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ACTUALITATEA

SO LUCRĂRI
/■PalSOHMlf
MUNCILOR AGRICOLE
DIN PRIMĂVARĂ

Datorită organizării temeinice a 
muncii, încă în toamna anului trecut 
s-a reușit• să se facă arături pe cea 
mai mare parte din suprafața care 
urmează a fi însămînțată acum, în 
primăvară. Au mai rămas de arat 
unele suprafețe situate îndeosebi în 
cooperativele agricole din județele 
Ialomița, Dolj, Olt etc. în județul Te
leorman, în ferestrele iernii a con
tinuat executarea arăturilor. închein- 
du-se această lucrare pe toate tere
nurile prevăzute. Este necesar ca, 
pe măsură ce solul se va dezgheța, 
să se treacă Ia arat șî în celelalte 
județe. în acest scop, este necesar ca 
tractoarele să fie deplasate la secții 
și ferme pentru a fi dirijate pe cîmp 
imediat ce, condițiile climatice vor 
permite.

Folosirea îngrășămintelor naturala 
constituie o importantă sursă de spo
rire a recoltelor la toate culturile. 
Potrivit programului stabilit, în pri
mele două luni ale acestui an 
trebuiau fertilizate aproape 250 000 
ha. Cooperativele agricole 
au beneficiat de sprijinul 
țiilor de mecanizatori din 
șl au folosit și atelajele 
— au fertilizat 96 la sută din su
prafețele prevăzute. în județele Dolj, 
Olt, Constanța, Prahova, Dîmbovița, 
Csaraș-Severin, Bacău, Vaslui, Satu- 
Mare, Sălaj, Bistrița-Năsăud. Suceava 
și altele, datorită desfășurării de că
tre organizațiile de partid a unor 
acțiuni ample de atragere a • coope
ratorilor la transportul îngrășămin
telor, au fost fertilizate suprafețe 
mult mai mari decît cele care.se sta
biliseră inițial. în schimb, în coope
rativele agricole din județele Teleor
man, Covasna, Arad, Iași, cantitățile' 
de îngrășăminte naturale transportate 
la cîmp sînt mici, reprezentând numai 
50—60 la sută din prevederi. Această 
acțiune s-a desfășurat în ritm neco
respunzător în întreprinderile agricole 
de stat, îndeosebi în cele din județele 
Buzău, Timiș, Vîlcea. Sibiu. Mureș, 
Covasna. în fiecare unitate agricolă, 
în gospodăriile populației de la sate 
către cresc animale se găsesc cantități 
însemnate de îngrășăminte naturale. 
Trebuie să se acționeze energic de 
către organele de specialitate și con
siliile populare pentru ca toate can
titățile de îngrășăminte organice să 
fie transportate lă cîmp, în vederea 
fertilizării unor suprafețe cit mai 
mari.

Pină Ia data stabilită de ministerul 
de resort au fost reparate semănătu
rile, grapele cu disc, mașinile de ad
ministrat îngrășăminte chimice șl

— care 
forma- 
S.M.A. 
proprii

cele pentru combaterea bolilor șî 
dăunătorilor. Vor trebui depuse, în 
continuare, eforturi în vederea repa
rării tuturor .tractoarelor, lucrare care 
a întîrziat în județele Timiș, Vas
lui, Botoșani, Arad, datorită lipsei 
unor piese de schimb. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini are datoria să ia măsuri fer
me pentru ca graficele de livrare 
a pieselor de schimb să fie res
pectate întocmai, să nu se mai facă 
„reactualizări", așa cum s-a întîmplat 
în alte campanii, practică dăunătoare 
care ar putea stînjeni buna desfășu
rare a lucrărilor în cîmp. Pentru a 
exista garanția bunei funcționări a 
tractoarelor și a mașinilor agricole, 
acum, înainte de a fi scoase pe cimp, 
trebuie să se facă o verificare minu
țioasă șî exigentă a calității repara
țiilor executate.

Buna aprovizionare a populației cu 
legume timpurii impune ca insămin- 
tatul acestora să înceapă mai 
devreme, îndată ce condițiile cli
matice permit, iar culturile să fie 
protejate. în mod deosebit, conduceri
le unităților agricole și întreprinderi
lor de legume au datoria să ia toate 
măsurile care condiționează cultiva
rea integrală a suprafețelor stabilite 
pentru fiecare sortiment, astfel incit 
să se obțină producțiile prevăzute. Cu 
stăruință trebuie acțioAat în vederea 
asigurării unor răsaduri de cea mai 
bună calitate, care să satisfacă atît 
necesitățile unităților agricole, cit și 
ale gospodăriilor populației. în pomi
cultură trebuie intensificat stropitul, 
lucrare care în cooperativele agricole 
s-a făcut numai la 56 la sută din nu
mărul pomilor.

