacție Identitatea preocupărilor guvernelor țărilor lor cu privire la instaurarea în relațiile interstatale a unui climat de pace, securitate și cooperare, de democratizare a relațiilor internaționale, care să permită tuturor popoarelor să-și hotărască soarta în conformitate cu propriile aspirații, în deplină libertate și fără nici ur^ amestec ștrăln.Cele două părți au subliniat necesitatea întemeierii relațiilor dintre toate statele 'pe principiile respectării stricte' a independentei și suveranității naționale, deplinei egalități, neamestecului în treburile interne ale altor state, nerecurgerii Ia forță sau la amenințarea cu folosirea forței, respectării integrității teritoriale, reglementării problemelor pe cale pașnică și cooperării între state.Cele două părți au evidențiat necesitatea imperioasă a instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe relații noi care 'să excludă cu desăvirșire politica de inegalitate, dominație și a- suprire a unor popoare, politica imperialistă, colonialistă și neocolonia- listă. Lichidarea rapidă a decalajelor dintre state constituie elementul terminant al noii ordini.Ministrul burundez a exprimat tisfacția guvernului său fată de miterea in „Grupul celor 77" a publicii Socialiste România, ciind aceasta ca o consacrare firească a activității internaționale a statului -român in domeniul colaborării pe baze solide și permanente cu celelalte țări în curs de dezvoltare. în acest cadru, oaspetele a subliniat contribuția deosebită a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, la promovarea consecventă a unor relații noi ne plan internațional, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să asigure prosperitatea întregii luiTîî și progresul in deplină libertate al țărilor în curs de dezvoltare, accesul lor nestingherit la cuceririle civilizației moderne.Cei doi miniștri au evidențiat rolul pozitiv al mișcării de nealiniere in adincirea solidarității țărilor in curs de dezvoltare, contribuția mișcării la promovarea noilor prinpipii în relațiile interstatale, la afirmarea dreptului fiecărui popor la dezvolta-

rea independentă, conform aspirații-' lor sale. Partea burundeză a apreciat invitarea României la Conferința ministerială a țărilor nealiniate de la Lima din 1975 și a exprimat întregul său, sprijin pentru admiterea României în calitate de observator la mișcarea de nealiniere la Conferința a V-a a mișcării, care va avea loc la Colombo, în luna august 1976.Cei doi miniștri au salutat victoria popoarelor africane obținută in lupta împotriva colonialismului, neocplo- nialismulul și rasismului, succesele obținute pe calea consolidării independenței, a bunăstării și progresului general. Cele două părți au salutat cu satisfacție proclamarea independenței de stat a Angolei, succesele obținute de Mișcarea Populară, de Eliberare a Angolei, de poporul angolez în lupta pentru a- părarea independentei și integrității sale teritoriale, pronuntin- du-se cu fermitate pentru retragerea trupelor Republicii Sud-Africane de pe teritoriul angolez, pentru încetarea oricărei intervenții imperialiste, astfel ca poporul angolez să-și poată/ rezolva de sine stătător problemele interne în conformitate cu interesele sale vitale, să realizeze și să consolideze unitatea națională, șă asigure dezvoltarea economică a țării sale.Cele două delegații au reafirmat poziția țărilor lor de condamnare a politicii de discriminare rasială și de apartheid promovate de regimurile minoritare din Africa australă și au reiterat deplina solidaritate a guvernelor lor cu popoarele Zimbabwe și namibian în lupta lor pentru libertate și independență.în ceea ce privește situația din Orientul Apropiat, cele două părți au exprimat convingerea că realizarea unei păci juste și durabile în regiune necesită retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, asigurarea drepturilor naționale legitime ale poporului pa- leștinean, inclusiv dreptul de constituire a unui stat propriu, independent, precum și garantarea securității tuturor statelor și popoarelor din zonă.Evocînd necesitatea întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite in viața internațională, cei doi miniștri au apreciat că trebuie întreprinse acțiuni pentru democratizarea O.N.U., pentru ca organizația să reflecte mai corespunzător în activitatea și structura sa schimbările intervenite in lume și să acționeze mai eficient în abordarea și soluționarea problemelor vieții internaționale.Cei doi miniștri ai afacerilor externe au confirmat dorința țărilor lor de a acționa pentru dezvoltarea continuă și diversificarea relațiilor dintre ele pe plan economie tehni- co-științific, politic și cultural, de a consolida conlucrarea în cadrul organizațiilor internaționale.Ei au exprimat convingerea că vizita in România a ministrului afacerilor externe și cooperării did Republica Burundi constituie o nouă șl importantă contribuție la întărirea legăturilor de prietenie și cooperare dintre popoarele român și burundez.Cu prilejul vizitei, a avut loc cea de-a IlI-a sesiune a Comisiei mixte ' româno-burundeze de cooperare I economică și tehnică. în cursul.tratativelor, care s-au încheiat prin (semnarea unui protocol, cele două părți ' au examinat nivelul actual al 'relațiilor bilaterale pe plan economic și tehnicp-științific și au analizați posibilitățile extinderii și diversificării schimburilor comerciale, întăririi cooperării economice.Ministrul Melchior Bwakira â exprimat deplina satisfacție pentru primirea călduroasă și ospitalitatea pe care autoritățile române le-au rezervat lui însuși și delegației sale, în timpul șederii în România. Ministrul afacerilor externe și cooperării I din Republica Burundi a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România invitația de a efectua o Vizită oficială în blica Burundi. Invitația a fost tată cu plăcere. Data vizitei fixa ulterior.
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La I, R. A. Suceava

campionatele europenePrintre favoritele probei individuale feminine, la care vor participa 86 de sportive, se numără și campioana româncă Maria Alexandru.Concursul masculin are ca principali favoriți pe maghiarul ' Istvan Jonyer. vest-germanul Jochen Leiss, sovieticul Anatoli Strokatov, iugoslavul Drggutip Șurbek. suedezul Stellaii Bengtsson, francezul Jacques Secretin și cehoslovacul Milan Orlowski.La actuala ediție a campionatului și-au anunțat participarea jucători și jucătoare din 26 de țări.

De la Ministerul Transporturilor și TelecomunicațiilorComandamentul marinei civile din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor informează că de la 19 februarie au fost reluate . cursele de pasageri pe traseele Călărași—Ostrov, Brăila—Smirdanu Nou și Galați— comuna 23 August. Transbordarea autovehiculelor cu bacul în zonele Călărași și Brăila are loc în intervalele de- timp ale zilei cînd curg sloiuri mai puține. Punctul de trecere pentru autovehicule do la Galați este închis.Echipajele flotei noastre fluviale lucrează intens la restabilirea cît maț grabnică a circulației.

de-sa- ad- Re- apre-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ȘAHîn penultima rundă a turneului internațional de șah de la Malaga, marele maestru român Florin Gheorghiu a remizat cu unul dintre liderii clasamentului, americanul Larry Christiansen.în clasament continuă să conducă Robert Byrne și (ambii S.U.A.).urmați de Florin Gheorghiu. Ciociltea, Keene (Anglia), jonsson (Islanda) și Fraguela nia) — cu cite 7 puncte, (Argentina), Pomar (Spania) cîte 6 puncte etc.

