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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCII A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITAREa ambasadorului Republicii NigerIn ziua de 21 februarie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la Palatul Consiliului de Stat,
pe Kossomi Bourem, care și-a prezentat . scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Niger !n țara noastră. (Cuvîntările rosti
te — în pagina a 111-a).

MESAJUL TOVARĂȘULUI

ÎN PRAGUL
PRIMĂVERIIÎntrebări pentru conducerile unităților agricole,PENTRU ORGANIZAȚIILE DE PARTID DE LA SATE:

9

■Ați organizat bine manta pentru lucrările de primăvară ? 
■ Știe fiecare cooperator sau mecanizator ce are de făcut ?In curînd vor începe lucrările agricole de primăvară. Realizarea sarcinilor mari care revin agriculturii, în acest prim an al cincinalului — o recoltă de peste 21 milioane tone de cereale și producții substanțial sporite la celelalte culturi — impun ca, încă de la însămințări. în fiecare u- nitate. în fiecare formație de muncă. activitatea să se desfășoare organizat, într-un spirit de ordine și disciplină. în cooperativele agricole au fost aprobate planurile de producție, s-au constituit echipele. Important este acum să se ia toate măsurile de ordin organizatoric pentru ca. din primele zile ale campaniei de primăvară, să se asigure participarea la muncă a tuturor cooperatorilor și mecanizatorilor. în ordinea urgențelor se situează repartizarea sarcinilor de plan și a suprafețelor pe echipe, stabilirea programelor pe fiecare cultură, precum și a sarcinilor zilnice ce revin formațiilor de muncă în această campanie, verificarea stării de funcționare a mașinilor și utilajelor agricole care sint repartizate fermelor și brigăzilor, precum și încheierea grabnică a lucrărilor de pregătire pe suprafețele ce urmează a fi însămînțate in prima perioadă. Iată de ce. în a- ceastă perioadă, organizațiile de partid de la sate și consiliile populare comunale au datoria să urmărească stăruitor cum se aplică măsurile stabilite privind organizarea > producției și a muncii, să mobilizeze energiile și capacitatea de muncă a întregii tărănimi pentru înfăptuirea obiectivelor prevăzute.După cum se știe. Legea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste, care se aplică experimental în acest an, prevede că forma de bază a organizării muncii în cooperativele agricole o constituie echipa mixtă de mecanizatori și cooperatori, ori numai de mecanizatori sau cooperatori, care lucrează și sint retribuit! în acord global pe întreaga

echipă. Echipa organizată în acord global reprezintă nucleul de muncă ce corespunde cel mai bine condițiilor agriculturii noastre socialiste. Un asemenea sistem de organizare este de natură să ducă la întărirea spiritului de ordine și disciplină, la creșterea răspunderii tuturor membrilor echipei și a fiecăruia în parte pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole, pe întreaga suprafață repartizată, pentru obținerea recoltelor sporite prevăzute.Superioritatea acestei forme de organizare a fost pusă în evidență mai ales anul trecut, cînd. pe suprafețele lucrate de echipe, s-au obținut sporuri mari de recoltă în comparație cu cele lucrate în acord individual sau pe familii. Semnificativă în acest sens este experiența județului Prahova, unde încă din primăvara anului trecut, la indicația comitetului județean de partid, organele a- gricole au asigurat extinderea acestui sistem de organizare în peste 70 la sută din numărul de cooperative agricole. Recoltele mari la hectar obținute în aceste unități sint argumente care au convins pe cooperatorii din județul Prahova să stabilească, în cadrul recentelor adunări generale, aplicarea acestei forme de organizare în toate unitățile și sectoarele de activitate. Și in județele Ialomița, Timiș. Constanța, Bihor și altele, organele de partid și consiliile populare, direcțiile agricole și consiliile de conducere ale-cooperativelor agricole s-au îngrijit ca întreaga activitate din unitățile cooperatiste să fie organizată pe echipe, în acord global.Se evidențiază în multe unități preocuparea pentru adaptarea formelor de organizare a muncii în acord global la specificul unităților sau chiar al formațiilor de lucru, ținîn- du-se seama și de preferințele cooperatorilor. Indiferent de forma de retribuire care se adoptă, important

este ca organizarea muncii pe echipe în acord global să cuprindă întreaga suprafață de teren, inclusiv aceea din vetrele satelor sau din jurul fermelor zootehnice, să se asigure repartizarea precisă a sarcinilor pe oameni și urmărirea, la fața locului, a modului în care se aplică lucrările prevăzute de tehnologia culturii respective, astfel incit de pe fiecare bucată de pămînt să se obțină recolte cît mai mari. Numai lucrarea în bune condiții a întregii suprafețe de către membrii echipelor dă posibilitatea aplicării în întregime a acordului global și realizarea pe a- ceastă cale a producțiilor prevăzute.Clădit pe spiritul de echipă, izvorit din interesul comun ca pămîntul să fie bine lucrat, un asemenea sistem de organizare, de participare colectivă la muncă presupune o înaltă ordine și disciplină, punctualitate și precizie în executarea tuturor lucrărilor, la fel cum se desfășoară munca în industrie. In acest fel trebuie să se procedeze din primele zile ale primăverii, cînd se pune sămința în pămînt, și pînă toamna la culesul roadelor. Subliniem aceasta pentru că și acum, în preajma începerii lucrărilor agricole în cîmp. se constată diferente între o unitate și alta, între o formație de muncă și alta din cadrul aceleiași unități agricole în ce privește executarea unor lucrări : fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale, pregătirea sistemelor de irigații, combaterea excesului de u- miditate, întreținerea pajiștilor etc. Consiliile populare, organizațiile de partid, consiliile de conducere din cooperative au datoria să acționeze ferm, perseverent pentru a introduce în agricultură spiritul de organizare, disciplină și exactitate proprii activității industriale. Să sădim in conștiința fiecărui cooperator și mecanizator convingerea că sporirea producției agricole și, în strînsă le-
(Continuare în pag. a II-a)

Jerba de scîntei sub cupola vechilor 
ateliere: în secția cazangerie grea 
a întreprinderii mecanice de utilaj 

chimic „Grivița roșie"

La Ghelar și TeliucPrin îmbunătățirea organizării producției și folosirea cu randament sporit a instalațiilor și a timpului de lucru, colectivul exploatării miniere Ghelar a extras, în fiecare zi de lucru din luna februarie, în medie, cite 165 tone minereu de fier peste sarcinile stabilite. La rîndul lor. lucrătorii Uzinei de preparare a minereurilor de la Teliuc au livrat peste prevederi siderurgiștilor hunedoreni, in primele două decade din februarie, o cantitate de concentrat feros care poate constitui materia primă pentru producerea a circa 2 000 tone fontă.(Agerpres).
La IșalnițaTermocentrala de la Ișalnița a pulsat în plus în sistemul energetic național cel de-al 75-lea milion kilo- wați-oră energie electrică din acest an. Succesul, care are la bază funcționarea agregatelor la parametrii superiori celor prevăzuți în plan, depășirea factorului de putere stabilit, a permis acestui colectiv să realizeze o însemnată parte din angajamentele cuprinse în chemarea la ... întrecere adresată la începutul anului unităților energetice ale țării. (Agerpres).- - - - Pe drumul — 

cârtii către sateComentînd cîndva e- venimentul „Lunii cărții la sate" am așezat deasupra rîndurilor e- vocatoare cuvintele : 
O carte pentru Făt- Frumos, imaginîndu-1 pe eroul basmelor noastre dăruit nu doar cu virtuți de oștean, ci și cu nemuritoarea spadă a bucoavnei înțelepte.Mergînd mai departe 
cu parafrazările, am putea rosti și într-alt fel un vers al meșterului Arghezi („Carte frumoasă, cinste cui te-a scris"...) convenind că trebuie să le aducem laudă nu doar autorilor de carte, ci și celor ce-o îmbracă în strai grafic ales și — mai ales — o răspîn- desc...In România, de totdeauna ideea de carte la sate a fost îmbrățișată cu întreg respectul cuvenit de cărturarii dăruiți idealurilor patriotice, dar abia în anii României socialiste se poate vorbi de adevărata împlinire a unor deziderate străvechi. Dacă n-a fost autor de cărți el însuși, satul românesc a fost autor de autori, dăruind orizonturilor citadine nume de răsunet ale culturii. Satul a consacrat în vremi de restriște valori ale spiritului (cărți scrise și nescrise, mituri și legende, zugrăveli și țesături), sătul n-a avut a-și ține fruntea plecată în fața cetății. Dimpotrivă, cu o plină de simplitate semeție, satul și-a trimis în lume luminile, cu convingerea că din vatra lui de umanitate și culoare se pot nutri generații după generații fără ca matca originară să sufere vreo scădere. Cu cît a dăruit mai mult, cu atît a fost mai bogat satul românesc, iată de ce a- ceastă „lună a cărții" pare un dar pe care singur și l-a făcut, iar

nouă nu ne rămîne de- cît să ne conjugăm eforturile pentru ca a- cest dar întors să nu fie știrbit de frumuseți.Cartea nu e o prezență insolită în casa în care se află acum radioul și televizorul, mobilierul funcțional și vestimentația dobîn- dită cu gustul modernității. Nu cărțile de tălmăcit vise, horoscoapele, ori călindari- le' neghioabe sînt luminate la ceas de seară de lampa electrică a țăranului, ci cărți de har și înțelep-
O remarcă 

șî cite va propuneri 
de Gh. TOMOZEIciune. De inimă și de dragoste. De preferință, capodopere : E- minescu, Alecsandri, Creangă, Slavici, Ca- ragiale, Sadoveanu. Țăranul își mai aruncă ochii și pe cărțile citi- ■te de copiii lui. E interesat de politică, memoriale de front, e captivat de cărți de știință popularizată și nu avem motive să ne întristăm că ocolește sistematic „noul roman" importat și tradus ori poezia suprematist — constructivist — onirist — nonfigu- rativistă. E de crezut că multe din opurile care fac deliciile orașului îl pot nedumeri. E sigur că multe lecturi i se propun anapoda. Și ajung aici să-mi pun întrebări care sînt, de fapt, cea mai fierbinte adeziune a mea la i- deea de carte la sate. Nu cred că e nevoie de edituri specializate — unele pentru țărani, altele pentru orășeni (cu căciulă ori cu pălărie, românul - gîndește la fel) — dar n-ar trebui ca principalele noastre edituri să conceapă serii, colecții, ci

cluri de cărți tipărite pentru cititorii de la țară ? Tipărite cu înțelegerea problemelor trăite de librăria sătească : fără excesive aparaturi critice, bibliografice etc., fără ilustrații inutile și costisitoare (altfel zis fără bibiluri grafice) cu titluri incitante, atracțioase și (de ce nu ?) beneficiind de o oarecare reclamă ? N-ar putea scriitorii cei mai buni pe care-i avem să onoreze planurile de apariții ale unor asemenea colecții cu scrieri originale concepute cu gîndul că își proliferează astfel îh chipul cel mai fericit opera ? îmi imaginez c colecție de nuvelă (să zicem) care să apară sub îngrijirea unui mare prozator în stare să propună cel mai bun sumar cu putință al catalogului de editură, alta de poezie, teatru scurt, istorie, folclor, oameni de seamă, cunoștințe folositoare etc. Repet, aceste cărți ar trebui să apară în' formate convenabile, la prețuri și ele convenabile (deși e știut că la noi, față de alte țări, prețul cărții e destul de mic) și s-ar cuveni difuzate cu pa
siune (nu doar gospodărească) și ingeniozi
tate. Această sublimă „marfă" ar putea interesa poate cu o mai mare stăruință cooperația noastră de consum, care trebuie să construiască nu doar hanuri, moteluri și baruri. ci și case ale cărții la sate'. Ea poate mijloci mai eficient decit o face întoarcerea la Făt-Frumos a cărților scrise de... Făt Frumos.Cu aceste gînduri, salut luna cărții, a culturii, 'la care priceperea și elanul nostru patriotic mai pot a- dăuga. în ghirlanda u- nui an, încă alte unsprezece...ÎN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre : OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALA? DIN 
INSTANȚĂ IN FAȚA OPINIEI PUBLICE ; FAPTUL DIVERS ; 

SPORT j DE PRETUTINDENI

NICOLAE CEAUȘESCU 
adresat revistei „Korunk", cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la apariție

Dragi tovarăși.Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la apariția, la Cluj, a revistei „Korunk", adresez cele mai calde felicitări colectivului redacțional, tuturor colaboratorilor și cititorilor acestei importante publicații din țara noastră. Totodată, în acest moment sărbătoresc, doresc să aduc un fierbinte omagiu fondatorilor revistei „Korunk“ — prestigioși oameni de artă și cultură de formație marxistă din țara noastră, în rîndul cărora un rol principal a avut marele scriitor și publicist Gaâl Găbor, figură luminoasă a intelectualității revoluționare din România, care a militat cu înflăcărare pentru idealurile nobile ale dreptății sociale și naționale, pentru frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.încă de la primele numere, cu o jumătate de secol în urmă, revista „Korunk" — aflată sub directa îndrumare a Partidului Comunist Român — a desfășurat o intensă și valoroasă activitate, militînd consecvent pentru promovarea concepției științifice despre lume și societate a clasei noastre muncitoare, a umanismului revoluționar, pentru înfăptuirea aspirațiilor vitale ale oamenilor muncii, pentru o societate nouă, mai democratică si mai echitabilă. Situin- du-se ferm pe pozițiile ideologiei și politicii marxist-le- niniste a partidului nostru, revista a combătut cu consecvență curentele de gindire și mentalitățile burgheze retrograde, a luat atitudine hotărîtă împotriva șovinismului, a politicii de învrăjbire națională promovate de clasele exploatatoare, a acționat cu energie și pasiune pentru frăția și solidaritatea tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate. Revista a adus, de asemenea, o contribuție prețioasă la stimularea vieții culturale progresiste din țara noastră, a creației literar- artistice inspirate din lupta maselor muncitoare pentru răsturnarea dominației șj asupririi burghezo-moșierești, pătrunse de’ nobilele idealuri ale libertății și demnității omului. Interzicerea publicației, după Dictatul de la Viena. în anul 1940, de .către autoritățile horthyste, demonstrează elocvent pozițiile sociale și naționale înaintate pe care se situa revista „Korunk", rolul important pe care ea îl juca în lupta antifascistă, organizată ,și condusa de