Organele județene de partid, con
siliile populare și comandamentele 
locale ău datoria să acționeze cu ho- 
tărîre în aceste zile pentru ca în fie
care unitate agricolă să se reparti
zeze judicios sarcinile de plan pe for
mații de lucru, brigăzi și echipe, să 
se încheie angajamentele pentru lu
crarea tuturor suprafețelor în acord 
global. Trebuie urmărit îndeaproa
pe cum se asigură condițiile ma
teriale pentru realizarea produc
ției — pregătirea semințelor și a ma
șinilor care vor lucra în campania de 
primăvară — și, totodată, să ia toate 
măsurile pentru organizarea temeini
că a muncii, pentru întărirea disci
plinei și răspunderii în muncă a me
canizatorilor și cooperatorilor, ast
fel ca în fiecare unitate lucrările să 
fie executate la timp 
agrotehnic superior.

Pe banda de montaj a uzinelor „Tractorul" din Brașov prind „viață", zi de 
zi, lungi coloane de tractoare moderne

Prestigios raport industrial

și la un nivel

Eforturile depuse de oamenii mun
cii din industrie in vedșrea sporirii 
producției de bunuri materiale, pe 
baza utilizării mai eficiente a capa
cităților, a valorificării intr-o măsură 
njai mare ...a, tuturor resițfsal'or lînter-, 
ne. au avut ca efect înregistrarea. în 
ultimă perioadă, â unor însemnate 
succese în. activitatea productivă.

Minerii de la Turț — cea mai tî- 
nără exploatare din zona Satu-Mare 
— au extras, peste planul la zi, 400 
tone de minereu. Tot aici a fost în
registrat zilele acestea un alt succes 
deosebit : a fost atinsă cota de 100 
m adincime a primului puț, în timp 
ce la al doilea puț adincimea a tre
cut de 50 m.

La rindul lor, petroliștii din Ol
tenia și Banat au reușit de pe acum 
să sporească cu 3 la sută producti
vitatea muncii, ca efect direct al ac
țiunilor întreprinse la schelele de 
extracție Țicleni, Craiova și Timi
șoara pentru creșterea randamentu
lui la sondele aflate în exploatare. 
Astfel, unități din această zonă au 
putut realiza peste plan o produc
ție în valoare de aproape 2 milioane 
lei.

în timpul care a trecut de la în-

ceputul anului, colectivele de muncă 
din unitățile Centralei electrice de 
termoficare Oradea au furnizat su
plimentar sistemului „energetic na
țional 2 milioane kWh energie elec
tric®. Acest succes,.a’foȘt.'obținut .in 
condițiile in care aici s-a eeânomî- 
sit o. canțitâtă de combustibil"' d&'ă 
asigură funcționarea în decurs de o 
zi a tuturor instalațiilor la centralele 
electrice din Oradea, Arad, Timișoa
ra și Reșița.

în aceste zile de sfârșit de februa
rie, în industria prahoveana se con
semnează depășirea principalilor in
dicatori economiei, fapt care se tra
duce intr-un spor de producție eva
luat la circa 100 milioane lei.

Vești la fel de îmbucurătoare
site din județul Dîmbovița confirmă 
ritmul înalt de dezvoltare și moder
nizare a industriei în această parte a 
țării. Preocupările constante ale co
lectivelor din întreprinderile dîmbo- 
vițene pe linia creșterii productivi
tății muncii au contribuit. în mare 
măsură la obținerea unei producții 
ce depășește cu peste 27 la sută ni
velul înregistrat la începutul anului 
trecut.

so-

(Agerpres)