Larry Christiansen cu cîte 8,5 puncte, Victor Sigur- (Spa- Szmetan cu

Ashe l-a întrecut cu 6—2. 6—2 pe polonezul Wpjțek Fibak, iar olandezul Tom Okker a dispus cu 6—3, 6—3 de Erik van Dillen (3.U.A.).
*Competiția internațională de tenis pentru tineret și juniori, care se desfășoară la Sofia, a continuat cu primele partide din cadrul sferturilor de finală ale probelor de simplu. în turneul feminin (tineret), jucătoarea româncă Elena Popescu a învins-o cu 6—4, 6—1 pe Ciapirova (Bulgaria), iar la junioare Camelia Chiriac a pierdut cu 1—6, 6—7 partida susținută în compania tenismanei bulgare Kondova.

TENIS iTenismanul român Ilia Năștașe .s-a calificat în sferturile de finală ala turneului internațional de la lisbury (Maryland). în „optimi". Ilie Năstase l-a întrecut cu 7—5. 6—4 pe americanul Mike Cahill. în alte două partide, americanul Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—2. 6—4 pe compatriotul său Billy Maze, iar Sandy Mayer (S.U.A.) a dispus cu 6—3, 6—2 de Charles Pasarell (S.U.A.).
★în sferturile de finală ale turneului de la St. Louis, jucătorul mexican Raul Ramirez l-a învins cu 7—6, 7—6 pe australianul John Alexander.
★în primul tur al turneului de la Roma, jucătorul american Arthur

Sa-

BASCHET„Cupa campionilor europeni1 baschet masculin a programat trei partide sferturilor de înregistrate : B. K. Zadar (52—33) ; Transol Rotterdam derale Lugano (Elveția) 82—85 (42— 42) ; Macabi Tel Aviv — Forst Cantu (Italia) 88-76 (46—40).

la. alte din cadrul grupelor finală. Iată rezultatele Mobilgirgi Varese — (Iugoslavia) 101—74 Fe-
ATLETISMLa campionatele atletice 'de juniori ale R.D. Germane', care se desfășoară pe teren acoperit la Berlin, Henry Lauterbach (in vîrstă de 18 ani) a realizat in proba de săritură în înălțime performanta de 2,20 m.

Sporește volumul producțieiDacă in urmă cu un deceniu, în activitatea întreprinderii de. reparații auto din Suceava ponderea reparațiilor deținea 98 la șută, în prezent, mai >. bine de jumătate din totalul producției o deține valoarea pieselor de schimb și a altor instalații.— Producem acum — ne șpu- ne tovarășul inginer Gheorghe Toma. directorul întreprinderii — piese de schimb înisumînd 980 de repere și alte ansamble, multe dintre acestea fiind destinate unor cunoscute întreprinderi constructoare de mașini din țară. Totodată, realizăm în producția de serie o gamă largă de instalații și mecanisme în conformitate cu cerințele de modernizare în domeniul transporturilor privind operațiunile de mecanizare, paletizare și conteinerizare. între acestea se află macaraua hidraulică, al cârpi certificat de naștere a fost semnat încă în 1969 și care se fabrică in prezent în mai multe variante. Confecționăm, de asemenea, ponteinere pentru transportul feroviar și altele. (Gh. Parascan).

Realizări ale siderargiștilor gălățemîn acest- prim an al noului cincinal, colectivele Combinatului siderurgic Galați obțin importante succese in producție. răspunzind astfel prin grăitoare fapte de muncă chemării la întrecere lansate de siderurgiștii Hunedoarei. Remarcăm mai intii îndeplinirea ritmică, zi de zi, decadă cu decadă, a sarcinilor de plan la toți indicatorii, creșterea calității produselor, reducerea întreruperilor accidentale la agregate și instalații prin e- fectuarea, conform programelor

stabilite, a lucrărilor de întreținere și reparații planificate. în ceasta perioadă’ s-au realizat și însemnate sporuri de producție. Aceste sporuri au permis mai buna satisfacere a cererilor interne și externe de laminate. Trebuie sub-• liniat faptul că rezultatele 4amin- tite constituie un început de bun augur în îndeplinirea sarcinilor de plan din acest an, care prevăd, în- . tre altele, obținerea unei producții de oțel mai mare decit cea realizată anul trecut. (Dan Plăeșu).

a-

★ *

)

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 februarie : Vremea se va men
ține frumoasă, îndeosebi la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, cu 
țnnourări mai accentuate în Dobrogea, 
Moldova și Cîmpia Dunării, unde în a 
doua, parte a intervalului, izolat, vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ninsoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între —10 grade și 
zero grade, local mai coborile în Mol
dova, estul Transilvaniei, iar cele ma
xime intre —2 și +8 grade, izolat mai 
ridicate în vest.

în București : Vreme în general fru
moasă, cu cer variabil, mai mult senin 
la începutul intervalului, Vini slab pină 
Ja potrivit. Dimineața și seara ceață 
slabă. Temperatura în creștere ușoară 
Ja început, apoi se menține staționară.

Repu- accep- se va

e în întimpinarea Congresului sindicatelor, in județul Vaslui a fost inaugurat un manifestări politice . și educative sub genericul 
muncii și fruntașilor în

ciclu de cultural- 
„Laudă

— muncă"- Manifestarea inaugurală a prilejuit sărbătorirea fruntașilor și colectivelor fruntașe în producție de la întreprinderea de confecții Vaslui. Cu același prilej, la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Bîrlad a fost deschisă o expoziție de pictură și grafică cu lucrări ale membrilor cenaclului plastic „Ni- colae Tonitza" din localitate e „Sub 
flamuri purpurii și tricolore", așa se intitulează concursul cultural; artistic organizat în Valea Jiului de Consiliul municipal al sindica- ■ telor Petroșani, în întimpinarea Congresului educației politice și al culturii. Potrivit regulamentului concursului, fiecare formație corală, de dansuri tematice sau populare, orchestră, grup vocal, brigadă artistică de agitație, participantă la competiție, are obligația să prezinte, pină la concurs, cel puțin 
4 spectacole în întreprinderi, clu-