Partidul Comunist Român, în unirea și mobilizarea intelectualității progresiste din Transilvania împotriva reac- țiunii și a războiului.'După eliberarea României de sub jugul fascist, revista „Korunk" și-a reluat activitatea, aducind o contribuție prețioasă la întreaga luptă dusă de partidul nostru pentru democratizarea țării, pentru înfăptuirea victorioasă a revoluției socialiste și transformarea revoluționară a societății pe calea luminoasă a socialismului. Dăm o înaltă apreciere aportului publicației la înfăptuirea politicii naționale. marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, la cimentarea prieteniei și unității indestructibile a oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități, în munca și lupta comună pentru înflorirea patriei, pentru edificarea noii orinduiri sociale pe pămîntul României.Istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea. Programul partidului — care au trasat perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării țârii noastre spre . comunism — pun în fața tuturor oamenilor muncii, deci și în fața intelectualității, a publiciștilor, a oamenilor de cultură și artă, sarcini și îndatoriri de cea mai mare răspundere. în acest cadru trebuie să se înscrie și programul de viitor, obiectivele și direcțiile principale ale activității revistei „Korunk". Continuind bogatele sale tradiții revoluționare, dezvoltîndu-și continuu caracterul militant, revista „Korunk" este chemată să pună permanent în centrul preocupărilor lupta pentru înfăptuirea politicii generale a partidului și statului nostru, educarea oamenilor muncii în spiritul concepției materialismului dialectic și istoric, al învățăturii marxist-leniniste. al patriotismului și internaționalismului proletar. ’ al devotamentului neclintit față de patria noastră socialistă, față de cauza bunăstării și fericirii întregului popor.La această aniversare sărbătorească, urez colectivului redacțional, tuturor colaboratorilor revistei succese cit mai mari în îndeplinirea acestei nobile misiuni încredințate de partid și popor. în activitatea consacrată triumfului socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre, prosperității și măreției Republicii Socialiste România.
DECRET PREZIDENȚIAL

privind conferirea Ordinului „Meritul
Cultural" clasa I revistei

Peritru contribuția adusă la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de construire a societății 
socialiste, la întărirea unității și frăției tuturor oame
nilor muncii din Republica Socialistă România, fără 
deosebire de naționalitate,

Korunk"
.......... . .. ...... „.......... '' .................... '' .

cu prilejul aniversării a 50 de ani de existență a 
revistei „Korunk",

Președintele Republicii Socialiste România decre
tează :

Articol unic. — Se conferă Ordinul „Meritul Cul
tural" clasa I revistei „Korunk".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Iarnă suceveană

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

Propagarea concepției
materialist-dialectic©

I

Ain miezul activității politico-educative de masăComponentă esențială a procesului de făurire a omului nou, capabil să participe conștient la măreața o- peră de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și comuniste în România în centrul Programului ideologic al partidului, adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și dezvoltat de Congresul al XI-lea — formarea concepției materialist-dialec- tice a maselor largi, de oameni ai muncii a constituit și constituie o preocupare de prim constantă, mitetului țean de torilor ceava.Avem permanent în cest sens ideea pe care a subliniat-o atit de pregnant tovarășul Nicolae Ceaușescu îh Raportul prezentat la Congresul al XI-lea al P.C.R. : „întreaga activitate de educare șl formare a conștiinței socialiste trebuie

— obiectiv situat

brdin, a co- jude- partid, educativi a din

să ducă Ia crearea unui nou umanism, care pune pe primul plan omul și, totodată, îmbină interesele particulare cu cele ale întregii societăți, asigură bunăstarea și fericirea fiecăruia, odată cu a întregului popor.

din județul SUCEAVA
Miu DOBRESCU,

Membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean de partid Suceava

tuturor fac- județul Su-vedere în a-
Prin aceasta omul se va ridica pe o treaptă superioară de cunoaștere, va putea participa cu adevărat conștient Ia activitatea poporului de făurire a ' propriului său viitor liber".Este asiduu țională list și torii bunurilor materiale și spiritua

le, atît cei angajați acum în efortul de înălțare a societății românești, cît și cei cărora timpul le va încredința istoria de mîine a patriei — generația tînără, tinerii muncitori, elevii și studenții ; este vorba, am putea spune, de educa- rea, înainte de 
toate și la toți ce- tâțenii, a conștiinței scopului, a conștiinței propriilor răspunderi in plămădirea Linei societăți fără precedent, o societate a umanismului, dreptății și demnității — societatea comunistă.în această largă viziune și sub impulsul orientă- strălucitele cuvîn-

vorba, așadar, de un proces și neîntrerupt de însușire, ra- și afectivă, a idealului socia- comunist de către toți făuri-

rilor clare date dețări programatice, de bogata operă cu profund conținut filozofic a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care elevarea multilaterală a omului este considerată o condiție qua, non a progresului —
(Continuare în pag. a Ul-a)

sineor-

Adunarea festivă de la Cluj-Napoca 
consacrată aniversării revistei „Korunk" 
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
IN PAGINA A III-AZi șî noapte la datamAstăzi, întregul nostru popor sărbătorește „Ziua ceferiștilor", cinstind tradițiile glorioase de luptă revoluționară, munca plină de dăruire a acestui detașament al clasei noastre muncitoare. Ceferiștii raportează de ziua lor însemnate realizări. Numeroase vești sosite la redacție ilustrează munca lor fără preget pentru funcționarea în tot mai bune condiții a transporturilor pe calea ferată.„Datoria — înainte de orice, așa cum locomotiva trebuie pusă înaintea trenului 1“ A- ceastă „zicală ceferistă" exprimă, în fond, deviza profesională a tuturor acelora care se îngrijesc și răspund de securitatea și buna desfășurare a transporturilor pe drumurile de fier ale țării. Am căutat să desprindem, din activitatea unui colectiv de la calea ferată acoperirea în fapte a acestui imperativ — DATORIA.— A fi ceferist este totuna cu a fi cel mai disciplinat, menționa Gheorghe Șerban, secretar al comitetului de partid de la Depoul C.F.R.-Craiova. Acțio- nînd in spirit de înaltă disciplină. colectivul nostru, prin rezultatele dobindrte, a reușit să se numere printre fruntași. Ne-am îndeplinit sarcinile cincinalului trecut cu 40 de zile mai devreme. în același timp, am realizat importante economii de materiale, combustibili și energie electrică.■Spicuim din angajamentele în întrecerea socialistă pe acest an ale ceferiștilor de la Depoul Craiova : o producție suplimentară de 365 milioane tone-brute- kilometri ; creșterea parcursului mediu zilnic al locomotivei cu 1 la sută — prin reducerea timpului de imobilizare în revizii tehnice planificate cu 1,5 la sută (ceea ce echivalează cu orele de funcționare pe timp de un an a 2—3 locomotive) ; economisirea a 2,1 milioane kWh de energie electrică și 653 tone combustibil convențio

nal, cantități cu care s-ar putea remorca pe distanta . Craiova — București peste 200 de trenuri.Angajamentele încep să devină realitate. O confirmă rezultatele obținute în luna ianuarie și în primele două decade ale lunii februarie. O demonstrează inițiativele generate de întrecerea ceferiștilor : „Siguranță și măiestrie", „Cea mai bine în-
Astăzi este 

„Ziua 
ceferiștilor"

treținută locomotivă", „O zi pe trimestru — toate trenurile depoului să funcționeze cu combustibil economisit".— Siguranța circulației. asigurată în prezent din punct de vedere tehnic de multiple dispozitive și instalații, impune din partea noastră o mereu mai bună pregătire profesională, o continuă perfecționare — ne spune mecanicul de locomotivă Uie Ciucu. La noi în depou nu e deloc ușor să ajungi fruntaș, pentru că trebuie să fii fruntaș... între fruntași.Așa cum sînt mecanicii de locomotivă Victor Tănase, Constantin Tripoi, Mărgărit Moga, Gbeorghe Moțoi, Gheorghe Stamin sau Nicolae Alexandru. Un alt „certificat de măiestrie" e atestat de faptul că echipe da mecanici de

la Depoul C.F.R. Craiova fac toate probele de încercări ale locomotivelor ce se produc la „Electroputere". De fiecare dată, aceste examene sînt trecute' cu succes, atît de mecanici, cît și de locomotivele ce se produc aici la Craiova.— Statul nostru face eforturi deosebite pentru continua înzestrare . tehnică a transporturilor pe calea ferată, corespunzător necesităților în creștere ale e- conomiei naționale — ne spunea ing. Florea Greșiță, șef coordonator al Depoului Craiova. Iar ceferiștii noștri sint conștienți de răspunderea pe care o au de a folosi cit mai bine mijloacele tehnice, de a asigura funcționarea transporturilor in condiții de deplină siguranță a circulației. Pe măsura eforturilor și a .realizărilor dobîndite, și condițiile de muncă și de viață sînt mereu mai bune. La Craiova, de pildă, pentru ceferiști au fost construite sute' de apartamente.Grija partidului și statului nostru pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale ceferiștilor se manifestă pe multiple planuri. Reținem numai unul : în cincinalul trecut au fost construite și date in folosință ceferiștilor circa 3100 apartamente și peste 1 000 de locuri în cămine pentru necă- sătoriți.Ceferiștii din întreaga țară își sărbătoresc ziua lor prin muncă. Ii vedem și îi știm mereu la datorie — îi cinstim șl îi prețuim.
Ion LAZAR
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REZERVELE RE CREȘTERE A EFICIENTEI
ECOMICE SINT INEPUIZABILE

...ca si șprițul gmtfn al coMvriui
1Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea „Metrom" din Brașov s-a desfășurat în lumina exigentelor și concluziilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la recentul Congres al consiliilor populare, concentrind atenția participants lor asupra a ceea ce au de făcut, asupra carențelor care trebuie grabnic înlăturate pentru îndeplinirea cu succes a planului în acest an, pentru creșterea continuă a eficientei economice.Darea de seamă prezentată de ing. loan Iacobescu, directorul întreprinderii, a evidențiat faptul că sarcinile cincinalului 1971—1975 au fost îndeplinite cu peste trei luni mai devreme. ceea ce a permis colectivului să realizeze suplimentar o producție industrială de peste o jumătate de miliard lei. S-a subliniat faptul că eforturile depuse de colectivul întreprinderii în cursul anului trecut pentru folosirea mai deplină a potențialului productiv, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, energiei electrice și combustibilului au dus la o diminuare mai accentuată a cheltuielilor de producție, a celor materiale în special și, implicit, la obținerea unor rezultate pozitive pe linia' creșterii eficientei economice a întregii activități productive.Așa după cum s-a relevat în cadrul adunării generale, în acest an colectivului îi revin sarcini deosebit de mobilizatoare, îndeosebi în domeniul creșterii eficienței economice.Ceea ce se cuvine menționat în mod cu totul aparte este faptul că, în pofida bilanțului pozitiv al activității din anul trecut și din întreg cincinalul 1971—1975, atît în darea de seamă, cît și în cuvîntul participanților la dezbateri nu s-au manifestat tendințe de automulțumi- re, abordîndu-se în spirit critic și autocritic aspectele majore ale activității întreprinderii. Mai mulți vorbitori au arătat că nu peste tot s-a manifestat exigentă față de gospodărirea judicioasă a materiilor prime și semifabricatelor, față de reducerea consumurilor specifice ; s-a subliniat faptul că. deși sînt mai scăzute decît în anii precedenți. rebuturile s-au menținut totuși la un nivel ridicat în 1975, influențînd negativ asupra costurilor de fabricație, a beneficiilor.— Nu este un secret, a spus lăcătușul Leonida Curca, din secția 205 laminate ușoare, unul din reprezentanții colectivului în comitetul oamenilor muncii, faptul că în general cauzele rebutului sînt de ordin subiectiv și stă în puterea noastră ca să le eliminăm. Se impune însă ca fiecare muncitor și cadru tehnic să dea dovadă de mai multă răspundere în gospodărirea judicioasă a materialelor cu care lucrăm.Vorbitorul a propus să se respecte graficele de reparații ale utilajelor, întrucît numaivpe..acgașță,;...cale,, se vor putea obține randamente, superioare de lucru, se vor evita rebuturile, se vor realiza‘’fiumaf’ "produse de înaltă calităte.Inginerul Vasile Soare, șeful serviciului mecano-energetic, a abordat, printre alte aspecte, și pe acela al gospodăririi mai raționale a combustibilului și energiei electrice.— Anul trecut, a spus vorbitorul, prin înlocuirea unor utilaje și arzătoare cu randamente scăzute și consum ridicat de combustibil și energie electrică, prin înlăturarea mersului în gol al mașinilor, am reușit să re-

ducem consumul de combustibil cu peste 8 mii tone, iar cel de energie electrică' cu 9 394 MWh. Consider însă că nu am pus în valoare toate posibilitățile care ne stau la înde- mină. Iată de ce socotesc necesar ca în acest an să intensificăm eforturile pentru a asigura o gospodărire și mai rațională a combustibilului și a energiei electrice prin recuperarea căldurii din condens, functionarea în
La „Metrom“-Brașov: 
cînd rezultatele bune 
sînt judicios apreciate 

ca o treaptă 
spre mai bine

regim economic a aerotermelor și ventilatoarelor, revizuirea etanșeității lor, evitarea funcționării în gol a mașinilor etc.Muncitoarea Ana Manolache a propus ca ambalajele din hîrtie sau din lemn să fie mai bine gospodărite.După ce a arătat că secția 208

— motor pentru motoretă — îșî va dubla capacitatea în acest an, inginerul Cornel Voinescu a spus : Avem condiții să ne realizăm și chiar să ne depășim planul, ne-am propus chiar să realizăm suplimentar 500 motoare, în acest scop, comitetul oamenilor muncii ar trebui să ne sprijine mai mult în privința asigurării secției cu cadre de muncitori calificați și a stabilității lor și să ne asigure Ia timp cele cîteva utilaje solicitate de noi.Adunarea generală a apreciat că măsurile luate în scopul reducerii în continuare a consumului de metal, cum ar fi extinderea procedeului de extrudare la rece, îmbunătățirea procesului tehnologic de fabricare a tablelor metrice, vor permite realt- zarea unei economii de metal in a- cest an de peste 70 tone.Esențial este ca, neîntîrziat, comitetul oamenilor muncii să treacă la aplicarea în practică a tuturor propunerilor valoroase care s-au făcut în adunarea generală, asigurînd creșterea continuă a eficienței întregii activități economice în acest an.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteli”

Primii pași pe schiuri, in decorul 
minunat al muntelui înzăpezit: 
o „lecție" care îmbinâ utilul cu 

plâcutul

ÎN lumina hotărîrilor congresului consiliilor populare
Pentru satisfacerea cerințelor pieței- 
inițiativă in activitatea comercială, 

baze proprii de aprovizionare

MIȘCAREA ÎN AER LIBER

Fobrlcâ tînârâ, oameni tineri: 
la întreprinderea de aparate 
electrice de mâsurâ din Timi

șoara

Foto : E. Dichiseanu

Am străbătut străzile orașului Piatra Neamț și am intrat în unități de alimentație publică pentru a constata — cum se zice — „pe viu" modul în care funcționează serviciile publice și unitățile comerciale, în urma măsurilor luate după recentul Congres al consiliilor populare pentru perfecționarea acestui sector de mare interes public. Aproape peste tot, magazine aprovizionate din a- bundență, unități de servire publică bine organizate. Preocuparea pentru aprovizionarea populației se vede pretutindeni, în primul rînd pentru că ea a devenit o preocupare permanentă a primăriei, a depu- taților din toate circumscripțiile e- lectorale. Sub îndrumarea acestora, pietrenii au modificat în bine chiar sistemul clasic de aprovizionare și servire. Am observat acest lucru și la Piatra, dar și la Bicaz, la Săvi- nești și Rîșnov. Cum se realizează o asemenea aprovizionare continuu a- bundentă și o servire exemplară ? In specia] pe baza procurării de mărfuri în plus față de contractele economice, prin suplimente obținute pe plan local, pe baza prelucrării, tot pe plan local, a materiilor prime locale.Este o experiență care merită să fie cunoscută și preluată și de alții. Iată, practic, cum procedează comer- ciantii din Piatra. Ca să fie siguri că nu li se vor epuiza pe neașteptate articolele de consum, pentru a evita deci golurile artificiale în a- provizionare, își organizează relații directe, suplimentare cu industria republicană, fac. de cîte ori e cazul.