Lume fel de fel...
Pe șoseaua Iași—Vaslui—București, zăpada acestei 

ierni zburlite nu-i chiar de speriat; laturile drumului 
poartă chenar de omăt, curățat gospodărește, semn 
că, in cursul dimineții, pe-aici și-a făcut de lucru un 
greder grijuliu... Vreo 50 de km se parcurg in liniște 
șt pace, pină cind, deasupra comunei Solești, o lungă 
și pestriță coloană înzăpezită barează trecerea. Ne 
chinuim de 6 ore — se plinge un șofer — și degeaba ! 
Plugul „a uitat" să curețe și aceste cîteva sute de 
metri. Zăpada nu-i decît pină la genunchi, însă-i moa
le, lipicioasă, roțile se învîrt' în gol... In pofida geme
telor și scrișnetelor izvodite de orchestra diferențiale
lor martirizate, nimeni nu înaintează, barem, un me
tru. Și, atunci, se recurge la ultima soluție cu putință : 
înapoi la Iași. Pe... benzina statului, cele cîteva zeci 
de mașini, care au izbutit să scape din încleșta
rea zăpezii muiate, se-ntorc 50 de km, nădăjduind că 
firul drumului județean spre Vaslui va fi mai primi-

t
tor decît șoseaua națională. Ceea ce s-a și adeverit, 
dar numai pină in comuna Grajduri, unde un camion 
cu remorcă, manevrat greșit, a blocat trecerea exact 
în punctul in care zăpada gîtuise drumul lăsind des
chis un firav și sinuos „sens unic". Mai întîi se po
ticnesc vreo 6 mașini, apoi 36 — și cite vor mai fi 
încremenit dincolo de bariera albă ! Oprește și-o ma
șină a Salvării, apoi a doua, înăuntrul căreia o bol
navă soarbe cu lăcomie oxigenul prefirat prin tuburi 
și ventile nichelate. Se scurge o oră, două, trei, șo
ferii încearcă imposibilul, dar camionul cu pricina 
este de neclintit. Nu mai rămâne altceva de făcut 
decît croirea unei variante ocolitoare prin zăpada care 
începea să înghețe. Nu-s decît trei lopeți. Șoferii se 
rlnduiesc, asudă. Treaba merge greu. In autosanitară, 
infirmiera tamponează cu îngrijorare fruntea bolna
vei, apoi ii aplică din nou masca de oxigen. Mai tre
ce un ceas.

Cit de bine ar prinde ajutorul sătenilor! Dar ni
meni la primărie... In incinta magazinului alimen
tar (? !) cițiva vinători se cinstesc temeinic, probabil in 
vederea partidei de a doua zi. „Ce să facem acolo, să 
împușcăm zăpada ?“ — resping dumnealor invitația. In 
celălalt capăt al coloanei, doi șoferi joacădable. „Venim, 
venim, numai să terminăm linia I". Și n-au mai venit — 
probabil a fost o linie lungă și complicată. La căminul 
cultural — dans, tinerețe, voioșie. „Păi, cine-i de vină 
că v-ați înzăpezit sîmbătă seara ?“ — replică un tine
rel, ronțăind semințe. In schimb, două fete se înfofo
lesc șt, fără multă vorbă, se așază la rihd, așteptind o 
lopată liberă. Băiatul cu semințe, fJ matic, ridică din 
umeri și pleacă să asiste la finali partidei de table. 
Printre rafturile cu alimente, vin» prii se prăpădesc 
de rîs, golind la pahare și istorisind cine știe ce in- 
tîmplări cu urecheați ușurați de blană.

Intr-un tirziu, drumul a fost totuși deschis. 
...Mai e nevoie de vreo concluzie ?

>
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Mircea Radu LAC OBAN

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La Palatul Congreselor din Kremlin, 

s-a deschis în dimineața zilei de 24 februarie Congresul al XXV-lea 
al Partidului Comunist al-Uniunii Sovietice.

La congres participă aproape 5 000 
de delegați — muncitori, colhoznici, 
oameni de știință și cultură — repre- 
zentînd partidele comuniste diA re
publicile unionale, organizațiile de 
partid de ținut, regionale, orășenești 
și raionale din U.R.S.S. Iau parte, de 
asemenea, delegații din partea a 103 

muncitorești, 
socialiste din

partide comuniste și 
național-democrate și 
96 de țări.

Delegații au salutat 
pariția membrilor Biroului Politic 
C.C. al P.C.U.S., care au luat loc 
prezidiul congresului. Alături 
conducători ai altor delegații de peste 
hotare, în prezidiu au luat loc. de a- 
semenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu- • 
nist Român, și tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. îm
preună cu membrii celorlalte delega
ții de peste hotare, în sală se aflau 
tovarășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Miu 
Dobrescu, membru supleant al Comi-

cu aplauze a- 
al 
în 
de

tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., Gheor
ghe Badrus, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România in Uniunea Sovie
tică.