Joi dimineața a- părăsit Capitala ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi. Bwakira Melchior, care, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macoves- cu, a făcut o vizită oficială în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de George

Macovescu, Gheorghe Dobra, adjunct al ministrului minelor, lului și geologiei, Cornel . adjunct al ministrului afacerilor terne, de funcționari superiori M.A.E.Au fost prezenți Gaspard E. renzo, ambasadorul Republicii rundi la București, și membri ai basadei.

prim- petro- Paeoste, ex- dinKa- Bu- am-

„BUSINESS AND SOCIETY REVIEW“ (S.U.A.)
„Pepulația de culoare-paria societății

buri, Ia căminele muncitorești ® în cadrul „Lunii cărții la sate", in localitățile județului Iași se organizează zilnic acțiuni cu cartea ?i creatorii săi. Astfel, in comuna Belcești a fost lansată una dintre noile cărți scoase de sub tipar de editura „Junimea" Dragonului" de Ion premieră editorială librăria „Junimea" vorba de cartea verii" de Grigore deni, scriitori ieșeni _____la Teatrul Național „Vasile Alec- sandri" au realizat o șezătoare literară o „Monografii contemporane". Așa se' intitulează acțiunea inițiată de Consiliul culturii și e- ducației socialiste al județului Neamț, în colaborare cu consiliile similare din alte județe ale țării, în întimpinarea Congresului educației politice și al culturii, Ac-

— „Sub zodia Țăranu. O altă a avut loc la din Iași. Este „Reîntoarcerea Ilisei. La Vlă- și actori de

țiunea își propune să prezinte publicului din Piatra Neamț, Roman, Tg. Neamț, Bicaz, prin intermediul unor expuneri, dar mai ales prin filme, materiale documentare și prin expoziții cuprinzătoare, sinteze monografice ale dezvoltării economico-sociale și culturale a județelor țării în anii construcției socialiste e EXPOZIȚII. Biblioteca „V. A. Urechia" din Galați a deschis o1 expoziție de carte intitulată „Pggini de glorie". La Galeriile de : artă din Arad — sala „Alfa" — a avut loc vernisajul expoziției personale de pictură Corneliu Brudașcu, organizată in colaborare de către filialele din Arad și Cluj-Napoca ale U.A.P. în orașul Aitid a fost deschisă o expoziție de sculptură și acuarelă, cu lucrări aparținind artistului Ti- beriu Bogdan din Cluj-Napoca 9 Sub genericul „Natura și tainele ei", muzeografii din Bacău desfă-

șogră o amplă acțiune de răspin- dire a cunoștințelor științifice in rîndurile studenților și elevilor din județ. Expunerile, dezbaterile, in- tilnirile cu specialiști șînt îpsoțite- de filmele documentare „Era omului", „Ostașii pădurii", „Metamorfoze ale naturii" și de expoziții itinerante pe teme ca „Frumuseți naturale din țară și de pe glob", „Căi de combatere biologică a dăunătorilor" ■ etc. e „Aripi românești" este genericul unui concurs de creație artistică pe teme de a- viație, lansat recent în școlile județului Șiicpava din inițiativa comitetului județean U.T.C., agenției TAROM și consiliului județean al Organizației pionierilor. Cele mai valoroase lucrări plastice vor face obiectul unor expoziții ia Suceava și București © în această săp- tămină, specialiști de la Muzeul județean Ialomița susțin în localitățile Independența și Balaciu expunerile : „Momente din lupta de veacuri a poporului român pentru independență națională", și „Lupta pentru independență oglindită în arta plastică".

Revista americană „BUSINESS- AND SOCIETY REVIEW' publică, 
sub semnătura economistului D. M. Swinton, profesor la Universitatea 
de stat din New York, un articol in care dezvăluie discrepantele, in 
continuă adîncire, dintre condițiile de viață ale populației negre și 
celei albe din S.U.A. După ce arată că in perioada 1960—1969 s-a ob
servat o anumită creștere a veniturilor negrilor, determinate de crea
rea de noi locuri de muncă și de unele măsuri politice întreprinse 
sub presiunea mișcării populației de culoare, autorul constată că, in 
perioada ce g urmat, situația negrilor s-a înrăutățit din nou.„în turile negre față de cele ale familiilor populației albe, ca și în 196(3, ceea ce înseamnă că față de situația existentă în 1966 nu s-a înregistrat nici cel mai neînsemnat, progres. Iar în 1974 raportul a devenit și mai nefavorabil pentru negrii, ajungînd la nivelul anilor ’50. Perioadele de avînt economic din trecut au oferit negrilor, aflați în marginea societății, posibilitatea de a-și găsi serviciu, de ,a trece din categoria șomerilor temporari la cea de angajați , permanență Dar în prezent, în condițiile încetinirii ritmului de dezvoltare economică și a recesiunii, aceste posibilități dispar rapid. Muncitorii negri necalificați își pierd posturile, rata angajărilor scade și ei Îngroașă din nou rîndurile șomerilor.în general — scrie revista — în ultimii 25 de ani se constată o creștere doar de 4—6 la sută a ritmului veniturilor medii ale unei familii de

1973 — scrie autorul — vepi- medii ale familiilor populației reprezentau doar 58 la șută negri, îp comparație cu familiile albilor. Dacă acest ritm se va menține,- va fi nevoie de 175—250 de ani pentru a se realiza o paritate relativă a veniturilor. Creșterea — așa redusă cum este ea — a veniturilor populației negre în ultimii 25 de ani șe datOrpște migrărilor interregionale ale mîinii de lucru negre. Dacă această migrare nu ar fi avut loc. venitul relativ pe persoană al populației negre ar fi prezentat o deteriorare generală.Un alt factor care a contribuit, în trecut, la creșterea, intr-o mică măsură, a veniturilor negrilor a fost organizarea de programe guvernamentale, de locuri de muncă, în special sectorul construcțiilor, unde participarea populației negre — ca mină de lucru de cele mai multe ori necalificată — a fost mai mare decît cea a albilorEste crezut aniloreconomică radicală, în ce
însă evident că cei care au că schimbările din perioada ’60 semnifică o transformare privește

situația negrilor, au greșit. Departe de a face progrese semnificative, situația populației negre nu este cu nimic mai bună decit înainte ! Cea mai mare parte a populației negre continuă să fie concentrată în sectoarele și firmele care plătesc cele mai mici salarii, cu ocupații instabile. De fapt, în orice post s-ar afla și orice nivel de pregătire ar avea, negrii au un cîștig mediu inferior. Totodată, negrii prezintă, în toate categoriile statistice, cel mai mare procent de șomaj și angajare parțială. 'Nici astăzi negrii nu au un cuvînt de spus în determinarea direcției generale a activității economice.Economia americană se află într-o perioadă critică. Vor fi necesare e- forturi într-adevăr ' uriașe pentru a preveni deteriorarea în continuare a veniturilor negrilor.De la sosirea lor în America, negrii continuă să se afle într-o situație de inferioritate față de majoritatea albilor. Gradul de folosire și dezvoltare a aptitudinilor și talentelor populației negre este determinat de decizii luate în afara acesteia și rareori se ține seama de interesele ei. Aceasta este problema economică reală a populației negre. Astfel incit, pină la ora actuală, perspectiva realizării, parității veniturilor americanilor negri și albi este, în cel mai bun caz, întunecoasă". 1
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geneva: Conferința Comitetului 
pentru dezarmare