cumpărături directe de pe piața locală sau procură mărfuri prin schimb cu alte județe ; ca să aibă o piață alimentară abundentă, primăria orașului a dat în folosință țăranilor cooperatori un hotel, a deschis un local de consum alimentar la preturi foarte convenabile etc. în această preocupare permanentă pentru servirea publicului au fost angajate, de către consiliile populare, nu numai organi-
Din experienfa 

judefului Neamț 

zațiile comerciale, ci’ și Întreprinderile industriale din județ. In ce fel 1 Cele mai multe dintre unitățile e- conomice și-au organizat din resurse locale secții anexă pentru obținerea produselor alimentare : crescătorii de păsări și de animale mai mari, grădini de zarzavat și ciuper- cării. E o metodă bună pentru îmbunătățirea meniurilor' de la canti- nele-restaurant și. în același timp, pentru reducerea prețului de cost.Alte exemple : din resurse locale, de pildă. în mai multe localități din județ au fost create ateliere pentru prelucrarea cărnii și legumelor. S-au obtinut, într-un mod cît se poate de simplu, pe de o parte, bunuri alimentare specifice cererii locale, cît și descongestionarea utilajelor din întreprinderile republicane ; în toate

marile localuri publice . se fabrică pîine la comandă — acțiune începută Ia cererea cetățenilor ; toate unitățile de consum public sint obligate- să se autogospodârească, Concret, să-și procure, să conserve și să depoziteze pentru tot timpul anului alimentele de bază : cartofi, varză, fasole, fructe, rădăcinoase. De remarcat că în acțiunea pentru perfecționarea aprovizionării colaborează direct absolut toate unitățile economice. indiferent dacă acestea sînt subordonate unor ministere, departamente sau unități cooperatiste. Astfel, și în acest sector sint puse în practică, în deplin consens cu interesele cetățenilor, învățămintele ce se desprind din documentele Congresului consiliilor populare județene și președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale. • •Un ultim exemplu care probează elocvent interesul sporit al organelor locale din Piatra Neamț pentru buna aprovizionare și servire a cetățenilor : în drum prin județ, ne-am abătut într-o noapte pe la cantina Fabricii de fire și i fibre sintetice- Săvinești. Deși trecuse puțin de miezul nopții, am fost invitați la o supă caldă, la una dintre microcantinele fabricii. Mîncare caldă la miezul nopții ? De ce nu ? Așa ceruseră lucrătorii din schimbul trei. Și după cum s-a văzut, cererea n-a fost greu să fie rezolvată. Nici asta, nici altele. Cînd există inițiativă și spirit gospodăresc.
Gh. GRAURE
I. MANEA

Datorită progresului tehnic, efortul fizic este redus la minimum, munca fiind ușurată de mașini din ce în ce mai perfecționate. în același timp, stăpînirea tehnicilor noi. conducerea proceselor automatizate, a tehnologiilor moderne implică o pregătire și o responsabilitate profesională tot mai mare. Solicitările sînt prin urmare mai puțin de natură fizică și mai mult de natură nervoasă. In asemenea condiții, și odihna trebuie înțeleasă și organizată intr-un mod nou, în funcție de caracterul muncii, de gradul de solicitare fizică ori psihică. Odihna pasivă — de repaus total — dormind sau stînd în fotoliu, chiar și in condițiile unei alimentații raționale, duce la slăbirea generală a forței musculare, la apariția timpurie a unor tulburări digestive (ale stomacului. ficatului, intestinelor), deficiențe ale sistemului circulator și respirator, boli cardiovasculare (80 la sută din suferinzii de hipertensiune fiind prea grași în raport cu vîrsta lor). Specialiștii sînt unanimi de acord că omul modern are din ce în ce mai multă nevoie de o- dihnă activă, caresă-i refacă , forțele atît din punct de vedere fizic, cît și psihic, păstrîn- du-i o stare de permanentă sănătate și randament sporit.Am solicitat tovarășului dr. IOAN 
DRAGAN, directorul Centrului de medicină sportivă, citeva sugestii cu privire la modalități de refacere a capacității fizice.— Există numeroase mijloace de refacere, toate avind drept scop prevenirea instalării de la o zi la alta a stării de oboseală, ' pentru refacerea continuă a forței de muncă la un potențial cît mai ridicat in fiecare zi. Foarte multe persoane consideră însă că munca fizică pe care o desfășoară în cursul orelor productive (în fața unui utilaj, a unei planșete, pe șantier, la mașina de scris etc.) sau după orele de muncă (transportul în comun, mersul după cumpărături etc.) este suficientă ca activitate fizică și consideră că odihna poate fi total lipsită de mișcare. Nu este așa. Intr-un studiu efectuat de către specialiști ai Centrului da medicină sportivă la 3 000 de elevi ai unul grup școlar profesional care includeau în activitatea lor zilnică un regim de mișcări destul de mare, dar nedirijate sub forma unor exerciții fizice organizate, s-au constatat unele deficiente în dezvoltare : la 30 Ia sută din tineri, toracele era insuficient dezvoltat. 20 la sută prezentau modificări ale coloanei vertebrale, 10 Ia sută erau hiperponderali sau obezi etc. Deficiențe' care pot fi corectate ușor, dar mai ales prevenite prin organizarea sistematică, zilnică a unor activități și exerciții fizice corective pentru dezvoltarea acelor mușchi sau părți ale corpului care au fost mai puțin solicitate și cu scopul ca în final să se realizeze o dezvoltare armonioasă a întregului organism.Fiecare persoană, indiferent de vîrstă, sex, profesiune, își poate organiza, în funcție de posibilități, modalitățile concrete de odihnă activă pornind de la cîteva principii de bază. In primul rînd, trebuie să modificăm intensitatea, volumul șl conținutul activităților pe care le desfășurăm după orele de mujică, organizîndu-ne după posibilități alt tip de activități. Stereotipia prin efectuarea acelorași mișcări, lucrări efectuate în aceleași poziții pot duca

la instalarea stării de oboseală mal repede dacă nu se intercalează periodic. chiar în timpul activității profesionale. citeva exerciții de gimnastică menite să solicite alte grupe musculare și alți stimuli nervoși decît cei antrenați in timpul orelor de producție.Schimbarea decorului locului de muncă cu cel al naturii este una din modalitățile curente de modificare a conținutului și intensității activității productive. Antidotul oboselii este prin urmare altă activitate. Chiar dacă aceasta nu este mai ușoară, fiind diferită, solicită în alt fel organismul, și în special sistemul nervos, și dă posibilitate acelor zone care au fost mai solicitate să se refacă (noi celule și țesuturi intrînd in acțiune).Așa cum mîncăm ca să ne refacem energia consumată, totașa trebuie să ne antrenăm zilnic pentru formarea unor reflexe de refacere a capacităților fizice și psihice. In acest sens mă voi referi la cîteva modalități mai accesibile și dintre cele mai eficace. Hidroterapia caldă : duș sau baie caldă timp de 8—10 minute ; eventual in cadă se pot pune săruri de Bazna sau săculețe cu mușețel ori floare de tei, care întregesc efectul farmacologic de relaxare nervoasă și fizică, în special după un efort mai mare. Hidroterapia poate fi completată cu masaj — respectiv automasarea marilor grupe de mușchi ai picioarelor, mîinilor, omoplaților și altele, Oxigenarea ca mijloc de refacere este indispensabilă ; de reținut recomandarea ca pauza să fie folosită în școli, întreprinderi, instituții nu numai pentru a lua o gustare, dar și pentru mișcare în aer liber sau pe cît este posibil în alte spații decît cele de lucru și foarte bine aerisite. Mijloacele dietetice de refacere a organismului au ca principiu de bază ca masa din timpul activității profesionale să fie alcătuită în așa fel, îneît digestia să fie ușoară, să nu suprasolicite organismul la eforturi suplimentare. Deci o masă hidratată, mineralizată. vitaminizată și, după tipul de activitate, cu principii calorice la nivelul cerințelor unui metabolism normal. De adăugat rolul hotărîtor în relaxare pe care îl joacă ambianta creată acasă, atmosfera de familie lipsită i de stressuri, cu stimuli favorabili unei atitudini optimiste, creative.Mijloacele de refacere a capacităților fizice și psihice trebuie să devină o obișnuință zilnică, un reflex cotidian, așa cum avem obișnuința unor reguli de igienă elementară, cum sint spălatul mîinilor, al dinților etc. Este 
o problemă de educație în care rolul principal revine familiei, exemplului pe care părinții îl dau copiilor. Deprinderea unei plimbări zilnice de o oră ca și practicarea gimnasticii se pot fixa din copilărie ; gimnastica zilnică se recomandă de la sugar la bunic, pentru că ea contribuie atît . la dezvoltarea armonioasă, cît și la prevenirea imobilizării unor articulații, mușchi etc.Este evident că de modul în care vom ști și vom căuta să ne organizăm tipul de odihnă — pasivă sau activă — depind prevenirea instalării timpurii a unor boli și prelungirea virstei active în deplină stare de sănătate fizică și psihică.

ÎN PRAGUL
(Urmare din pag. I)gătură cu aceasta, ridicarea bunăstării țărănimii se pot realiza numai prin efortul general, printr-o participare organizată la muncă a fiecăruia și a tuturor. Sub nici un motiv nu mai poate fi admisă — și, de aceea, trebuie lichidată cu desă- vîrșire — mentalitatea acelora care mai consideră că pot să lucreze în agricultură atunci cînd doresc și cît cred de cuviință. Este datoria pri-

PRIMĂVERIImordială a consiliilor de conducere să stabilească programe precise de lucru, sarcini zilnice obligatorii pentru toate formațiunile de muncă, astfel încit să se asigure executarea la timpul optim și în condițiile de calitate prevăzute de tehnologii a tuturor lucrărilor. Datoria ca toți să lucreze bine, organizat, ca fiecare bucată de pămînt să fie valorificată la întregul potențial izvorăște din necesitatea ca societatea noastră, poporul nostru să poată beneficia din plin de întreaga rodnicie a acestei avuții naționale.Lucrările ce trebuie executate în campania agricolă de primăvară sint multiple și complexe. Iată de ce întreaga activitate de pregătire și desfășurare a campaniei de primăvară trebuie să fie condusă de organizațiile de partid de Ia sate, chemate să acționeze susținut, prin toate formele muncii politico-educative, pentru aplicarea corectă a sistemului de organizare pe echipe, pentru a promova tot ce este nou, modern în organizare și în tehnologiile de producție. pentru a întări ordinea, disciplina și răspunderea în efectuarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor. Acestea sînt cerințe majore ale realizării cu succes a planului pe 1976 — an care trebuie să marcheze un puternic salt în domeniul îmbunătățirii organizării muncii, modernizării proceselor de producție in agricultura noastră socialistă.
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Aventură la 6 ani

“l

Un copil de 6 ani, din comuna 
Cungrea, județul Olt, pe nume 
Georgel Văduva, a fost lăsat 
singur acasă. Cînd mama lui s-a 
întors, ia-l pe Georgel de 
unde nu-i. Ce se întimplase ? 
Văzînd că mama și tata intîrzie 
să se întoarcă acasă, Georgel a 
plecat de unul singur să-i caute 
prin sat. Dar cum a apucat-o pe 
un drum care trecea printr-o 
pădure, Georgel s-a rătăcit. 
Curînd s-a înserat. Ger năpras
nic. Țipetele mamei au alertat 
tot satul. Și toată suflarea satu
lui a pornit în căutarea băiatu
lui. In pădure, copilul a zărit o 
căprioară și s-a luat după„ ea. 
Pînă intr-o vîlcea. Aici a rămas 
din nou singur. Dar urmele^ că
prioarei i-au condus pe săteni 
pînă la el. Așa a fost descoperit, 
tîrziu, seara, aproape înghețat. 
Dar a fost salvat.Bicicleta lui Pompei• La miliția municipiului Alba Iulia s-a prezentat Pompei Cîm- pean din Ciugud, o localitate din apropiere :— Am venit Ia dv. cu un mare necaz și o mare rugăminte. Necazul e că am venit la oraș cu bicicleta și am rămas fără ea. Mi s-a furat ! Iar rugămintea mare e să mă ajutați, să-1 prindeți pe hoț. Să-1 prindeți și să-1 pedepsiți, ca să se învețe minte și să-și amintească...Organele de miliție au început cercetările. Rezultatul : Pompei umblase creanga prin oraș, din local în local. Pînă a uitat unde și-a lăsat bicicleta. Pățanie de care o să-și amintească multă vreme.Paznicul păzitLui Marinei Bogos din satul 
Repedea, comuna Străoane, ju
dețul Vrancea, îi venise rîndul să efectueze orele de pază ob
ștească. Și-a început rondul de 
noapte pe ulițele satului, dar 
ceva irezistibil îl făcea să dea 
roată magazinului sătesc, încer- 
cind să-și răspundă la întreba
rea : „Oare ca paznic obștesc am 
sau nu am eu dreptul să verific 
cum sînt păstrați banii magazi
nului 7“ Tot el și-a răspuns : 
„Am dreptul să fac orice con
trol". Imediat, paznicul a chemat 
in ajutor pe Ștefanache Pricope 
ca să-l „păzească", în timp ce 
va „controla" magazinul. A in
trat, a controlat și a încasat cî
teva sute de lei. Apoi a fost și 
paznicul de noapte „încasat" de 
miliție, pentru lămuriri la lu
mina zilei.Unde-i lege nu-i tocmealăîn timp ce mergeau spre primărie, vicepreședintele Consiliului popular al comunei Orașul Nou, județul Satu-Mare, și un lucrător de la postul de miliție au observat o forfotă suspectă în grajdul din ograda lui F. Ia- cob, în fața căruia staționa un autoturism. Cei doi intrară înăuntru și dădură cu ochii de un vițel înjunghiat. Posesorul autoturismului, care cumpărase vițelul de la gazdă și-l sacrificase, a dispărut imediat. A fost identificat în persoana lui Gri- gore Mihoc din Negrești-Oaș. întrucît sacrificarea vițelului intră sub incidența noii legi a tăierii animalelor, lui G. M. 1 s-a întocmit dosar de trimitere judecată. în

Ex-gestionarul 
petrecăreț și 

ex-protectorii săi
Cum a devenit Ion Andrei, din frizer, gestionar la bufetul din Comișani (județul Dîmbovița) nu se știe prea bine nici acum. In schimb, se știe cu mult mai bine la ce rezultate s-a ajuns pe urmă : 54 466 lei pagubă în gestiune.— Recunosc — a zis în instanță ex-gestionarul bufetului — că am luat ceva bani din gestiune. Dar cel mult 20 000 ! De rest însă, nu mă fac vinovat Știți, anumite relații. obligațiile...Cum s-a produs paguba 7 Reconstituirea stării de fapt arată că, „băiat fin", lui Ion Andrei începuse să-i placă traiul pe picior mare. Plimbări la mare, petreceri prin localurile din Tîrgoviște și București... Dar — au mai stabilit organele de control — și-au mai adus contribuția nefastă și alte împrejurări. Cităm : aprovizionări cu marfă peste stocul admis și din sortimente care nu intrau în categoria pe care o avea bufetul : contabilitatea cooperativei nu i-a cerut o evidență clară ; gestionarului 1 s-a permis, cu încălcarea legii, să facă pe merceologul, aprovizionîndu-se singur cu ce credea de cuviință. Cum. veți întreba, dar organele de conducere a cooperativei, președintele, con- tabilul-șef de ce n-au intervenit 7 De ce 7 Fiindcă erau... ocupați.— într-o seară — a relatat un martor — am fost chemat de gestionar la sediul bufetului, unde avea loc o petrecere, și m-a

rugat să le cînt celor de față. întrebîndu-1 cine sînt, mi-a zis că sînt șefii lui de la cooperativă, care-1 scapă de necazuri...Nimic de zis, control la cataramă ! Și cu cîntec. Partea proastă pentru Andrei este că șefii lui nu l-au mai putut scăpa de necazuri. Pentru simplul motiv că Nae Valeriu este acum ex-președinte, iar Pițurcă Victor ex-contabil-șef.
Cine se școala 
de dimineața,., 
dar nu așa!