Lucrările congresului au fost des
chise de L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S. Apoi, M. A. 
Suslov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a salutat, 
în numele comuniștilor sovietici, de
legațiile din străinătate sosite la con
gres.

Cei prezenți în sală au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
unor militanți ai mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, ai lup
tei de eliberare națională, care au 
încetat din viață între cele două con
grese ale P.C.U.S.

în continuare, delegații au ales or
ganele de lucru ale celui de-al 
XXV-lea Congres al P.C.U.S. și au 
adoptat ordinea de zi a lucrărilor :

— Raportul de activitate al Comi
tetului Central al P.C.U.S. și sarci-

nile actuale ale partidului în dome
niul politicii interne și externe — ra- ’ 
portor tovarășul L. I. Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. ;

— Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S. — raportor tova
rășul G. F. Sizov, președintele co
misiei ;

— Raportul „Principalele direcții 
ale dezvoltării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1976—1980“ — rapor
tor tovarășul A. N. Kosîghin, pre-

al
tor tovarășul A. N. Kosîghin, 
ședințele Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S. ;

— Alegerea. organelor centrale 
conducere ale partidului.

La primul punct de pe ordinea 
zi, a luat cuvîntul L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
care a caracterizat situația interna
țională actuală, a înfățișat politica 
externă a partidului și statului sovie
tic. Vorbitorul a prezentat aspecte 
principale ale dezvoltării economico- 
sociale a U.R.S.S. în anii cincinalu
lui precedent, a schițat trăsăturile 
esențiale ale celui de-al zecelea plan 
cincinal, ale activității partidului în 
domeniul științei și culturii.

Raportul a fost subliniat în repeta
te rinduri cu aplauze.

Lucrările congresului continuă.

de
de

Prezent la Moscova pentru a participa la Congresul P.C.U.S.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Marți 
după-amiază, tovarășul Nicolae 

• Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. însoțit de 
tovarășii Manea Mănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Miu Dobrescu. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Suceava al P.C.R., 
și Gheorghe Badrus. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. ambasado- 

■ rul României in Uniunea Sovietică', a 
făcut o vizită ia metroul din Mos
cova.

La stația din Piața Noghin. tovară-

HUNEDOARA

10000 TONE OȚEL 
PESTE PLAN

Siderurgiștii hunedoreni. care în 
acest an au chemat la întrecere toate 
colectivele de muncă din industria 
metalurgică, iși onorează în mod rit
mic, intr-un cadru de inaltă ordine și 
disciplină, angajamentele asumate. în 
toate sectoarele productive se pune 
un accent deosebit pe perfectionarea 
procedeelor și tehnologiilor de lucru, 
pe întreținerea și exploatarea atentă 
a agregatelor și utilajelor, ceea ce se 
reflectă pozitiv în ridicarea gradului 
de.,UțiljZfire a acestora. La cele,două 
oțelarii Mai1! in. spre exem’plu. 'pe fie
care, metru pătrat vatră de cuptor sjă 
pr&<fks,r‘în limbul trecut dQVâceVt’mh, 
cu peste 3,5' la sută mai mult oțel, 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Această reușită consti
tuie unul din factorii esențiali care 
au dat posibilitate oțelarilor hunedo
reni ca în aceste zile >să elaboreze 
cea de-a 10 000-a tonă de otel peste 
sarcinile de plan de la începutul 
anului.

Merită subliniat faptul că. în acti
vitatea ‘ 
ducției 
sprijin 
tivului 
industriale. în perioada Ia care ne 
referim, lucrătorii acestei secții au 
redus cu cite 30 ore durata reparați
ilor efectuate la cuptoarele de la oțe- 
lăria nr. 2, timp în care ei au recu
perat și o importantă cantitate'de că
rămizi refractare a căror valoare se 
ridică la aproape 500 000 lei. (Sabin 
Ionescu).

lor 
de 
de 
de

de sporire continuă, a pro- 
metal, oțelarii primesc un 
nădejde din partea colec- 
muncă al secției cuptoare 

. în perioada la 
acestei secții

Mereu cîte un nou colț al Aradului (dar pared numai acolo ?) își schimbă înfățișarea