CUVÎNTAREA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEIGENEVA 19 (Agerpres). — La .19 februarie a avut loc la Geneva a doua ședință plenară a conferinței Comitetului pentru dezarmare. Din luările de cuvînt de pină acum ale unor delegați se observă aceeași manieră generală de abordare a problematicii dezarmării, manieră, cri- ‘ ticată, în repetate rînduri, de multe delegații. Deși ordinea de zi a comitetului și propunerile formulate în legătură cu temele cuprinse în a- ceasta se referă la chestiuni fundamentale ale dezarmării. în special ale dezarmării nucleare, iar Adunarea Generală a O.N.U., prin numeroase rezoluții, cheamă acest organism să treacă la negocierea urgentă a unor acorduri concrete în acest domeniu, există riscul ca și în acest an. la fel ca în anii precedenți, comitetul să rămînă la nivelul unor dezbateri generale, departe de a putea răspunde îngrijorării popoarelor fată de pericolele crescînde ale cursei înarmărilor. Impasul în care se găsește , comitetul, imobilismul și lipsa de perspectivă a lucrărilor sale sint facilitate, în mare măsură, de procedurile existente, de maniera de organizare și desfășurare a întregii sale activități.După cum se cunoaște, problema îmbunătățirii activității și crg—:~" rii Comitetului de la Geneva subliniată și în documentul privind poziția României în problemele dezarmării, prezentat la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Pe, tema necesității unei mai bune organizări a lucrărilor comitetului din acest an'a luat cuvîntul. în ședința din 19 februarie, reprezentantul tării noastre, ambasadorul Con-

organiză- este

stantin Ene. Referindu-se la rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U., el a atras atenția asupra faptului că Națiunile Unite au cerut comitetului ca la actuala sa sesiune să reevalueze sarcinile și îndatoririle sale, pentru a-și intensifica eforturile în vederea negocierii. unor acorduri reale de dezarmare. Reprezentantul român a insistat asupra necesității respectării hotăririi adoptate anul trecut, la inițiativa României, potrivit căreia, la începutul fiecărei sesiuni, comitetul trebuie să discute și să stabilească organizarea lucrărilor sale. în continuare, ambasadorul român a formulat propunerea ca problema organizării lucrărilor comitetului din acest an să facă obiectul dezbaterilor unor ședințe imediat următoare.în cadrul aceleiași ședințe a luat cuvîntul și reprezentanta Suediei, Inga Thorsson, subsecretar de stat la Ministerul de Externe suedez. în discurs s-a evidențiat faptul că în acest an comitetul își începe lucrările în aceeași stare de incertitudine ca și anul trecut, vorbitoarea expri- mînd regretul față, de lipsa de rezultate în îndeplinirea sarcinilor importante încredințate acestuia. Ea a evocat importanța unora dintre temele aflate pe agenda comitetului și s-a pronunțat pentru negocierea lor urgentă. Reprezentanta Suediei și-a exprimat speranța că în activitatea comitetului vor. interveni schimbări. Ea a arătat că există riscul real ca, în condițiile menținerii tendințelor „nefericite11 din comitet, acesta să fie privit ca un „eșec11 atît de către guverne, cit și de către opinia publică internațională.
Angola cere retragerea trupelor 

sud-africane de pe întregul său teritoriu
O declarație a BirouluiLUANDA 19 (Agerpres). — Biroul Politic al Comitetului Central al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) a dat publicității, joi, la Luanda o declarație în care cere retragerea imediată și totală a trupelor sud-africane de pe . teritoriul angolez.„Republica Populară Angola — se arată in declarație — nu va recurge la nici un act de agresiune împotriva statelor vecine. De aceea, ea cere retragerea imediată și totală a forțelor agresoare sud-africane de pe teritoriul național11. „Poporul angolez și forțele armate ale M.P.L.A. — subliniază declarația — nu vor înceta lupta pînă nu vor obține garanția că agresorii nu vor mai interveni în Angola11.Evocînd in continuare problema jrefugiaților, „atît străini, cît și angolezi11, Biroul Politic al C.C. al M.P.L.A. menționează că în Republica Populară Angola dreptul la azil politic va fi respectat. Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei și guvernul Republicii Populare Angola cer refugiaților angolezi să se reîntoarcă în țară pentru a contribui la această direcție, Luanda va căuta

Politic al C.C. al M.P.L.A.necesară cu organismele ale O.N.U.
★internaționale de presă

laborarea specializate

reconstrucția națională. în guvernul de la să stabilească co-

Agențiile relatează că trupele intervenționiste ale regimului rasist de la Pretoria s-au retras, sub presiunea Forțelor armate populare angoleze, la frontiera dintre Republica Populară Angola și Namibia, teritoriu ocupat ilegal de guvernul de la Pretoria. Sub pretextul apărării intereselor economice sud-africane în Angola', notează agențiile de presă, trupele intervenționiste sud-africane au ocupat o fîșie de teren în lățime de circa 80 km, la frontiera dintre Angola și Namibia, construind fortificații cu intenția de a-și menține controlul asupra acestei porțiuni din teritoriul angolez. în această zonă se află un efectiv de 4 000—5 000 de militari sud-africani, relevă United Press International.
★Italia, Canada și Luxemburgul au recunoscut Republica Populară Angola.Companiv italiană pentru transporturile aeriene „Alitalia11 a semnat un acord de cooperare tehnică cu compania națională de transporturi aeriene a Republicii Populare Angola, „Taag11.