— încotro, omule, la ora asta ? Acum în zori ți-ai găsit să te muți 7— Eu ? ! Păi...Și, lăsînd jos bagajele, Vasile Tudor (comuna Valea Măcrișului, județul Ilfov) s-a împotmolit în explicații. Văzînd că acestea continuă să rămînă incoerente și după ce omul își mai trăsese răsuflarea, echipajul de miliție care intrase în vorbă cu călătorul matinal a intrat de-a binelea la bănuială...— Onorată instanță, am greșit, nu zic ba. Dar... eram prieteni. A fost mai mult o glumă.Iată „gluma" care i-a adus lui V. Tudor o condamnare la 2 ani închisoare : aflat în casa unor cunoștințe, a simulat că l-a do- borit oboseala. Condus la culcare, in altă cameră, a așteptat pînă au adormit gazdele și...— încotro, omule 7...Cine se scoală de dimineață din casa 
altuia si ia ce nu-i aparține.™

Nimic comun cu 
titlul de profesor
Printre elevii din ultimul an al secției serale a unui liceu ' piteștean se dusese vestea că profesorul de matematică Mihai 

Ionescu ar fi de o mare exigentă. Mai ales față de cei ce aveau note proaste era foarte pretențios : cu toate strădaniile a- cestora de a se îndrepta, tot cu note sub 5 se alegeau. Atunci, mai „descurcăreți", cîțiva candidați la repetenție s-au adresat unul alt profesor de matematică — Nicolae Marinescu, coleg și prieten cu M.I.— Măi băieți, nu vă faceți griji, i-a liniștit acesta, Ionescu nu-i neînțelegător dacă știți cum să-1 luați. Dați și voi cîte 1 000 de căciulă și vă asigură și bacalaureatul I Uite, îmi dați mie banii și vorbesc eu cu dumnealui...Și, intr-adevăr, exigentul profesor s-a dovedit foarte „înțelegător" după ce a primit banii. Aflînd în ce constă secretul bunătății profesorului, alți cîțiva elevi s-au grăbit, de voie, de nevoie, să-i cumpere indulgența. în lanțul cumpărătorilor de „bunăvoință" a intervenit și profesoara Zoia Năglăbeală, care a remis plicul cu bani și vorbe bune pentru o cunoștință de-a dumneaei. Numai o elevă a avut ghinion : n-a avut exact suma cerută și profesorul n-a vrut să strice „prețul". (Tocmeala a avut loc chiar in timpul examenului 1).— Recunosc și regret. Pe viitor nu se va mai întimpla...

Regrete tardive. In consecință : Mihai Ionescu — 5 ani și 6 luni închisoare pentru luare de mită ; Nicolae Marinescu — 4 ani și 6 luni, pentru complicitate la luare de mită ; Zoia Năglăbeală — un an și 6 luni, pentru complicitate la dare de mită. Procesul s-a judecat la Casa de cultură a sindicatelor din Pitești. Recursurile au fost respinse.
DOSARELE ALCOOLULUI

Teribilismul 
bahic

— Onorată instanță, banii Ionescu... Nu m-am gindit rău dacă-i ajut pe băieți... erau pentru că fac ceva

Patru tineri, patru destine deviate brusc de la drumul firesc. Cine sînt 7 Constantin Paraschiv (Fieni, str. Barajului nr. 10), Vasile Du|ă (comuna Buciumeni, județul Dîmbovița), Cîrstea Tudor (comuna Runca, același județ) și Ion Mănoiu (Fieni, str. Republicii nr. 75). Ce s-a întîmplat cu ei ?S-au dus mai întii la un pahar de „tărie". Apoi, așa, ca să pară mai bărbați, au ajuns și Ia al doilea pahar. Și la al treilea. După care au vrut să ajungă acasă. Și s-au urcat în tren, provocînd un scandal de pomină. Au coborît, cum-necum. la Pucioasa. Apoi, sub imperiul aceleiași stări, s-au urcat in alt tren, din direcția opusă. A urmat o altă dezlănțuire huliganică ; un călător a fost lovit grav.

...Două zile mai tîrziu, faptele celor patru se repetau. Și tot datorită alcoolului. De data aceasta însă li s-a înfundat. Prin sentință definitivă, cei patru au fost condamnați la pedepse intre un an și 8 luni și doi ani închisoare. Aici i-a condus teribilismul bahic.
Din caietul 
grefierului

„Declar încă o dată că nu mi-am alungat 
soția, ci a plecat singură, de bunăvoie, după 
ce i-am dat citeva palme fi doar un singur 
pumn. Nu e adevărat nici faptul că am 
tulburat liniștea colocatarilor, ci sofia țipa 
fără motiv. Eu, dimpotrivă, am intervenit 
s-o liniștesc fi i-am astupat gura cu o 
palmă...".(Din „nevinovățiile" lui Ștefan M„ București, str. Amurgului nr. 4)

„Eram după un chef și e posibil să fi 
exprimat injuriile arătate in procesul verbal, 
dar eu nu-mi mai aduc aminte. Știu că am 
inceput cheful simbătă și dacă azi este 
vineri, așa după cum susține tovarășul mi
lițian, inseamnă că am chefuit o săptămi- 
nă...“. (Din aducerile aminte ale lui Ion

, Mohor din comuna Dănciulești, județul Gorj, condamnat la 3 luni închisoare contravențională)
Dinu POPESCU 
Emil MAR1NACHE

Căprioara din stup
Tare mult se mai fălea Con

stantin Durac din comuna Pru- 
nișor ■ (Mehedinți) cu pasiunea 
lui de vinător. Deunăzi și-a luat 
pușca la spinare și a plecat la 
vinătoare. Deodată l-a apărut in 
bătaia puștii o căprioară de 
toată frumusețea. A ochit și a 
lovit-o in plin. Dar l-au „ochit" 
și pe el organele de miliție, care 
i-au cerut „corpul delict".

— Vai de mine, se poate să 
fac eu una ca asta ? Mai bine 
mi-aș scrinti mina decît s-o pun 
pe trăgaci, lntrați și controlați 
tot ce doriți: casa, curtea, gră
dina.

In timp ce un lucrător de mi
liție trecea pe lingă un stup de 
albine, i s-a părut ceva suspect. 
L-a deschis și înăuntru a găsit 
aruncată căprioara împușcată... 
Cum rămine cu scrintitul miinii ?Vulpe de la CucaMarin Costin, șeful postului de miliție din comuna Cuca, județul Argeș, ne istorisește : „ion Vulpe, din comuna noastră, s-a lăsat de șoferie și s-a apucat de hoție. Dar nu singur, ci cu tatăl său, recidivist. Crezînd, probabil, că purtînd numele cumetrei vulpe sint la fel de șireți și isteți ca ea, tatăl Vulpe și fiul Vulpe au început să se furișeze prin ogrăzile oamenilor. Ultima ispravă : un cazan de aramă furat de la o bătrînă. Deși se jurau și se jeluiau că nu sînt ei hoții, pînă Ia urmă și-au dat arama pe față. Cazanul a fost descoperit în locul unde-1 îngro- paseră. Cei doi și-au recunoscut fapta. Acum vor cunoaște și legea".

Rubrics redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

Qr»întall“



SCÎNTEIA — duminică 22 februarie 1976 PAGINA 3PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCUA PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE a ambasadorului Republicii NigerLuînd cuvîntul în cadrul solemnității de prezentare a scrisorilor de acreditare, ambasadorul KOSSOMI BOUREM a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, precum și guvernului și poporului român, un salut frățesc și cordiale urări din partea locotenent-colonelului Seyni Kountche, președintele Consiliului Militar Suprem, șeful statului Niger.Exprimindu-și hotărîrea de a milita, în cadrul misiunii ce 1 s-a înJ credințat, pentru dezvoltarea și întărirea continuă a relațiilor româno- nigeriene, vorbitorul a subliniat importanța intensificării colaborării și conlucrării dintre cele două țări pentru progresul ambelor popoare, pentru cauza păcii în lume. El a arătat că rezultatele deosebite obținute de România socialistă în dezvoltarea sa economică și socială liberă și independentă „inspiră și servesc drept model pentru toate țările lumii a treia care sînt confruntate cu marea bătălie pentru dezvoltare și luptă pentru a-și impune efectiv suveranitatea asupra resurselor lor naturale".„Pe plan internațional — a spus, în continuare, ambasadorul — pozițiile înțelepte și constructive adoptate de țara dumneavoastră în ceea ce privește instaurarea unei noi ordini economice mondiale, mai drepte, constituie o mărturie a angajării poporului român în lupta pentru o repartiție mai echitabilă a fericirii omului pe pămînt".In continuare, ambasadorul Republicii Niger a arătat : '„în ceea ce ne privește, domnule președinte, ne felicităm de a putea număra țara dumneavoastră printre prietenii noștri și de a putea dezvolta colaborarea bilaterală, prin schimburi comerciale și în domeniul cercetării științifice și tehnice. De asemenea, identitatea de vederi dintre țările noastre asupra marilor probleme internaționale ne determină, în mod firesc, să dezvoltăm șl să întărim și mai sitrins cooperarea noastră pe plan bilateral".Vorbitorul s-a referit apoi la o se
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PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte l
0,35 Film serial pentru copil a 

Daktarl.
10,00 Viața satului.
11,00 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,00 Film serial : „Ascensiunea 

omului". (Episodul VIII).
16,00 Campionatele europene de 

atletism pe teren acoperit — 
finale. (Transmisiune directă).

17.30 Cintec ceferist.
17.40 Constantin Brâncuși — Film 

realizat de Studioul de film 
TV în coproducție cu Tele
viziunea franceză.

18.40 Glasul roților de tren.
19,05 Micul ecran... pentru cel 

mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămînt.
20,20 Film artistic : „Cîntecul Nor

vegiei". Premieră TV.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL n
11,00 Film document ; „Viața în

cușcă".

(Urinare din pag. I)ganele și organizațiile de partid din județul Suceava și-au dezvoltat și intensificat întreaga activitate politico-ideologică, de educare mate- rialist-dialectică, științifică, a maselor.Avem in județ oameni vrednici, buni gospodari, dornici de cunoaștere și însușirea noului, pătrunși de un înalt spirit de angajare și devoțiune față de politica partidului și statului nostru. Mărturie în acest sens stau înseși împlinirile din ultimul deceniu, dimensiunile economice și sociale la care a ajuns, datorită politicii științifice a partidului, hărniciei comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii, acest meleag de legendară istorie a țării — Bucovina,rezultatele remarcabile obținute în cincinalul 1971—1975, îndeplinit în patru ani și jumătate.Cu toate aceste înfăptuiri, expresie firească a prefacerilor adinei, atît pe planul existenței, cît și al conștiinței, analizele repetate și exigente făcute în cadrul comitetului județean de partid, al celorlalte organe și organizații de partid, al instituțiilor și factorilor educaționali au evidențiat necesitatea aprofundării permanente a muncii politico-educative în diferitele localități, domenii de activitate și colective, tocmai cu scopul de a ridica nivelul de cunoaștere al tuturor cetățenilor la înălțimea exigențelor Programului ideologic al partidului.Urmărind in permanentă transpunerea în viață a ansamblului de măsuri și acțiuni cristalizat în lumina Programului, am procedat la revitalizarea acelor forme și mijloace de educație care și-au dovedit în timp viabilitatea și eficiența ; am adus totodată, în circuitul muncii de educație materialist-dialectică noi forme și mijloace, în funcție de profundele mutații petrecute în viața social-economică a județului, de cerințele calitativ sporite ale oamenilor muncii. Asemenea măsuri au condus la o seamă de rezultate pozitive, înscriind pe harta spirituală a Țării de Sus un sistem bide închegat și multidimensional in planul e- ducației materialist-dialectice. științifice și culturale.O primă reușită în cadrul acestui Sistem o reprezintă organizarea activității educative în tot mai mare măsură pe baza cercetării și cunoașterii aprofundate a realităților — prin investigații și studii, unele cu un pronunțat caracter sociologic. Desfășurate intr-un însemnat număr de localități rurale și urbane, precum și în unele unități economice, cu sprijinul specialiștilor din județ și din afară, asemenea investigații s-au soldat cu concluzii de o deosebită importanță cu privire la mutațiile ce au loc pe plan spiritual, paralel cu prefacerile în ce privește dezvoltarea economică; nivelul politic și de cultură generală al maselor; influența școlii în viața spirituală a satului ; posibilitățile de culturalizare a maturilor într-o serie de colectivități — exploatări miniere și forestiere, construcții și transporturi ; configurația convingerilor mistice și situa

rie de preocupări ale țării sale în lupta pentru punerea în valoare, în interesul propriului popor, a bogățiilor naționale, pentru înaintarea pe calea dezvoltării libere, independente și a exprimat, în acest context, convingerea că „experiența românească va servi ca exemplu în această uriașă acțiune nigeriana de dezvoltare".A luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România. Mulțumind pentru salutul și urările’ ce i-au fost adresate, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîn- dul său, șefului statului Niger calde urări de sănătate și fericire personală. De asemenea, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis întregului popor al Republicii Niger urări de bunăstare și fericire, de succes deplin în eforturile consacrate dezvoltării țării pe calea progresului economic și social, a edificării unei vieți libere și independente.„România socialistă — a spus președintele Nicolae Ceaușescu — promovează o politică de largă colaborare internațională cu toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială, așezînd ferm la baza relațiilor sale cu celelalte state principiile respectării independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale".„în acest context — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — îmi face plăcere să remarc dorința țărilor noastre de a conlucra, de a întări relațiile de prietenie, de a dezvolta raporturile de colaborare și cooperare economică, valorlficînd posibilitățile care există în acest sens".în continuare, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat : „România socialistă și-a manifestat constant solidaritatea cu lupta popoarelor africane împotriva oricăror forme de dominație și asuprire, acordînd sprijin, pe multiple planuri, mișcărilor de eliberare națională, dezvoltînd ample le
11,50 Șlagăre și interpret!. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copil.
20.20 Omul șl marea. Film docu

mentar, producție sovietică.
20,35 Ora melomanului.
21.20 La o artistă...
21,40 Film serial : Kojak.

LUNI, 23 FEBRUARIE 1976 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 Familia — „Singurătate în

doi". Reportaj-anchetă,
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane.
20.30 Seară de balet : „Julieta".
20,55 Emisiune pentru tineret.
21.20 Roman-folleton „Forsyte 

Saga". Episodul 9.
22,10 34 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 In premieră pe țară, filmul 

italian „Pămîntul se cutremu
ră", realizat de Luchino Vis
conti în 1948.