Vizitele unor delegații ale Consiliului
Național al Frontului Unității Socialiste

în AustriaVIENA 19 — Corespondentul nostru transmite : Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România, condusă de tovarășul Iosif U- glar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S., care face o ,vizită oficială în Austria la invitația Partidului list Austriac (P.P.A.), a avut, nouă întilnire cu conducerea dului. Au participat Josefpreședintele P.P.A., Alois Mock, vi-
Popu- joi, o parti- Taus,

cepreședinte, alți membri ’ ai conducerii partidului.în aceeași zi, delegația a făcut o vizită la Academia politică a Partidului Populist Austriac, unde a fost întimpinată de Alfred Maletta, președintele academiei.în cadrul celor două întîlniri, la care a luat parte ambasadorul României la Viena, D. Aninoiu, au fost examinate probleme privind dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre România și Austria, dintre Frontul Unității Socialiste Populist Austriac. și Partidul

DAMASC

Vizita delegației parlamentare române

în FinlandaHELSINKI 19 (Agerpres). — Delegația Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Eugen Jebe- leanu, care se află în Finlanda, s-a întîlnit cu Veiko Saarto, președintele grupului parlamentar al Uniunii Democrate a Poporului Finlandez — S.K.D.L. și cu membri ai grupului.

asemenea, Virolainen,Delegația a avut, de convorbiri cu Johannes președintele Partidului de Centru, în cadrul cărora au fost abordate probleme privind dezvoltarea, în continuare. a relațiilor dintre F.U.S. și Partidul de Centru.Joi, delegația s-a reîntors la București.

DAMASC 19 (Agerpres). — Con- tinuîndu-și vizita în Siria, delegația parlamentară română, condusă de Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Marii Adunări Naționale, a fost primită de președintele Consiliului de Miniștri al Siriei, Mahmoud Al Ayoubi. Cu acest prilej, de ambele părți s-a exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de prietenie și colaborare româno-sirie- ne, conform celor stabilite cu ocazia întîlnirilor dintre președintele României, Nicolae Ceaușescu, și președintele Siriei, Hafez El Assad. Mahmoud Al Ayoubi a evidențiat aprecierea deosebită a pârtii siriene pentru modul exemplar în care se realizează obiectivele de cooperare economică convenite intre România și Siria, conlucrarea rodnică dintre cele două țări pe arena internațională, relevînd considerația de care se bucură în Siria poziția României față de situația din Orientul Apropiat.

în aceeași zi, delegația română a avut o întilnire cu Khaled El Fa- houmy, președintele Consiliului Național Palestinean, la care au fost de fată Abdel Mohsen Abou Mayzar, membru al Comitetului Executiv al O.E.P.,' și Mahmoud Khalili, membru al Consiliului Național Palestinean, reprezentantul O.E.P. în Siria. în cursul convorbirilor s-a efectuat un schimb de vederi în legătură cu stadiul relațiilor de prietenie dintre cele două popoare, Nicolae Giosan dînd expresie sentimentelor de profundă simpatie și solidaritate ale poporului român cu cauza dreaptă a poporului palestinean.Mulțumind, Khaled El Fahoumy a exprimat recunoștința poporului palestinean pentru sprijinul consecvent al României socialiste în vederea instaurării unei păci trainice și drepte în Orientul Apropiat.La întrevederi a participat Emilian Manciur, ambasadorul României la Damasc.
de constituire

AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN R. D. GERMANĂ
ȘI-A PREZENTAT SCRISORILE DE ACREDITAREBERLIN 19 — Corespondentul nostru transmite : Președintele Consiliului de Stat al R.D.G., Willi Stoph. a primit, joi. pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Democrată Germană, Constantin Niță, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintelui Willi Stoph, un mesaj de

Adunare festivă
a Biroului Executiv al Asociației

LUME, diametru funcțiuneTeles co -
• CEL MAI MARE TE 

LESCOP DINavînd oglinda cu un de 6 metri, a intrat în în Uniunea Sovietică.pul este instalat la Observatorul astronomic din Munții Caucaz, situat la o altitudine de 2100 metri. Instalația are o înălțime de 42 de metri, iar partea mobilă a telescopului — o greutate de 650 tone. Oglinda — principalul element al telescopului — are distanța focală la 24 metri, iar cu ajutorul sistemelor optice de prelungire — la 350 metri. Grosimea oglinzii este de 650 milimetri, iar greutatea ei de 42 tone. Telescopul este instalat intr-un turn a cărui cupolă rotativă are o greutate de 1 000 tone, în acest turn sint compartimentate diferite sisteme de reglare tehnică, precum și o instalație cu vid pentru „argintarea11 periodică a oglinzii.

MADRID

mai multor partide
întilnire a reprezentanților 

politice democraticeMADRID 19 (Agerpres). — Reprezentanți ai mai multor partide politice interzise in Spania s-au intîlnit la Facultatea de științe și filozofie din Madrid, în cadrul unei acțiuni organizate pentru reafirmarea dorinței celei mai mari părți a poporului spaniol de restabilire a libertăților democratice și politice și de decretare a unei amnistii generale.Simon Sanchez Montero, membru al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Spania, s-a pronunțat, în acest sens. în favoarea unor reforme democratice și pentru amnistierea tuturor deținuților politici. în aceeași ordine de idei. Pablo Castellanos, reprezentant al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, a cerut o autentică libertate sindicală, legalizarea precum și generale.La rîndul nez, liderul
organizațiilor sindicale, decretarea unei amnistiisău, Joaquin Ruiz Gime- stingii democrat-creș-

tine, a subliniat necesitatea înfăptuirii unor reforme politice reale. Toate partidele politice, inclusiv partidul comunist — a spus el — trebuie să aibă dreptul de a participa la viața politică a țării. De asemenea, el s-a pronunțat pentru amnistierea tuturor deținuților politici.La întilnire au participat cîteva mii de studenți, care și-au exprimat adeziunea față de cererile privind democratizarea vieții în Spania.
★Agenția France Presse informează că cinci persoane vor compare, la 2 martie, în fața Tribunalului ordinii publice din Madrid, sub acuzația de apartenență la Partidul Comunist din Spania. - împotriva a patru dintre acuzați, procurorul a cerut pedepse cu închisoarea pe termene de 12 ani — cele mai severe pedepse cerute împotriva inculpaților politici de la moartea lui Franco.

Peru se pronunță 
pentru dezvoltare 

națională independentă1' 
subliniază ministrul afacerilor 

externe al țăriiLIMA 19 — Corespondentul Agerpres Eugen Pop transmite : în cadrul turneului diplomatic pe care îl efectuează în mai multe țări latino- americane, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, a făcut o vizită oficială în Peru. El a fost primit de președintele Republicii Peru, Francisco Morales Bermudez, și de primul ministru, Jorge Fernandez Maldonado, și a avut convorbiri cu- ministrul peruan al relațiilor externe, Miguel Angel de .la Flor.> Luînd cuvîntul cu prilejul vizitei secretarului de stat american, Miguel Angel de la Fior a relevat că statele latino-americane, în general „lumea a treia11, acționează pentru dezvoltarea națională autonomă și afirmarea independenței în adoptarea deciziilor, pentru „stabilirea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe o autentică democratizare a relațiilor internaționale11. El a arătat că, în prezent, este necesară căutarea unui drum dintre S.U.A. și care să depășească trecut.La rîndul său, Henry Kissinger a declarat că Statele Unite consideră nealinierea — cale aleasă de Peru — ca un curs legitim în viața internațională.

nou în relațiile America Latină, frustrările din

WASHINGTON

WASHINGTON 19 (Agerpres). — Comitetul pentru relațiile externe al Camerei Reprezentanților a S.U.A. a adoptat, miercuri. împreună cu proiectul de lege referitor la ajutorul militar pentru străinătate, un amendament care stipulează ridicarea măsurilor restrictive impuse de Administrația- americană în schimburile comerciale cu R.D. Vietnam și Republica Vietnamului de Sud
BRUXELLES

salut și cele mai bune urări de succese în activitatea sa, de sănățate și fericire personală.Mulțumind pentru mesajul primit, Willi Stoph a rugat, la rîndul său, să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate și fericire.Președintele Consiliului de Stat; Willi. Stoph, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul român, în cursul căreia au fost evidențiate relațiile ascendente de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre cele două țări.La ceremonie au fost de față Herbert Krolikowski, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și Heinz Eichler, secretar al Consiliului de Stat. Au prezenți membrii fost, de asemenea, ambasadei române.

de prietenieDAMASC 19 (Agerpres). — La Damasc a avut loc adunarea festivă de constituire a Biroului Executiv al Asociației de prietenie siriano-română.în calitate de președinte al Biroului Executiv al asociației a fost ales Youssef Al-Asaad, membru al Comandamentului Regional al Partidului Baas Arab Socialist.în cuvîntul rostit cu acest prilej, președintele asociației a - evidențiat atenția deosebită a părții siriene, a președintelui Hafez El Assad personal, acordată relațiilor cu România, interesul comun pentru continua dezvoltare și diversificare a legăturilor dintre , cele două țări și popoare.Menționînd obiectivele economice în curs de realizare în cooperare cu țara noastră, vorbitorul a relevat locul important ocupat de Republica Socialistă România în eforturile de dezvoltare economică a Siriei și prețuirea de care se bucură aceasta din partea Partidului Baas.Referindu-se la sarcinile care stau

siriano-românăîn fața asociației, Youssef Al-Asaad a insistat asupra rolului pe care trebuie să-1 aibă aceasta în mai buna cunoaștere a realizărilor celor două țări, în întărirea prieteniei dintre cele două popoare.în cuvîntul său, ambasadorul Republicii Socialiste România la Damasc, Emilian Manciur, și-a exprimat satisfacția pentru constituirea Biroului Executiv al Asociației de prietenie siriano-română și pentru interesul părții siriene față de țara noastră, relevînd atenția acordată de partea română relațiilor cu Sirja, hotărîrea fermă de a realiza în cele mai bune condiții înțelegerile convenite între președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez El Assad, cu prilejul vizitelor reciproce de la Damasc și București.în componența Biroului Executiv al Asociației de prietenie siriano-română au fost alese personalități din viața politică, economică și culturală siriană.transmit.*

• ENERGIE ELECTRI
CĂ DIN COSMOS? ° firmă iectul telit-centrală urma să fie plasat, în 1990, pe o orbită staționară. Curentul ar urma să fie produs cu ajutorul unor imense oglinzi, care ar focaliza radiațiile solare. Energia electrică, retransmisă pe Terra, ar reveni la un preț relativ moderat. Greutatea totală a satelitului ar fi de 64 tone, iar suprafața oglinzilor ar însuma cîteva zeci de kilometri pătrați.

americană a elaborat pro- experimental al unui sa- elecțrică care ar

• INVAZIA ROZĂTOA
RELOR. Invazia fără precedent de șobolani în Senegal — despre care s-a mai vorbit — amenință grav culturile agricole ale acestei țări. Rozătoarele au devastat o suprafață de nu mai puțin de 28 000 de acri din totalul de 32 000 cultivați cu orez în partea de nord a Senegalului. Autoritățile au organizat o amplă acțiune preventivă, menită să împiedice atacul rozătoarelor asupra zonelor de plantație a arahidelor, cultura de bază a tării.

Convorbiri româno-ju- 
pOnOZS. Just*n Rogoz, adjunct al ministrului industriei chimice, care a întreprins o vizită în Japonia, a avut convorbiri cu Uisashi Murata și cu conducători ai altor mari firme japoneze, printre care „Mitsui11, „Mitsubishi11, „Nichimen11, „Okura11 și „Konishiroku11, în cadrul cărora au fost examinate posibilitățile de dezvoltare a schimburilor de produse între aceste firme nipone și unitățile Ministerului Industriei Chimice din România, precum și modul în care se pun în aplicare prevederile documentelor privind colaborarea în domeniul chimiei.

Comunicat ungaro-olan- 
dOZ. Pa încheierea convorbirilor dintre miniștrii de externe ai R. P. Ungare și Olandei, Frigyes Puja și Max van der Stoel, a fost dat publicității un comunicat, care relevă dorința celor două țări de a promova relațiile de cooperare. Comunicatul arată, totodată, că părțile s-au pronunțat pentru înfăptuirea consecventă a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. în timpul vizitei în Ungaria, ministrul de externe o- landez a fost primit de Jănos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

Premiera! interimar al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Hua Ku°~fen> & primit miercuri o delegație guvernamentală din Republica Zair, condusă de Engu- lu Lokanga, comisar de . stat pentru problemele politice, care se află în- tr-o vizită la Pekin.

mtercomuni-La Viena a avut/treia ședință din
Negocierile 

tare cipriote, loc, joi, cea de-a cadrul noii runde de negocieri inter-comunitare în problema Ciprului, desfășurată sub egida secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. După cum s-a precizat, ședința a fost consacrată, în baza înțelegerii intervenite în prealabil între cele două părți, examinării le ale problemei

La Cairo s-a deschis o expoziție de artă' naivă românească. Au participat Youssef El Sebai, ministrul egiptean al culturii șl informațiilor, Sayed Zaki, secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, președintele Asociației de prietenie egipteano- română, oameni de cultură și artă, membri ai corpului diplomatic, un numeros public.

Guvernul argentinean a hotărît să redeschidă sesiunea extraordinară a parlamentului, care fusese suspendată luni. Hotărîrea de închidere a sesiunii fusese motivată prin necesitatea de a se pregăti legi „adaptate situației deosebite care există în sectoarele1 instituționale, social-economic și politic11. Pe de altă parte, președintele țării, Maria Estela de Peron, a anunțat că nu va solicita un nou mandat prezidențial în cursul viitoarelor alegeri generale.