19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil S 

Daktarl.
20,25 Biblioteca pentru tot! : Geor

ge Mihail Zamfirescu.
21,15 Telex.
21,20 A lucra In comerț...
21,40 Muzică ușoară.

ția în ansamblu a fenomenului religios ; procesul de laicizare a unor manifestări legate de momentele mari din viața omului ; fenomenul perpetuării și dezvoltării tradițiilor progresiste și cultural-artistice. a valorilor folclorice și etnografice etc.Valorificînd concluziile rezultate din studiile amintite, am acordat o deosebită atenție dezvoltării și perfecționării învățămintului politico- ideologic de partid și U.T.C., ca principal mijloc de educare politico-ideologică a maselor, de înarmare a lor cu concepția științifică despre lume — materialismul dialectic și istoric — cu principiile politicii interne și externe a partidului. In multiplele forme ale învățămintului de partid — cursuri de diferite tipuri, seminani pe teme politico-ideologice, universități de marxism-leninism, ale căror programe sînt axate pe problematica Programului partidului, a ce
Propagarea concepției 
materialist-dialectice

lorlalte documente ale Congresului al XI-lea — studiază totalitatea comuniștilor, precum și un număr însemnat de alți oameni ai muncii. O influență pozitivă asupra desfășurării cursurilor și seminariilor, în sensul legării lor strînse de realitățile construcției socialiste, al accentuării spiritului militant, combativ, are faptul că munca de propagandist a fost încredințată cu prioritate secretarilor și altor membri ai birourilor organizațiilor de bază și ai comitetelor de partid, activiștilor de partid și altor cadre cu pregătire corespunzătoare, cadrelor didactice care predau științe sociale. Și-a dovedit, de asemenea, eficiența sistemul de pregătire lunară, care funcționează din anul 1971, la nivel de județ, a locțiitorilor cu problemele de propagandă ai secretarilor comitetelor de partid de Ia orașe și sate, precum și a lectorilor și conferențiarilor, a tuturor profesorilor de științe sociale — sistem constînd din seminarii, dezbateri, prelegeri, schimburi de experiență la cabinetele de științe sociale, aplicații practice și altele.In contextul preocupărilor pentru înarmarea celor ce muncesc cu concepția științifică despre lume se înscrie și grija pentru ridicarea nivelului lor de cultură generală. Prevederea cuprinsă în programul de măsuri adoptat de comitetul județean, după plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. referitoare la completarea studiilor de către diferite categorii de oameni ai muncii, s-a materializat. în ultimii cinci ani, ca urmare a acțiunilor sistematice desfășurate de către organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor și școlilor, prin absolvirea școlii generale de peste 33 000 de cetățeni maturi, alte citeva zeci de mii fiind In curs de completare a studiilor. 

gături cu tinerele state independente".Referindu-se la o serie de probleme majore ale vieții internaționale actuale, președintele Nicolae Ceaușescu a spus :„România apreciază că trebuie sporite eforturile pe plan internațional pentru lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economice dintre statele în curs de dezvoltare și țările puternic industrializate. Ne pronunțăm cu toată fermitatea pentru instaurarea unei ordini economice internaționale noi, bazate pe deplină egalitate și echitate, între state, menită să stimuleze progresul mai rapid al tuturor țărilor, în primul rînd al celor rămase în urmă, să dea posibilitate popoarelor să beneficieze din plin de cuceririle științei și tehnologiei moderne".„Considerăm — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — că la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale contemporane trebuie să participe, în condiții de deplină egalitate, toate statele, fără deosebire de mărime sau orinduire socială, în acest context, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate au un rol tot mai însemnat, ele fiind nemijlocit interesate in promovarea unei largi colaborări între popoare, în edificarea unui climat de pace. înțelegere și conlucrare internațională".în încheiere,, președintele Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador al Republicii Niger succes în îndeplinirea misiunii ce i s-a încredințat și l-a asigurat de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După primirea scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire prietenească, cordială cu ambasadorul Republicii Niger, Kossomi Bourem.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
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ATLETISM: Carol Corbu — 

medalie de argintMUNCHEN 21 (Agerpres). — La „Olympiahalle" din Munchen ieri a început cea de-a șaptea ediție a Campionatelor europene de atletism pe teren acoperit, competiție la care participă 300 de sportivi și sportive din 24 de țări, printre care și România. Conform tradiției, prima finală disputată a fost cea a probei de tri- plusalt, în care victoria a -revenit multiplului campion continental Viktor Saneev (U.R.S.S.), cu rezultatul de 17,10 m. O comportare remarcabilă a avut atletul român Carol Corbu, care a cucerit medalia de argint, cu performanța de 16,75.în prima semifinală a probei masculine de 1 500 m, Gheorghe Ghipu s-a clasat pe locul doi, cu timpul de 3’45”l/10, calificîndu-se pentru finala de astăzi,
FOTBAL : Selecționata 

divizionară a întrecut cu 3—0 
pe O.F.K. BeogradPe stadionul „1 Mai" din Timișoara 

a avut loc ieri întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre selec
în aria activității vaste de ridicare a nivelului cunoașterii, folosim cu succes și alte pîrghii și mijloace menite să coopereze neîntrerupt în acțiunea de educare ma- terialist-științifică a oamenilor, __ să înlesnească interpretarea corectă a unor fenomene din natură și societate, pentru ca înțelegerea științifică a acestor fenomene să elimine rămășițele obscurantismului, să ia locul ignoranței, întregului balast de credințe oarbe și superstiții moștenite sau asimilate pe diferite căi. Vom releva doar acele pîrghii și mijloace prin care considerăm că am reușit să imprimăm activității cultural-educative un caracter permanent, intensiv și unitar.Așa, de pildă, în viata ideologică suceveana, un loc deosebit revine acum celor peste 660 de cabinete de științe sociale și puncte de informare de la orașe (întreprin

deri, școli) și de la sate : 173 de brigăzi științifice cu peste 900 de membri, 19 universități populare cu peste 130 de cursuri și 6 000 cursanți ; 97 lectorate de educație materialist- științifică cu 306 grupe și aproape 11 000 cursanți ; 3 660 de cercuri de educație socialistă cu peste 100 000 cursanți, acestora adăugîndu-Ii-se potențialul educativ pe care îl reprezintă bibliotecile, muzeele, bogata mișcare artistică de amatori. In coordonarea multiplelor activități destinate educației materialist-științifi- ce a maselor, un rol important îndeplinesc comisiile pentru răspîndi- rea cunoștințelor științifice ale consiliilor Frontului Unității Socialiste, existente în fiecare localitate din județ. Consider că merită subliniată experiența bună dobîndită în ultimii ani pe linia întrajutorării din punct de vedere educativ a unor localități sau colectivități cu un potențial educativ mai modest, localități mai îndepărtate geografic do centrele urbane, cu numeroși navetiști. Acestea sînt „date în patronaj" unor Întreprinderi sau instituții puternice care, prin, forțele educative de care dispun, contribuie la organizarea, în fiecare duminică a unor activități științifice, în afara acțiunilor organizate pe plan local.Din formele și mijloacele amintite vom detalia, în continuare, citeva inițiative care, în ultimii ani, și-au dovedit rodnicia. Avem în vedere. în primul rînd, lectoratele de educație materialist-științifieă. concepute ca forme permanente de ridicare a nivelului general de cunoaștere, la care țin expuneri cadre didactice și alți intelectuali din localitățile respective. Deosebit de semnificativ pentril interesul de care se bucură asemenea lectorate este faptul că

Cronica zileiDelegația Partidului Muncii din Olanda, condusă de Harry van den Bergh, membru al Prezidiului partidului, secretar cu probleme internaționale, care, la invitația C.C. al | P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit, sîmbătă dimineața, Capitala.Din delegație au făcut parte Evert van Dijk, Relus ter Beek și Frans J. P. Uijen, membri ai Comitetului Executiv Național al partidului, Herman de Lange, profesor la Universitatea din Groningen. Karel P. Bloema, membru al comisiei de politică externă a partidului.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scînteia", Ion Mărgineanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., director general al „Agerpres". Vasile Șandru, adjunct de șef de secție laC. C. al P.C.R., de activiști de partid.
*Delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din România, condusă de tovarășul Iosif Uglar. membru al Comitetului Politic Executiv, , secretar al C.C. al P.C.R., secretai- al Consiliului Național al F.U.S., care a făcut o vizită oficială în Austria la invitația conducerii Partidului Populist Austriac, s-a întors în Capitală,Pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de. tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de membri ai Consiliului Național al F.U.S.La plecarea din Viena, delegația a fost condusă de Andreas Maurer, șeful guvernului landului Austria de Jos, și de alți membri ai conducerii Partidului Populist. A fost prezent ambasadorul României la Viena,D. Aninoiu. ...
★Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a armatei și flotei maritime militare sovietice. (Agerpres)

ționata divizionară și cunoscuta formație iugoslavă O.F.K. Beograd. Peste 40 000 de spectatori au urmărit cu viu interes evoluția jucătorilor noștri Selecționata a cîștigat cu scorul de 3—0, toate golurile fiind marcate în repriza secundă de Lucescu (minutele ,70 și 87) și Dudu Georgescu (minutul 88). (Cezar Ioana).
BOX : Clay și-a păstrat titlulCampionul mondial de box la categoria grea, Cassius Clay, și-a păstrat titlul, învingînd prin KO în repriza a 5-a pe belgianul Jean-Pjerre Coopman, în meciul disputat la San Juan (Porto Rico) în fața a 12 000 spectatori. Aceasta a fost a 50-a victorie (din 52 de meciuri) obținută de Cassius Clay, care a terminat învingător înainte de limită de 36 de ori.

RUGBIîn cadrul „Turneului celor cinci națiuni" la rugbi, sîmbătă s-au disputat două partide. La Dublin : Tara Galilor — Irlanda 34—9 (10—9), iar la Edinburgh : Scoția — Anglia 22—12 (9—12).
ele au fost absolvite în ultimii ani de peste 35 000 de oameni ai muncii, mulți dintre ei devenind ei înșiși propagandiști activi ai cuceririlor științei și tehnicii contemporane.Pentru o muncă mai diferențiată în rîndul unor categorii socioprofe- sionale, avînd în vedere particularitățile acestora, comitetul județean de partid a instituționalizat consfătuirile anuale cu activul de propagandă și educație științifică din exploatările miniere și forestiere, cadru propice de generalizare a experienței pozitive, de elaborare a unor măsuri concrete pentru perioada următoare.Acestei largi palete de preocupări și înfăptuiri se cuvine să-i adăugăm numărul însemnat de tipărituri realizate pe plan local, abordînd atît explicarea științifică, dialectică a fenomenelor din natură și societate, cit și probleme ale comportamentului în muncă și viață. Intre acestea, ca fiind deosebit de bine primite de cetățeni, consemnăm : fotoexpozițiile ,,Să reflectăm și să luăm atitudine" și „In sprijinul cunoașterii științifice", suita de broșuri „Știința și viața", materialele cu valoare de generalizare a experienței pozitive din seria „Buletinul muncii politice de masă" și altele.Realizarea sarcinilor noului cincinal, a ansamblului obiectivelor actualei etape solicită amplificarea și continua ridicare a nivelului calitativ al activității politico-ideologice și cultural-educative, ca o premisă majoră a succesului operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Definirea cincinalului 1976— 1980 ca cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice poate și trebuie să-și găsească ecoul cuvenit și în domeniul dezvoltării (spiritului revoluționar in conștiința și întreaga viață spirituală a omului. Un prilej cît se poate de fericit ne este oferit în acest sens de amplele dezbateri ideologice, cuprinzînd totalitatea organizațiilor de partid, aproape întreaga masă a oamenilor muncii, în pregătirea importantului eveniment în viața ideologică a tării pe care-1 va constitui Congresul educației politice și al culturii.Intr-un climat de puternică efervescență politică, de emulație Creatoare, sub impulsul generos dat de magistrala Expunere prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul consiliilor populare, comuniștii suceveni evaluează în mod exigent. critic și autocritic, realizările ca și unele neîmpliniri în sfera educației, iau atitudine fermă împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, frînînd progresul, formulează propuneri și adoptă măsuri pentru ridicarea pe o treaptă mai înaltă a muncii de modelare a conștiințelor. Este, desigur, și aceasta o expresie a voinței de autoperfecționare a oamenilor din această parte a țării, a hotă- rîrii lor nestrămutate de a fi părtași, cu inima și brațul, la izbînzile prefigurate științific în Programul a- doptat de Congresul al XI-lea al partidului nostru.

Za aniversarea revistei „Korunk"
Revista clujeană „Korunk" („Epoca noastră") împlinește 50 de ani. . Publicăm în pagina întii a ziarului mesajul adresat cu acest prilej revistei de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mesaj care reflectă înaltă apreciere acordată de partid1 acestei publicații cu vechi și bogate tradiții revoluționare, contribuției •) aduse la propagarea ideologiei partidului, la dezvoltarea culturii socialiste, a patrimoniului spiritual al societății noastre.Apărută la Cluj, în februarie 1926, revista „Korunk" s-a afirmat de la început ca o publicație so- cial-politică, științifică și culturală militantă, pusă în slujba idealurilor de libertate, dreptate socială și progres ale poporului român.Ca și alte reviste, îndrumate sau influențate de Partidul Comunist Român, „Korunk" a jucat un rol important în promovarea ideologiei proletariatului, a concepției materialismului dialectic și istoric, mili- tînd pentru însușirea ei de către masele largi, pentru orientarea în acest spirit a creației științifice și cultural-artistice.Situîndu-se ferm pe pozițiile patriotismului și internaționalismului, revista 'a denunțat cu vigoare pericolul naționalismului, a) politicii de Învrăjbire națională duse de clasele exploatatoare. In perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial, „Korunk" s-a afirmat ca o tribună a frontului antifascist din țara noastră, grupînd în jurul ei forțe dintre cele mai de seamă ale intelectualității progresiste, antifasciste din Transilvania.

Adunarea festivă de la Cluj-NapocaSîmbătă după-amiază a avut loc la Cluj-Napoca adunarea festivă consacrată împlinirii unei jumătăți de veac de la apariția primului număr al revistei „Korunk".Sărbătorirea s-a desfășurat în atmosfera de puternică însuflețire determinată de mesajul adresat revistei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, mesaj primit de redactori, colaboratori și cititori cu deosebită satisfacție, cu sentimente de profundă recunoștință pentru această nouă expresie a prețuirii de care se bucură din partea conducerii partidului și statului activitatea acestei importante publicații social-culturale.La adunarea festivă au luat parte reprezentanți ai vieții noastre culturale și științifice, activiști de partid și ai organizațiilor obștești, numeroși cititori.A luat parte, de asemenea, o delegație de scriitori din Republica Populară Ungară, condusă de Garai Găbor, secretarul general adjunct al Uniunii scriitorilor din R.P. Ungară.Au fost prezenți, de asemenea, ambasadorul R. P. Ungare la București, Gyorgy Biczo, precum și membri ai ambasadei.Mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost prezentat, din însărcinarea secretarului general al partidului, de tovarășul Stefan Mocuța, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., președintele consiliului popular județean. Parti- cipanții la adunare au urmărit cu profundă emoție mesajul adresat, pe care l-au subliniat cu aplauze îndelungate.In continuare, s-a dat citire decretului prezidențial prin care revistei „Korunk" i-a fost acordat, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de existență. Ordinul „Meritul Cultural", clasa I.înmînînd înalta distincție, tovarășul Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, cele mai calde felicitări colectivului redacțional și tuturor colaboratorilor și le-a urat activitate rodnică pentru ca revista să aducă o contribuție cît. mal mare la înfăptuirea politicii partidului, la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Exprimînd în numele redactorilor și colaboratorilor mulțumiri pline de recunoștință pentru mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și înalta distincție acordată, reclactorul- șef al revistei, Găll Ernd, a relevat că ele exprimă stima față de munca plină de abnegație a înaintașilor și, în același, timp, manifestarea încrederii în redactorii și colaboratorii de astăzi. După ce a evocat tradițiile progresiste ale revistei, care, redactată în spiritul politicii Partidului Comunist Român, a devenit un purtător de cuvînt eficace al politicii Frontului Popular în rîndurile intelectualilor și muncitorilor maghiari din România, vorbitorul a exprimat hotărîrea colectivului de astăzi al revistei, mandatar al celor mai nobile tradiții revoluționare marxiste ale culturii unei
• Cu ocazia „Zilei ceferiștilor", în sala clubului „Tractorul" din Brașov s-a sărbătorit sîmbătă împlinirea a 30 de ani de activitate neîntreruptă a corului ceferiștilor brașoveni. în acest răstimp, prestigioasa formație, compusă din aproape 100 de membri — muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari — a prezentat un mare număr de spectacole, participînd totodată la numeroase festivaluri și concursuri naționale și situîn- du-se, nu o dată, pe locuri fruntașe. 4 întreprinderea poligrafică din Sibiu a scos de sub tipar (în Editura „Meridiane") o interesantă lucrare cu caracter educativ-patriotic, destinată în special elevilor. E vorba de un set de reproduceri de artă (50 x 70 cm) după fresce și picturi ale vremii, reprezentînd figuri de domnitori și scene din trecutul glorios de luptă al poporului nostru pentru independență națională. o în întîmpinarea centenarului independentei de stat a României, în mai multe localități din județul Alba, printre care orașele Sebeș. Cîmpeni, Abrud, comunele Avram Iancu și Războieni au fost organizate simpozioane cu tema : „Momente din istoria luptei poporului român pentru independentă, unitate națională și dreptate socială". • Cetățenii comunei Dăbirca, județul Cluj, au purtat deunăzi un fructuos dialog cu un grup de studenți clujeni pe probleme de medicină, istorie, cultură. Programul
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însuși faptul că după Dictatul fascist de la Viena regimul horthyst a suspendat revista este semnificativ pentru pozițiile înaintate pe care se situa, pentru rolul pe care l-a îndeplinit împotriva fascismului și războiului, pentru unitatea frățească dintre oamenii muncii români și maghiari, pentru solidaritatea tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate.Reapărută in noile condiții create prin transformările revoluționare petrecute în țara noastră după eliberare, revista a continuat cu cinste și și-a îmbogățit considerabil, la un nivel tot mai înalt, tradițiile sale progresiste, adueîndu-și contribuția la întreaga activitate desfășurată sub conducerea partidului pentru edificarea noii orînduiri, pentru dezvoltarea culturii socialiste. Numeroase studii, eseuri, articole teoretice consemnează stăruința cu care sînt abordate și analizate Cele mai diverse aspecte ale creației științifice, literare și artistice.Revista și-a cîștigat importante merite prin consecvența cu care a militat și militează pentru înfăptuirea politicii naționale marxist- leninlste a Partidului Comunist Român, pentru întărirea continuă a prieteniei dintre oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități care alcătuiesc împreună marea familie a României socialiste. însăși activitatea rodnică a revistei, în ansamblul ei, constituie încă o expresie plină de semnificație a condițiilor ce au fost create, ca rezultat al politicii partidului, tuturor cetățenilor patriei, fără deo

naționalități socialiste, de a răspunde exemplar înaltului comandament de a contribui cu exigentă la traducerea în viață a programului ideologic al Partidului Comunist Român, de a-și Spori aportul la educarea oamenilor muncii în spiritul învățăturii marxist- leniniste, al patriotismului și internaționalismului proletar, la înflorirea vieții spirituale in țara.noastră.In cuvîntul său. Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a relevat că revista „Korunk", prin întreaga activitate desfășurată de-a lungul a- nilor, a fost și este una din pirghiile culturale care și-au adus o merituoasă contribuție la înțelegerea de pe poziții marxist-leniniste a realităților României, a militat cu pasiune pentru frăția tuturor oamenilor ' muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, a luptat cu arma cu- vintului pentru înfăptuirea societății noi, socialiste.Vorbitorul a adresat, in numele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, un salut călduros și urări de tot mai mari succese în activitatea viitoare, în sporirea contribuției ei la înfăptuirea politicii partidului nostru de ridicare pe o treaptă tot mai înaltă a edificiului civilizației și culturii noastre socialiste.Conducătorul delegației de scriitori din Republica Populară Ungară, Garai Gâbor, a relevat meritele deosebite ale revistei sărbătorite, care, sub îndrumarea Partidului Comunist Român, a știut să înfățișeze întotdeauna în spirit marxist și la un înalt nivel intelectual problemele fundamentale ale epocii, antrenînd importante forțe spirituale, în primul rînd pe artiștii și teoreticienii comuniști.Activitatea desfășurată la prestigioasa publicație a fost evocată, de asemenea, de scriitorul Meliusz Jozsef, vechi colaborator al revistei.Colectivul redacției „Korunk" a fost felicitat de ing. Tibor Tenkei, în numele cititorilor, Dumitru Radu Popescu, redactor-șef al revistei „Tribuna", din partea Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România șl a publicațiilor clujene, și de George-Radu Chlrovici, redac- tor-șe.f adjunct al revistei „Contemporanul", din partea publicațiilor so- cial-politice și culturale din țara noastră.In încheierea adunării s-a dat citire telegramei adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului Nicolae Ceaușescu de către redacția revistei sărbătorite.Adunarea dedicată sărbătoririi semicentenarului acestei publicații — se spune în telegramă — este pentru noi, redactorii și colaboratorii revistei „Korunk", un fericit prilej de a ne exprima din nou sentimentele de profundă gratitudine față do partid, față de dumneavoastră, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a ne reafirma adeziunea deplină la politica și ideologia partidului.
&

zilei s-a încheiat cu un spectacol artistic susținut de ansamblu] „Mărțișorul" al casei de cultură 
a studenților. Consiliul Uniunii asociației studenților comuniști din Cluj-Napoca a organizat mai multe asemenea brigăzi, care se deplasează frecvent in comunele și satele județului, împreună cu formațiile artistice studențești. • Expoziții. In cadrul manifestărilor omagiale Brâncuși, din inițiativa consiliului județean al organizației pionierilor, la Casa de cultură a sindicatelor din Buzău a fost deschisă o expoziție de pictură și sculptură, care reunește peste 140 de lucrări realizate de pionieri și elevi ai liceului de muzică și arte plastice din localitate. • „Omagiu părinților noștri — constructorii" — așa se intitulează expoziția de pictură a pionierilor și școlarilor din municipiul Gh. Gheor- ghiu-Dej. Tinerii .artiști plastici amatori, toti între 9 și 14 ani, în marea lor majoritate laureati ai diferitelor concursuri naționale și internaționale, expun lucrări care au fost prezentate în expozițiile copiilor, organizate in S.U.A., Japonia, Franța, Elveția, Australia etc. o „Parada portului șvăbesc ’76“ — așa s-a intitulat manifestarea cultural-

risticile vremii vor fi șl în continuare 
lipsa do precipitații, aspectul relativ 
cald și prezenta cețli, mai ales dimi
neața și seara. Cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între —10 și zero 
grade, local mai coborlte in Moldova 

sebire de naționalitate, de a se afirma plenar în viața politico-socială a țării, de a-și aduce întreaga contribuție la înflorirea patriei comune — Republica Socialistă România.„Korunk" își aniversează jubileul în împrejurările în care întregul nostru popor este angajat în vasta activitate pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, a prevederilor Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Realizarea tuturor acestor sarcini, formarea omului nou, ca o componentă intrinsecă a operei de edificare a noii orînduiri, implică mari răspunderi și pentru întreaga noastră presă, eforturi sporite pentru ridicarea nivelului ei calitativ, pentru accentuarea continuă a caracterului militant.Aceste preocupări jalonează și activitatea revistei „Korunk", consacrată înfăptuirii politicii partidului și statului nostru, educării oamenilor muncii în spiritul ideilor marxism-leninismului, patriotismului și internaționalismului socialist, atașamentului neclintit față de patrie, față de cauza progresului și bunăstării întregului popor.Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări, „Scînteia" adresează colectivului redacțional și tehnic al revistei „Korunk", tuturor colaboratorilor săi calde felicitări și urări de noi succese în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere politică și socială încredințate de Partidul Comunist Român.

Vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe secretar general, cele mai adinei și sincere mulțumiri pentru marea cinste acordată revistei noastre, pentru căldurosul și vibrantul dumneavoastră mesaj, pentru conferirea Ordinului „Meritul Cultural" clasa I. Din cuvintele pe care ni le-ați adresat am desprins cu limpezime marile sarcini ce ne stau in față. Ele trasează cu rigoare și înțelepciune drumul pe care ii avem de parcurs. Ideile mobilizatoare ale mesajului dumneavoastră, aprecierile pe care Ie cuprinde vor reprezenta temelia întregii noastre activități, ele ne vor mobiliza și mai mult pentru a face din revista „Korunk" o tribună mereu vie a marxismului militant, a umanismului revoluționar.încă de Ia apariție, in anii grei ai regimului de exploatare, revista „Korunk" a militat cu consecvență pentru propagarea concepțiilor revoluționare ale clasei muncitoare, ac- ționind neobosit pentru frăția și solidaritatea tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, pentru mobilizarea lor la lupta revoluționară condusă de Partidul Comunist Român împotriva orinduirii burgheze, pentru democrație și socialism.In anii noștri, incadrindu-se In eforturile generale ale întregului popor, de ridicare a țării pe noi trepte de civilizație și cultură, revista s-a străduit • să-și aducă contribuția la educarea cititorilor în spiritul politicii Partidului Comunist Român, la formarea conștiinței comuniste, la promovarea principiilor patriotismului socialist și internaționalismului proletar, a simțămintelor de dragoste și atașament față de patria noastră comună, Republica Socialistă România.Mesajul adresat revistei „Korunk" cu prilejul aniversării reprezintă pentru noi expresia grijii permanente pe care partidul nostru, dumneavoastră personal o aveți față de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Vedem în aceasta semnul increderii și aprecierii muncii noastre, încredere care pentru noi este și va fi cel mai puternic stimulent de perfecționare a activității viitoare. Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depunem toate eforturile pentru înfăptuirea Programului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, să contribuim mai eficient la modelarea conștiinței socialiste a cititorilor noștri, Ia formarea^ omului nou, în spiritul înaltelor comandamente ale eticii și echității socialiste.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că, împreună cu celelalte reviste social-politice și de cultură, cu întregul nostru front ideologic, vom consacra toată energia noastră înfăptuirii politicii generale, interne și externe, a partidului, înfloririi continue a civilizației și culturii iubitei noastre patrii, România socialistă. (Agerpres)
artistică găzduită sîmbătă de Casa de cultură din orașul Jim- bolia, încheiată cu un program de cintece și recitări, în limbile germană și română, despre viața nouă pe care o trăiesc înfrățiți oamenii muncii de pe aceste meleaguri, o „Activitatea de creație — puternic ancorată în realitățile dinamice ale județului" este tema dezbătută în cadrul consfătuirii creatorilor de artă care s-a desfășurat la Tir- goviște. Consfătuirea a fost prefațată de vernisajul unei expoziții de pictură și grafică, o Ansamblul Liceului de muzică și artă plastică „Octav Băncilă" din Iași, laureat al concursului interjudefean „Cîntare patriei", a susfinut recent în sala Filarmonicii de stat „Moldova" din Iași un interesant concert coral. • Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Rm. Vilcea a găzduit un colocviu pe tema „Perfecționarea stilului de muncă al activistului cultural", prilej de relevare a unor valoroase inițiative apărute în activitatea caselor, de cultură din stațiunile balneare de pe valea Oltului. • Dezbateri pe tema „Cartea agrozootehnică în sprijinul creșterii producției" urmate de filme documentare au avut loc la Murgeni, Vetrișoaia, Fălciu și în alte comune din județul Vaslui. Pentru popularizarea experienței înaintate a crescătorilor de animale, în județ a fost editată foaia volantă „Zootehnia" și realizat un- film cu același generic.
și estul Transilvaniei, iar cele maxi
me între zero și 10 grade, izolat mai 
ridicate în primele zile. In București : 
Caracteristicile vremii vor fi lipsa de 
precipitații, aspectul relativ cald, pre
zența ceții, mai ales dimineața și sea
ra. Cerul va fi variabil. Vîntul va 
sufla slab.



PAGINA 4 SCINTE1A - duminică 22 februarie 1976Președintele Siriei l-a primit pe președintele Marii Adunări Naționale a RomânieiDAMASC 21 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad, a primit, sîmbătă, pe Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, care face o vizită oficială în Siria, în fruntea unei delegații parlamentare române.Cu acest prilej, oaspetele a transmis președintelui Hafez El-Assad un mesaj cordial de salut din partea președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele mai bune urări pentru poporul sirian prieten.Mulțumind, șeful statului sirian a evocat cu multă.căldură întâlnirile a- vute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România mesajul său de prietenie și cele mai calde urări de noi succese și prosperitate pentru poporul român prieten.In cursul convorbirii s-a relevat

dezvoltarea amplă a relațiilor româ- no-siriene, pe multiple planuri, ex- primindu-se satisfacția pentru modul în care sint realizate acordurile și înțelegerile convenite. în cursul întîlni- rilor dintre președinții celor două state. Totodată, au fost abordate u- nele probleme internaționale, o atenție deosebită acordindu-se situației actuale din Orientul Mijlociu. Apreciind eforturile constante depuse de România pentru instaurarea unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu, președintele Hafez El-Assad a subliniat cooperarea rodnică dintre cele două țări pe arena internațională.La primire au participat Mohamad Aii El Halabi, președintele Consiliului Poporului din Siria, și Emilian Manciur, ambasadorul țării noastre la Damasc.Președintele Hafez El-Assad a invitat pe Nicolae Giosan, președintele M.A.N.. împreună cu ceilalți membri ai delegației române, la un dineu.
.O.N.U. TREBUIE SA CONTRIBUIE IA STABIEIREA 

UNEI NOI ORDINI ECONOMICE INIERNATIONAEE"
Declarațiile directorului general al UNESCOPARIS 21 (Agerpres). — Directorul general al UNESCO. Amadou Mahtar ăJ’Bow, a declarat, în cadrul celei de-a doua sesiuni a Comitetului ad-hoc de restructurare a sectoarelor economic și social ale O.N.U. (creat la cea de-a 7-a sesiune extraordinară a Adunării Generale) că se impune o reformă a diferitelor instituții ale Națiunilor Unite. în opinia sa. realizarea acestei reforme trebuie să aibă la bază principiile instaurării unei noi ordini economice internaționale, ca obiectiv prioritar, sporirea gradului de reprezentare a statelor membre în cadrul instituțiilor Națiunilor Unite, precum și îmbunătățirea coordonării între aceste instituții pentru a le spori eficacitatea.în intervenția sa. directorul general al UNESCO a menționat că situația mondială s-a transformat considerabil după instituirea, la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, a sistemului Națiunilor Unite. Acest sistem, creat mai degrabă in ideea unei reconstrucții decît a-perspecti- vei, a trebuit să se adapteze treptat unor exigențe noi, cum ar fi cele ale decolonizării și dezvoltării. Sistemul Națiunilor Unite — a precizat el' — trebuie să-și reorienteze eforturile in vederea stabilirii unei noi ordini economice internaționale.Dacă se are în vedere că relațiile între popoare trebuie să se desfășoare sub semnul înțelegerii și nu al confruntării, nimeni nu se îndoiește că sistemul Națiunilor Unite, situat

sistemul Națiuniior Unite —a spus M’Bow — care este singurul capabil să conceapă acțiuni conforme cu interesul întregii umanități, prin respectarea independenței și egalității tuturor națiunilor.Pentru materializarea acestor o- biective. directorul general al UNESCO declară că este indispensabilă o coordonare a eforturilor guvernelor statelor membre. El a considerat ca neliniștitoare tendința de a se crea noi instituții de fiecare dată cînd se pune o nouă problemă, afir- mind că organizațiile existente, printre care UNESCO și alte instituții specializate, sînt în măsură să răspundă așteptărilor statelor membre . și îndeosebi celor ale țărilor în curs de dezvoltare.
★Conferința O.N.U. privind știința și tehnica în slujba dezvoltării va avea loc în anul 1979. O hotărire în acest sens a fost adoptată la sesiunea Comitetului O.N.U. privind știința și tehnica în slujba dezvoltării, care s-a încheiat la New York. Problema locului unde va avea loc conferința urmează să fie rezolvată definitiv în timpul celei de-a XXXI-a sesiuni a Adunării Generale. La pregătirea conferinței vor participa UNESCO, U.N.C.T.A.D., O.N.U.D.I., E.C.O.S.O.C. și alte agenții specializate și organisme din sistemul Națiunilor Unite.