• TERMOMETRUL CU 
CUARȚ „Z-511 B“, realizat de specialiștii polonezi, se distinge printr-o deosebită sensibilitate și prin capacitatea de a măsura temperaturi cuprinse între minus 80 și plus 200 de grade Celsius. Durata de înregistrare a temperaturii este de numai 1/10 miimi de secundă. Termometrul cu cuarț poate fi cuplat la un calculator electronic, ceea ce înlesnește exactitatea măsurătorilor.

aspectelor teritoria- cipriote.
Consiliul 

al O.N.U. a problema-incidentului de frontieră intervenit în teritoriul Afars și Issas (fosta Somalie franceză) între trupe franceze și somaleze. Ambele părți s-au acuzat, reciproc, de declanșarea ostilităților, dar, în același timp, s-au pronunțat pentru inițierea unor convorbiri susceptibile să conducă Ia a- propierea punctelor de vedere divergente în legătură cu teritoriul Afars și Issas.

de Securitateexaminat, miercuri,
Primul minisira al Ita

liei, Aldo Moro, a prezentat joi, in Camera deputaților, programul economic guvernamental, asupra căruia au și început, în cursul după-amiezii, dezbaterile.

La Viena 3 avut loc> ioi> 0 nouă ședință plenară din cadrul negocierilor privind reducerea forțelor armate și armamentelor și măsuri a- diacente în Europa centrală — a 94-a de la începutul tratativelor in această problemă.
Un proiect de lege,!n baza căruia Turcia va beneficia de un ajutor militar în valoare de 175 lioane dolari, a fost aprobat de mitetul pentru relații externe al merei Reprezentanților a S.U.A.

• CIND A APĂRUT 
VIAȚA PE PĂMÎNT ? Pa' leontologul sovietic Boris Timofeev apreciază că viața a apărut pe Pămint în urmă cu două miliarde de ani. într-o probă de rocă cristalină prelevată în Uț craina. de la6 000 de metri, omul de știință a descoperit alge monocelulare’, microfosile și resturi de organisme primare fitoplanctonice. Ele au o vechime de aproximativ trei ori mai mare decît cele mai vechi fosile cunoscute pînă în prezent.

o adîncime de

ORIENTUL APROPIAT

mi-Co-Ca- Sidney toarne

TUNIS

® Retragerea forțelor israeliene pe noi aliniamente în Sinai • 
Dezvoltarea colaborării politice și economice siriano-iordaniene

Un nou tartei multinațional 
sau „caracatița siderurgica"

Industria petrochimică reintegrată

să jude-Dacă ar fi căm după reglementările drul Pieței s-ar procesul de capitaluri, mari întreprinderi ori ramuri industriale. tinzînd la acapararea unor poziții dominante în economia uneia sau mai multora din țările membre, ar fi în descreștere. Concluzia este însă total nefundamentată, după cum o demonstrează faptele.La scurtă vreme după ce forurile de la Bruxelles denunțaseră, pe baza unei anchete aprofundate, faptul că trusturile petroliere multinaționale „exercită o putere nemăsurată în interiorul Pieței comune11, o știre recentă, consemnînd încheierea unor tranzacții ce durau de mai multă vreme, anunța constituirea în interiorul Comunității economice vest-europene a unei adevărate „caracatițe a siderurgiei11.Mai precis spus, la 31 ianuarie se. reuneau. la Luxemburg, în scopul creării unui

antitrust în ca- comune, putea crede că concentrării
Acartel multinațional și multiramificat, zentanții grupuri de oțelOlanda, _ . xemburg. Luate în ansamblu. grupurile industriale respective reunesc întreprinderi care realizau -pînă nu de mult peste jumătate din producția de oțel a celor șase state fondatoare ale Pieței comune, respectiv 132 milioane tone în 1974.Odată tratativele finalizate, reprezentanții noului cartel au anunțat deschis, fără nici o sfială, că scopul „mariajului11 încheiat la Luxemburg este „apărarea intereselor grupărilor membre, îndeosebi pe lingă Comisia C.E.E.". Altfel spus, cartelul își arogă dreptul de a dirija politica siderurgică a țărilor membre ale Pieței comune potrivit intereselor șale și tinzînd să-și punctele de înseși forurilor conducereCrearea siderurgic a coincis întîmplare ? —

repre- unor mari producătoare din R.F.G., Belgia, Lu-

impună vedere de ale C.E.E.- cartelului cvadripartit — oare dincu a-

nunțul că pîrih în anul 1980 se prevede o diminuare a locurilor de muncă din industria siderurgică belgiană (a doua ca importanță în rîndul participanților la cartel) de ordinul a 10 000 persoane.Coroborate între ele, cele două știri au suscitat o vie nemulțumire și îngrijorare în rîndurile muncitorilor din siderurgia belgiană, ca și în rîndurile opiniei publice din Belgia și din celelalte țări ale Pieței comune. Reprezentanți ai sindicatelor, oameni politici, economiști, presa denunță acțiunea de fuzionare a gigan- ților siderurgici îndreptată spre obținerea de profituri maxime, concomitent cu lipsa de interes pentru combaterea șomajului, pentru încorporarea tinerilor în activitatea productivă.Nu este lipsit de semnificație că un ziar din Bruxelles scria că s-a născut o „caracatiță siderurgică11.
N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

patrimoniului naționalDe puțină vreme, întreprinderea „S.T.I.R." din Bizerta. singura, rafinărie de petrol din' Tunisia, a devenit, prin naționalizare, în întregime tunisiană. A fost trecută, totodată, sub controlul statului filiala tunisiană a companiei petroliere italiene „A.G.I.P.11. •Evenimentele au fost primite de colectivele de muncă din aceste unități, de întregul popor tunisian, cu adîn- că satisfacție, ca noi momente importante în procesul dezvoltării de sine stătătoare a statului. „Naționalizarea rafinăriei de la Bizerta și a filialei companiei „A.G.I.P.11 — declara ministrul e- conomiei naționale, Abdelaziz Lasram — va permite Tunisiei să pună resursele energetice ale țării! în serviciul poporului, multi- plicînd punctele de vin zare, de stoca j și de distribuire a produselor petroliere, mai ales în zonele rurale11.Rafinăria ;,S.T.I.R.11, care, cu instalațiile ei moderne, ocupă o su-

ppafață de aproape 160 de hectare, are o capacitate anuală de prelucrare de 1 150 000 de tone, transformînd țițeiul — importantă bogăție a țării — în diverse produse petrochimice : butan, pro- pan, gaze lichefiate, benzine superioare. Țițeiul este transportat din zonele de extracție — cu ajutorul tancurilor petroliere — pînă în portul rafinăriei, unde este depozitat în rezervoare speciale de mare capacitate. Mărea majoritate a produselor realizate aici sînt destinate consumului intern, circa 50 000 de tone pe an fiind exportate în diverse țări. După cum a anunțat ministrul tunisian al economiei naționale, un prim obiectiv al guvernului după naționalizarea rafinăriei de la Bizerta „privește creșterea capacității de producție a acestei unități, astfel ca să poată satisface totalitatea necesităților Tunisiei11.