în centrul relațiilor internaționale, are un rol capital de jucat în lupta împotriva ignorantei, mizeriei, foametei. bolilor și exploatării — a adăugat eL Nimic nu poate înlocui
VIENA
încheierea unei noi 
runde de convorbiri 

interciprioteVIENA 21 — Corespondentul nostru transmite: în capitala Austriei s-a încheiat cea de-a cincea rundă a convorbirilor intercipriote, desfășurate sub auspiciile secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, în comunicatul final dat publicității se arată că, în cadrul întîlnirii, cei doi negociatori — Glafkos Clerides, reprezentantul comunității greco- cipriote, și Rauf Denktaș, reprezentantul comunității turco-cipriote, au purtat convorbiri substanțiale asupra problemelor teritoriale și constituționale. S-a convenit ca părțile să facă un schimb de propuneri scrise, în Cipru, prin intermediul reprezentantului special al secretarului general al O.N.U., J. Perez de Cuelîar, în cursul următoarelor șase săptă- mîni.S-a convenit, de asemenea, ca următoarea rundă de negocieri intercipriote să se desfășoare în cursul lunii mai, la Viena,în cadrul unei conferințe de presă, Kurt Waldheim și cei doi interlocutori ciprioți și-au exprimat satisfacția față de modul de desfășurare a actualei runde de negocieri. Secretarul general al O.N.U. a subliniat că în cadrul acestei runde a fost realizat tot ce se putea obține in acest moment.
La Leningrad fusesem informați că, pentru a parcurge sălile celebrului „Ermitaj", care conține nu mai puțin de 2,5 milioane de exponate, ar fi nevoie, afectînd numai o singură secundă pentru fiecare exponat în parte, de 29 de zile fără nici o întrerupere. Dar ce poți să afli și să vezi în numai două zile și jumătate în Kazahstan — ținta călătoriei noastre — cînd această republică a Uniunii Sovietice cuprinde între hotarele ei un imens teritoriu ? Inutilă preocupare. La Alma-Ata, ca și la Moscova, la Leningrad și-n alte locuri, gazdele noastre, colegii de la „Pravda", s-au îngrijit să ne facă cunoscut, în ciuda timpului atît de scurt, ceea ce au considerat a fi mai reprezentativ pentru Kazahstan.La Alma-Ata, în răstimp de cîteva ore. am vizitat Expoziția realizărilor R.S.S. Kazahe și apoi, la Casa prieteniei popoarelor — un edificiu monumental. adevărată carte de vizită 

a arhitecților autohtoni — am avut prilejul de a viziona cîteva filme documentare. Nu de puține ori, imaginile de pe ecran se suprapuneau celor înregistrate în expoziție, com- pletîndu-le. Fiecare pavilion al expoziției se înfățișează privirilor ca un bogat album de fotografii cu filele răsfirate în evantai.Am notat cîteva date. mai interesante : în ultimul timp au fost prospectate peste 2 000 de zăcăminte de minerale utile, în cincinalul recent încheiat fiind descoperite numeroase noi zăcăminte minerale. Numai rezervele de minereu de fier prospectate sînt de 1,5 ori mai ma'ri decît cele ale S.U.A. și ale tuturor țărilor capitaliste din Europa. Intre repu

varșovia Convorbiri economice româno - polonezeVARȘOVIA 21 — Corespondentul Agerpres transmite : Ministrul industriei chimice, Mihail Florescu, a întreprins în perioada 17—21 februarie o vizită la Varșovia la invitația lui M. Wirowski, ministrul polonez al industriei chimice. Cu acest prilej. ministrul român a purtat convorbiri cu conducerea. Ministerului Industriei Chimice consacrate dezvoltării colaborării economice ro- mâno-polone.Mihail Florescu a fost primit de președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, care a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un cald salut tovărășesc din partea tovarășului Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P.în timpul întîlnirii au fost discutate o serie de ‘ aspecte ale dezvoltării continue a colaborării economice bilaterale in domeniul industriei chimice, o atenție deosebită fiind acordată problemelor extinderii specializării și cooperării în producție și creșterii livrărilor reciproce de mărfuri. La întilnire a fost de față ambasadorul țării noastre la Varșovia, Aurel Duca.

SOFIA 
întrevedere

Jivkov-CunhalSOFIA 21 (Agerpres). — Todor Jivkov,. prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a avut, sîmbătă, convorbiri cu delegația P.C. Portughez, condusă de Alvaro. Cunhal. secretar general al partidului, care se află intr-o vizită în Bulgaria. anunță agenția B.T.A. A avut loc un schimb de păreri asupra sarcinilor și activității celor două partide și au fost discutate probleme ale situației internaționale. actuale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Excelenței Sale
Mareșal JEAN-BEDEE BOKASSA

Președinte pe viață al Republicii Centrafricaneîmi face mare plăcere ca, în numele meu, al guvernului șl poporului român, să vă adresez, cu profunde sentimente prietenești, felicitările noastre călduroase și cele mai bune urări de sănătate și fericire cu ocazia aniversării zilei de naștere.Folosesc acest prilej pentru a aprecia, incă o dată, în mod deosebit, bunele relații româno-centrafricane. contribuția personală pe care o aduceți la promovarea prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare ale noastre. îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, strînsa și fructuoasa cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Centra- fricană va cunoaște in viitor o și mai puternică înflorire.Vă urez, din toată inima, viață îndelungată și multă putere de muncă, succese și satisfacții tot mai mari în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurați în fruntea statului centrafrican prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

ANGOLA

Noi succese ale forțelor armate populareLUANDA 21 (Agerpres). — Forțele armate ale Republicii Populare Angola au lichidat în nordul țării, cu concursul populației, ultimele focare de rezistență ale mercenarilor din a- ceastă zonă, relevă comunicatele difuzate de postul de radio Luanda. Potrivit unui comunicat al Comandamentului Suprem al Forțelor armate populare angoleze, au fost eliberate, de asemenea, orașul Nochi și alte puncte populate situate la frontiera dintre Angola și Zair, în vreme ce pe frontul de sud. unde unitățile de mercenari și trupele guvernului de la Pretoria se retrag în dezordine, forțele armate ale M.P.L.A. continuă ofensiva provocînd inamicului pierderi însemnate. Agențiile internaționale de presă relatează că în această regiune a An gol ei armata sud-afri- cană s-a retras pe pozițiile consolidate din așa-numita „zonă tampon", regiune situată de-a lungul frontierei dintre Republica Populară Angola și Namibia, în lățime de circa 80 km, pe care regimul de la Pretoria inten

ționează1 să o mențină sub controlul Său sub pretextul apărării intereselor economice ale Republicii Sud-Afri- cane.Presa angoleză, reprezentanți ai unor organe de presă, radio și televiziune din diferite țări, care au vizitat regiunile eliberate din Angola, relatează că în zonele vremelnic controlate bandele de mercenari și trupele sud-africane au maltratat populația care a refuzat să participe la acțiunile împotriva Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, au incendiat clădiri, întreprinderi și instituții, vaste suprafețe de culturi agricole, în împrejurimile orașelor Huambo, Capolor și ale altor localități, mercenarii au organizat în rîndurile populației pașnice adevărate execuții in masă.
*Mexicul și R. P. Angola au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, informează agenția France Presse. reluînd un comunicat al Ministerului mexican al Afacerilor Externe.

SPANIA

Persecuții împotriva elementelor democraticeMADRID 21 (Agerpres). — în Spania continuă persecuțiile împotriva elementelor democratice. Tribunalul ordinii publice din Madrid l-a condamnat la patru ani închisoare pe Luis Munoz Costumero, membru al Partidului Comunist din Spania, pentru motive considerate de observatorii din capitala spaniolă ca nefondate și abuzive. Totodată, s-a anunțat că. din dispoziția Departamentului de poliție, în provincia madrilenă a fost interzisă desfășurarea unei adunări solemne organizate cu prilejul apariției cărții „Lupta politică pentru, putere11, ai cărei autori — cunoscut! ziariști spanioli — prezintă situația politică din Spania. Autoritățile polițienești i-au

interzis lui Nicolaos Startorius, lider al Comisiilor muncitorești, să conferențieze la Facultatea de filozofie a Universității din Madrid pe tema „Mișcarea muncitorească în Spania contemporană". Acțiunea poliției a provocat o vie nemulțumire în jindul studenților de la Universitate, care au adresat un protest șefului poliției din capitală, calificînd hotă- rîrea de interzicere a conferinței drept „abuz și ilegalitate".La Facultatea' de drept a Universității din Madrid a avut loc un miting. la care studenții au cerut recunoașterea dreptului studențimii de a avea propriile sale organizații. A- dunarea studenților a fost împrăștiată cu brutalitate de poliție.

agențiile de presa transmit:
■■ ■" ■ ■<„ i- " J.uiÂ.'tj'lM iiJii’IU ’».•'..‘i ’ > 1 .. .<Comunicat polono-fran- C6Z. Comunicatul privind vizita în Franța a ministrului afacerilor externe al R.P. Polone, Stefan Olszow- ski, arată că părțile au examinat diferitele 'aspecte ale relațiilor polo- no-franceze, subliniind însemnătatea colaborării politice dintre cele două țări, precum și năzuința de a dezvolta în continuare conlucrarea lor în diverse alte domenii. Au fost examinate, totodată, principalele probleme ale vieții internaționale, îndeosebi transpunerea în viață a prevederilor Actului final al Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare pe continent.Data viitoarelor alegeri generale din Argentina 8 fost fixată pentru 12 decembrie, s-a anunțat oficial la Buenos Aires. In- tr-un comunicat al guvernului se relevă că „regulile electorale vor fi stabilite de Parlamentul argentinean, căruia îi revine, de asemenea, sarcina de a realiza o posibilă reformă a Constituției naționale și a constituțiilor provinciale".Directorul general al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, a semnat cu guvernul venezuelean un acord privind crearea, la Caracas, a unui Centru internațional de ecologie tropicală. Activitatea centrului va fi consacrată elaborării de măsuri pentru apărarea și conservarea florei și faunei- tropicale.

Fostul președinte alS.U.fi., Richard Nixon, a sosit sîmbătă la Pekin la invitația guvernului chinez. La sosire, el a fost întîmpi- nat de Hua Kuo-fen, premierul interimar al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și de alte persoane oficiale.Starea de urgență prelungită în Columbia» Pre?e- dintele Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen, a declarat că starea de urgență deci'etată de mai mult timp in țară nu poate fi ridicată în cu- rind, deoarece „țara trece printr-o perioadă anormală". Șeful statului columbian s-a referit, în acest context, la manifestațiile studențești și grevele muncitorești care au loc în prezent în unele regiuni ale Columbiei.K’lCÎîfîtă. Consiliul administrativ brazilian de apărare economică a deschis o anchetă împotriva unor companii străine acuzate a fi sabotat dezvoltarea economiei naționale și de a se fi amestecat in treburile interne ale țării. între firmele implicate se numără „General Electric", „Siemens", „Hitachi" și „Brown Bo- veri".Ministrul de externe alNepalului, Krishne Raj Aryal, adeclarat după convorbirile avute cu primul ministru al Republicii Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike, în legătură cu viitoarea reuniune la nivel înalt a țărilor nealiniate, care va
blicile unionale. Kazâhstanul ocupă locul întii in privința bogățiilor subsolului, revenindu-i o parte însemnată din producția de metale a întregii țări. Și prospectarea filoanelor din adîncurile încremenite, completarea hărților geologice continuă : din Cosmos, prin fotografierea aero-

Plenara C. C. al P.M.U.P. și-a încheiat lucrărileVARȘOVIA 21 — Corespondentul Agerpres transmite : La Varșovia s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. al P.M.U.P. consacrată „Sarcinilor partidului privind adincirea unității patriotice a poporului, întărirea statului, dezvoltarea democrației socialiste" ; raportul a fost prezentat de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.In cadrul plenarei. Edward Ba- biuch. membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.. a prezentat propunerile de candidați ai P.M.U.P. pe listele electorale ale Frontului Unității Poporului, in vederea alegerilor pentru Seim, precum și sarcinile politico-organizato- rice ale organizațiilor și membrilor de partid în pregătirea și desfășurarea alegerilor. Plenara a aprobat lista candidaților și a însărcinat Biroul Politic să prezinte aceste candidaturi comitetelor voievodale ale Frontului Unității Poporului.In încheierea lucrărilor a luat cu-

vîntul Edward Gierek, care a subliniat că alegerile generale pentru Seimul Republicii Populare Polone și pentru consiliile populare voievodale, care se vor desfășura curînd, constituie un prilej deosebit, oferind posibilitatea de a pune in centrul atenției partidului și poporului problemele statului, sarcinile pentru perfecționarea activității de stat și formarea în rindul poporului a unei înalte conștiințe statale. '„Edificînd statul popular socialist polonez, a declarat Gierek, pentru prima oară în istoria noastră am creat un stat în care poporul este intr-adevăr pe deplin stăpîn. Forța hotărîtoare a statului și baza eficienței tuturor inițiativelor noastre o constituie u- nitatea moral-politică a poporului polonez, unitatea de poziție a tuturor cetățenilor în cele mai importante probleme ale țării, ale muncii pentru binele poporului".Plenara a adoptat în unanimitate o hotărîre in legătură cu problemele dezbătute.
Proiectul de directive privind dezvoltarea economică 
si socială a R. S. Cehoslovace in anii 1976-1980PRAGA 21 — Corespondentul A- gerpres transmite : Proiectul de directive cu privire la dezvoltarea e- conomică și socială a R. S. Cehoslovace în anii 1976—1980, document ■ce urmează să fie dezbătut și aprobat de cel de-al XV-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia, prezintă sarcinile fundamentale ale dezvoltării economiei naționale cehoslovace în perioada celui de-al VI-lea plan cincinal. Conform proiectului, pînă în

1980, venitul național urmează să crească, comparativ cu realizările din 1975. cu 27—29 la sută, producția industrială cu 32—34 la sută, cea a- gricolă cu 14—15 la sută, iar volumul activității de construcții cu 35—37 la sută. Se apreciază că volumul total al investițiilor va fi cu 36—38 la sută mai mare decît cel realizat in cincinalul anterior. Va spori, de asemenea, cu 35—37 la sută volumul comerțului exterior.