Actul de naționalizare a rafinăriei de la Bizerta și a filialei din Tunisia a companiei, „A.G.I.P.11 ilustrează orientarea guvernului tunisian în direcția consolidării continue a suveranității naționale, asupra resurselor naturale, valorificării mai eficiente. în interesul propriei dezvoltări. a bogatului potențial material și u- man de care dispune tara. Pe acest plan este semnificativ că sectorul de stat a devenit prioritar. cu- prinzînd cea mai mare parte a industriei, transporturilor, energiei și a altor ramuri esențiale ale economiei naționale. în agricultură. pe lingă sectorul de stat, a luat ființă și un sector cooperatist.Toate acestea sînt dovezi ale voinței poporului tunisian de a lichida cit mai rapid rămînerile în urmă și a înainta pe calea progresului și bunăstării.
Mircea
S. IONESCU

CAIRO 19 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt oficial egiptean a a- nunțat că ultima fază a retragerii forțelor israeliene pe noile aliniamente stabilite prin al doilea acord interimar de dezangajare egipteano- israelian la est de trecătorile Giddi și Mitla. și remiterea acestei regiuni forțelor de observatori O.N.U. a început joi. Forțele armate egiptene au preluat controlul asupra sectorului nordic al Sinaiului, în fața orașelor Port-Fuad și Kantara-Est, înăl- țînd drapelul egiptean.Pe de altă parte, din Tel Aviv se anunță că tehnicienii americani însărcinați. prin prevederile acordului de dezangajare, cu operațiunile de la stația electronică de pre- alarmă din zona trecătorilor Mitla și Giddi și-au început joi activitatea. Stația aflată sub controlul american

se află între stațiile similare egipteană și cea israeliană și informațiile culese de ea vor fi transmise imediat. simultan, Israelului și Egiptului.
★AMMAN 19 (Agerpres). — în comunicatul publicat miercuri, la încheierea lucrărilor reuniunii Comitetului superior siriano-iordanian, se subliniază că cele două țări sint satisfăcute de felul cum se desfășoară cooperarea bilaterală pe plan politic și economic și au hotărît să , întărească aceste relații în vederea consolidării securității lor naționale. Cea de-a treia sesiune a Comitetului superior siriano-iordanian a fost prezidată de primii miniștri ai Siriei și Iordaniei, Mahmoud Al Ayoubi și, respectiv. Zeid El Rifai.

Islanda a rupt relațiile diplomatice
cu Marea Britanic

• VIAȚA LUI HEMING
WAY PE ECRAN. Cunos- cu.tul regizor american Pollock intenționează săun film despre viata marelui scriitor Ernest Hemingway. Acțiunea se va desfășura. în mare parte, în Cuba, țara in care scriitorul a trăit multi ani. Rolul principal va fi interpretat de Marlon Brando.

• TOXICOMANIA ÎN 
CREȘTERE. In R-F- Ge™a- nia, consumul de droguri, mai ales în rîndurile tineretului, a căpătat proporții alarmante — se arată într-o statistică oficială a poliției federale. în prezent, numărul toxicomanilor se ridică la 40 000—50 000 de persoane. Dacă în 1973, în R.F.G. se înregistraseră 106 cazuri mortale cauzate de consumul de stupefiante, în 1974 numărul lor a crescut la 139, iar pînă la mijlocul lunii decembrie 1975 numărul cazurilor mortale se ridicase la 155.

19 a relațiilor diplomatice cu Marea Britanie. Măsura, care are efect imediat. marchează o escaladare gravă a așa-numitului război al codului și are. totodată, implicații largi, ambele țări fiind membre ale Pactului nord-atlantic. în declarația dată publicității la Reykjavik se menționează că Ambasada de la Londra a Norvegiei a acceptat să reprezinte interesele islandeze pe lingă partea britanică. Ambasadorul englez de Reykjavik trebuie să părăsească landa în termen de patru zile.Decizia, comentează agențiile de presă, era așteptată, comitetul pentru probleme externe al Althingului (parlamentul islandez) parlamentar al partidului nămînt pronunțîndu-se, pen.tru ruperea relațiilor ce. Oficialitățile islandeze în repetate rînduri că rezervele de pește din largul coastelor naționale sint esențiale pentru economia țării,

REYKJAVIK vernul Islandei (Agerpres). — Gu- decis joi ruperea

la Is-
și grupul de guver- miercuri, diplomati- au afirmat

ele furnizînd 83 la sută din veniturile obținute la export. în vederea conservării acestor rezerve, în special a celor de cod, care s-au diminuat sensibil, guvernul a decis în toamna anului trecut extinderea de la 50 la 200 mile a limitei zonei naționale de pescuit. Măsura nu a fost recunoscută de Marea Britanie, care a trimis în apele islandeze, pentru protejarea flotei sale de pescadoare, mai multe fregate. între navele de coastă islandeze și cele britanice s-au produs în ultima vreme incidente frecvente, negocierile angajate pentru găsirea unei soluții — inclusiv la nivelul primilor miniștri — ne- fiind încununate de succes.
★LONDRA 19 (Agerpres). — Guvernul Marii Britanii a declarat joi seara că, în ciuda hotăririi guvernului Islandei de a rupe relațiile diplomatice, este gata să negocieze o soluție pentru reglementarea „conflictului codului11.

• OPERAȚIE RARĂ.Un copil de 8 ani suferind de o malformație cardiacă congenitală (o singură valvulă și o singură cavitate cardiacă) a fost supus la New York unei operații de transplantare, folosin- du-se secțiuni prelevate de la inima unui porc. Operația s-â desfășurat cu succes, micul pacient fiind pe punctul de a părăsi spitalul.
• BACTERII „SINUCI

GAȘE". Biologii americani de ia Universitatea din Alabama au reușit să obțină o cultură de bacterii care, în afara mediului nutritiv din laborator, se autodistrug. Oamenii de știință speră să poată folosi aceste bacterii la experimente genetice pe care pînă acum nu le-au efectuat de teama unei răspindiri necontro- Vate a respectivelor microorganisme.
București, Piața Sclntell. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și Instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 

presă, București, Calea Grlvlței nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 11 683 sau 11 226. Tlfiftrul ; Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEH 40 360

I