Bl PRITUIINDEN1
• DANTE Șl CALCU

LATORUL ELECTRONIC.Celebrul poet al Renașterii ar fi, în cel mai bun caz, nedumerit dacă ar putea vedea ciuturile „Divinei comedii" transpuse pe cartele perforate, menite să alimenteze memoria unui calculator electronic. Dar cercetătorii nu mai pot ignora această nouă metodă de determinare a elementelor stilistice și gramaticale precumpănitoare într-un text literar. Un grup de cunoscut! filologi italieni, prin- , tre care și Gianfranco Contini, a descoperit, în acest fel, că „Divina comedie" este o operă cu un pronunțat caracter vizual, substantivul cel mai frecvent folosit fiind „ochi" (213 ori) ; de asemenea, comparația este figura stilistică cea mai. des în- tilnită, particula comparativă „ca" apărînd de 645 de ori.
• RADIOACTIVITATE 

PESTE LIMITA ADMISA. In 109 puncte ale teritoriului canadian au fost depistate emanații de radiu, al căror nivel este cu mult peste limita admisă — â declarat ministrul federal al energiei, Alastair Gillespie. Nivelul maxim al emanațiilor de radiu a fost înregistrat în orașul Port-Hope, din Ontario, unde școlile au fost închise și numeroase familii și-au părăsit, temporar, locuințele. Situația pare să se datoreze îngropării în sol a unor deșeuri! conținind substanțe radioactive. A fost anunțată crearea unui nou organism, condus de Comisia penitr-u controlul energiei a- tomioe, însărcinat cu adoptarea de măsuri pentru reducerea radioactivității din zonele amintite și cu prevenirea repetării unei asemenea situații.

avea loc la Colombo anul'acesta, că s-a relevat dorința ca această întrunire să se dovedească „mai practică și mai puternică decit cele de pînă acum".Cancelarul vest-german, H. Schmidt, va face o vizită oficială în Turcia, între 27:—29 mai.în cadrul expoziției interna
ționale de sculptură care s-a 
deschis la Academia de arte 
frumoase din Paris sint expuse 
și lucrări, ale artiștilor români 
Milițd. Petrașcu, Celine Emilian 
Sevastos, Vasile Gorduz șl Ni
colae Păduraru. In capitala 
Franței s-a deschis, de aseme
nea, o expoziție de tapiserie con
temporană românească, in care 
sînt expuse un număr de 20 de 
lucrări.

In capitala Austriei a fost 
inaugurată cea de-a 13-a ediție 
a expoziției internaționale de 
turism, la care iau parte 28 de 
țări. România participă cu un 
pavilion organizat de Publitu- 
rism — agenția de publicitate a 
Ministerului Turismului. In zi
ua deschiderii expoziției, minis
trul federal al industriei, co
merțului și meșteșugurilor, Josef 
Staribacher, și alte oficialități 
austriece au vizitat pavilionul 
țării noastre, formulind apreci
eri elogioase la adresa modului 
in care acesta reflectă realizări
le și posibilitățile de dezvoltare 
a turismului in România.

despre condițiile neprielnice din ultimul an, despre ostilitatea naturii, dar și despre măsurile pentru contracararea acestora. Pe harta republicii am putut urmări zonele pămînturilor desțelenite, care sint aduse pe rod ; centrele zootehnice unde sînt create noi rase de animale. In același timp.
adusă, cu eforturi de nedescris, apa unor rîuri siberiene, s-au transplantat arbori, a răsărit iarba. Printre numeroasele oaze de verdeață. în inima acestui deșert a apărut și o oază de altă natură : portul cosmic Baikonur, celebru în lumea Întreagă, locul de unde decolează nave cosmice.

Un cutremur de pămînt 
a fost semnalat în zona sudică a provinciei cubaneze Oriente. Seismul â fost resimțit in regiunile Manzanillo/ Bayamo, Palma, Santiago de Cuba și Guantanamo, avind epicentrul în zona Pillon (Manzanillo);- Cutremurul a provocat moartea unei persoane și rănirea altor opt.Statele Unite cheltuiesc anual circa 20 miliarde dolari pentru întreținerea forțelor și. bazelor lor militare din Asia — a anunțat la New York Centrul de informații în problemele militare. Aceste cheltuieli sint alocate pentru întreținerea trupelor terestre, a forțelor navale și aeriene și a bazelor americane aflate ‘ pe continentul asiatic.Naufragiu. Ambarcațiunea „Triple Arrow" cu care Brian Cooke, în virstă de 54 ani, directorul unei bănci britanice, a început, la 7 decembrie 1975, o temerară călătorie solitară peste Atlantic, a fost găsită răsturnată în' largul apelor Atlanticului. După cum a precizat căpitanul cargoului norvegian „Senorita". epava ambarcațiunii lui Brian Cooke plutea în derivă într-o zonă situată la circa 700 km vest de Insulele Canare.Nu se cunoaște nimic despre soarta navigatorului, care a transmis ultimul său mesaj la 11 decembrie, din apropierea Insulelor Canare.Explozia unei bombe pasate de extremiștii din Ulster într-un bar din Belfast a provocat rănirea a opt persoane și pagube materiale considerabile. In ultimele 24 de ore, forțele de ordine au reușit să descopere circa 470 kg de explozivi în ascunzători; aparținind elementelor extremiste din această provincie.

KAZAHSTAN:
Comorile
din adincuri, 

bunuri ale omului 
însemnări de călătorie din ‘ U. R. S. S.magnetică, pe calea cercetărilor seismice, adică prin toate mijloacele științei și tehnicii care fac ca scoarța pămîntului să devină, pentru ochiul cercetătorului, parcă transparentă... Facem cunoștință cu industrii noi,'care se afirmă viguros — cea a materialelor neferoase, siderurgiei, construcției de mașini, chimiei organice, industriei ușoare, alimentare și' locale.Am zăbovit și în pavilionul agriculturii, unde gazdele ne-au vorbit

este la ordinea zilei extinderea suprafețelor irigate. Urmărim pe machetă atît sistemul de irigații „Cear- darin" — o mare artificială a fluviului Sîr-Daria — care în cincinalul al 10-lea își va extinde brațele pe cel puțin 200 000 de hectare, cit și traseul canalului Karaganda — care Va sorbi din fluviul Irtîș, prin păienjenișul altor canale în lungime de 1 000 km. apa atît de vitală. Aici. în vechea Karaganda, țărm lunar, fără pic de vegetație și umezeală, a fost

Cariere dispuse în amfiteatre uriașe, unde basculantele de 25 de tone par niște furnici ; abataje cu bolți înalte de peste 20 de metri, unde utilaje de mare tehnicitate și productivitate, cu brațele lungi ca gîtul unor uriașe girafe metalice, perforează adîncurile spre a scoate la lumina zilei, în folosul oamenilor, comorile subsolului ; uzine, furnale, termocentrale... toate acestea întregesc imaginea Kazahstanului de astăzi. Ce poate fi mai grăitor pentru

ritmul accelerat de dezvoltare a acestei republici decît faptul că în cincinalul al 10-lea volumul oroducției industriale a R.S.S. Kazahe urmează să crească cu 40—44 la sută ?...Cunoașteți semnificația numelui orașului Alma-Ata ? — am fost întrebați. Ne-a făcut plăcere s-o aflăm de la gazde care, spunindu-ne că Alma-Ata înseamnă „tatăl merelor", au pretins — glumind — că și mărul Evei ar fi fost originar de aici, dar în nici un caz el nu a fost și nu este un „măr al discordiei" : dimpotrivă, poate fi considerat ca un „măr al prieteniei" dintre cele peste 100 de naționalități care trăiesc și muncesc înfrățite în Kazahstan.Din Alma-Ata am revenit la Moscova. Și din nou Ia Kremlin. De a- ceastă dată am pășit nu în lăcașuri de muzeu. încărcate cu mărturii ale istoriei, ci în Palatul Congreselor, a- colo unde peste cîteva zile se va reuni forumul comuniștilor din Uniunea Sovietică, Congresul al XXV-lea al P.C.U.S. Aici. în holul imens, pe frontispiciu se află stemele republicilor unionale — între care stema Kazahstahului, reprezentînd secera și ciocanul, pe un fond săgetat de razele soarelui, încadrat între două snopuri de griu. Puternica industrie, uriașele bogății ale subsolului, profesiile noi și vocația pe care și-a descoperit-o Kazahstanul îndeosebi în anii din urmă nu și-au încrustat încă semnele simbolice pe stemă. Ele sînt însă adînc sedimentate în realitățile noi, ca și în conștiința și faptele oamenilor sovietici, constructori ai comunismului.
Constantin MORARU

Poziția guvernului britanic în problema rhodesianăLONDRA 21 (Agerpres). — Guvernul . britanic ar fi gata să participe direct la negocierile privind reglementarea problemei rhodesiene dacă primul ministru al. Rhodesiei, Ian Smith, și-ar modifica poziția față de majoritatea. africană din acest teritoriu — a arătat ministrul de externe .al Marii Britanii, James Callaghan. într-o declarație dată publicității de Foreign Office, James Callaghan relevă că, intr-un mesaj adresat recent lui Ian Smith, el a subliniat existența unei uriașe prăpăstii între poziția adoptată de regimul de la Salisbury și cea a Congresului Național African (organizație a populației de culoare). James Callaghan a precizat, totodată, că în acest mesaj a subliniat gravele consecințe pe care le-ar putea antrena eșuarea negocierilor. Mesajul amintit a fost trimis lui Ian Smith, a arătat James Callaghan, în urma unor informații primite potrivit cărora șeful regimului de la Salisbury ar dori ca guvernul britanic să participe în mod direct la negocieri.
Conjunctura economică 
în țările Pieței comune

Tendințe de redresare pe 
iondul menținerii șomajului 

la un nivel ridicatBRUXELLES 21 (Agerpres). — în raportul său privind conjunctura e- conomică în țările membre, Comisia Pieței comune apreciază că, pe ansamblu, s-a înregistrat o anumită redresare, indicele producției industriale crescînd în ultimele luni ale anului trecut, după o perioadă de scădere bruscă în 1974. Autorii raportului menționează că deși au a- părut indici de reviriment, șomajul se menține la un nivel ridicat. Astfel, în decembrie anul trecut, numărul celor fără de lucru se ridica la circa cinci milioane și jumătate în cele nouă țări membre, dintre -care peste patru milioane numai în Italia, Franța, Marea Britanie și R.F.G., unde în perioada 1973—1975 numărul șomerilor a crescut de cinci ori.In ceea ce privește balanța comercială a „celor nouă", datele comisiei relevă că deficitul înregistrat la sfîrșitul lunii octombrie din 1975 se ridica la aproximativ 500 de milioane unități de cont, singura țară care avea un excedent fiind R.F.G.
BOLIVIA
Amplă participare 
la greva generalăLA PAZ 21 (Agerpres). — Peste 20 000 de muncitori și studenți bolivieni iau parte la greva generală declanșată în țară, ca urmare a incidentelor care s-au produs cu prilejul 'pătrunderii forțelor de ordine în incinta Universității San Andres din La Paz și suspendării cursurilor in toate centrele universitare ale țării. Incidentele au avut loc ca urmare a faptului că guvernul a refuzat negocierile propuse de Asociațiile studențești, în vederea satisfacerii revendicărilor formulate, între care democratizarea vieții politice interne și în speță a sistemului de învățămînt, precum și a serviciilor sociale, îmbunătățirea condițiilor de studiu în școli, eliberarea colegilor arestați pe motive politice.

MĂ.
• BIZONI..; DE FERCarnea de bizon, animalcare, la un moment dat, era pe cale de dispariție, are astăzi tot mai multă căutare în America. Cererea a ajuns să depășească cu mult oferta. în mare parte datorită constatării că această carne conține cu 20—25 la sută mai multe proteine și un procentaj de colesterol mult mai scăzut decît carnea de vită. Deși pe la începutul •secolului, în întreaga Americă nu mai rămăseseră decît vreo 450 de bizoni, în prezent numărul lor se ridică la 50 000 ; dacă în trecut aceste a- nimale cutreierau preriile în , stare sălbatică, acum însă sînt crescute ' în ferme. Tot maimulti fermieri preferă să crească bizoni-, animal rezistent la frig, ușor de hrănit și, după cum se vede, din ce în oe mai căutat pentru carnea sa.
•TRANSMISII TV LA 

MARE DISTANȚĂ. Cu •- jutorul unui nor electronic, creat în mod artificial, la o înălțime de 10 km, exporti' americani de la Stanford Research Institute au reușit să transmită imagini la o distanță de 1 500 km (în mod normal distanța maximă de transmitere a imaginilor este de 80 de km). Format cu ajutorul unor fascicule puternice de unde scurte, care ridică gradul de io- nizare a atmosferei pe o' porțiune de 100 km lărgime și 10 km .lățime, „norul" electronic reflectă ca o oglindă, la mari distanțe, semnalele TV.
• RELICVĂ NAVALĂ. Lucrînd Ia instalarea unor conducte subterane într-o localitate balneară din apropierea orașului Narva (U.R.S.S.), muncitorii au dat, spre marea lor surpriză, peste o navă cu pînze. Corpul navei, care s-a păstrat relativ bine, cît și fragmente de pînze au permis experților să stabilească vîrsta vasului : este vorba despre o navă militară care a participat la războiul ruso- suedez din 1700—1721. în arhivele navale s-a găsit descrierea unei violente furtuni care a bin- tuit, în acea perioadă, în regiunea amintită. Cu acel prilej, într-o singură zi s-au scufundat peste 30 de vase cu pînze, între care și cel descoperit acum.
• O ATLANTIDA NOR

DICĂ ? După părerea unor savanți sovietici. Islanda, Groenlanda și insulele Faeroe au format, cindva, un continent care .ar fi existat în Atlanticul de nord. Ei au ajuns la această ipoteză după studierea materialului strîns in cursul unei expediții, care a durat doi ani. Ipoteza modifică părerea predominantă pînă acum că Islanda ar fi parte a unui lanț muntos din centrul Atlanticului, care s-a înălțat cîndva deasupra nivelului apelor.
• PENTRU SPĂRGĂ

TOARELE DE GHEAȚĂ. Oamenii de știință finlandezi au construit un aparat cu ajutorul căruia se poate determina, de la bordul avioanelor sau elicopterelor, date privind starea ghe- ții oe acoperă întinderile oceanului. Aceste date sînt transmise spărgătoarelor de gheață care pregătesc, pe baza lor, traseele cele mai favorabile.
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