în lumina Codului etic societatea te întreabă: CUM MUNCEȘTI? CUM TRĂIEȘTI?
A

Intre concretul abaterii 
si abstractul dezbaterii

Parcă și frigurile iernii se în- 
muiaseră de dogoarea vorbelor 
rostite în ziua aceea în sala de 
ședințe. Organizația de bază 
P.C.R. Brabova-sat se întruni
se pentru a dezbate un punct 
fierbinte al ordinii de azi: „In
formarea privind educația 
membrilor de partid. — Dis
cuții". Nu existau (Ia data a- 
ceea) probleme răscolitoare în 
purtarea oamenilor. Tema în
săși era răscolitoare, aflîndu-se 
pe terenul mereu supus per
fecțiunii. al aplicării Codului 
etic. Știm doar că nu existența 
unor „probleme delicate" tre
buie să declanșeze analizele 
morale fermei ci sporirea con
tinuă a gradului de exigență 
constituie, trebuie să consti
tuie, ea . insăși, o preocupare 
permanentă. Altminteri își fac 
loc automulțumirea și rutina, 
.cu atit mai 
aflăm în 
ceva mai 
cintărit.

Biroul 
pregătise 
Sub un aspect. Cel, să-i spu
nem, teoretic. A fost expus

un referat, mai bine-zis un 
eseu, superb, despre cinste, 
omenie, adevăr. Fraze de mare 
valoare emoțională s-au în
dreptat spre urechile ascultă
torilor. aforisme de mare con
sistență puteau fi notate de 
amatorii de culegeri, expresii 
de mare finețe stilistică au

stei de adevăr, pereche de ne
stemate morale ce împodobesc 
omenia, despre virtutea nepă
tată de minciună sau înșelăto
rie, despre raporturile de viață 
socialiste care pot fi sesizate 
in toate relațiile interumane, 
despre încrederea și colabo
rarea reciprocă și despre ten-

Cînd vorbăria goală încearcă 
să se substituie combativității 

față de faptele antisociale

lesne cu cit ne 
domeniul conștiinței, 
greu de măsurat sau

organizației de bază 
meticulos adunarea.

plutit deasupra asistenței. Am 
citit cu atenție „materialul" 
respectiv și pot afirma, fără 
nici o urmă de ironie sau te
mere de exagerare, că el ar 
face cinste coloanelor oricărei 
gazete. (Dacă nu cumva din 
gazete erau transcrise unele 
părți, ceea ce, de asemenea, 
n-ar fi un lucru de condam
nat). Se vorbea acolo despte 
caracterul inseparabil al cin-

dința noastră comună de a fi 
cinstiți și drepți unul cu altul.

Au ' '
teau 
puțin 
celor

Era în ziua de 29 decembrie.
A doua zi, 30 decembrie, s-a 

întîmplat un fapt ieșit din co
mun.

Casierul comunal ridica re
tribuțiile de la bancă. La ieșire

fost cuvinte care nu pu
să nu strălucească, cel 

o vreme, in conștiința 
prezenți. ...

— tovarășul Ivancu, „inginer 
de la noi de la C.A.P.", cu so
ția, „învățătoare, educatoarea 
copiilor noștri". Că să le dea 
lor banii acolo, în Craiova, să 
nu se mai întoarcă 30 de kilo
metri pină în sat, că pleacă și 
dînșii la rude la Galați de 
sărbători. „Deh, să ne-ajutăm, 
că oameni sintem !“ Vibrind 
probabil de sentimentele de 
încredere ce-i fuseseră reamin
tite cu 24 de ore mai înainte, 
casierul s-a consultat cu con
tabila, și-a călcat pe inimă și 
pe regulile de formă ale pro
fesiei sale, a căutat un cadru 
cit mai oficial, l-a găsit și i-a 
înmînat inginerului, tovarășu
lui său, Ion Ivancu, banii cu- 
veniți lui și soției. Inginerul a 
semnat și a plecat grăbit.

Nu s-au depărtat bine ferici- 
ții remunerați și casierul, luind 
încă o dată banii la mină, 
constată cu groază lipsa unei 
sume importante : 2 500 de lei. 
Stacojiu, transpirat, palpitînd,

Sergiu ANDON
(Continuare în pag. a III-a)

metroul din
șii Nicolae Ceaușescu, Manea Mă
nescu și ceilalți, tovarăși au fost sa
lutați de Boris Silov, adjunct al mi
nistrului căilor de comunicații al 
U.R.S.S., Vladimir Konovalov, vice
președinte al Comiteului executiv 
al Sovietului orășenesc Moscova, ac
tiviști ai C.C. al P.C.U.S., conducă
tori și specialiști în domeniul trans
porturilor urbane.

Se vizitează stația Pușkinskaia. in
trată în exploatare în urmă cu cîte
va luni. Vladimir Alexasin. inginer- 
șef la Direcția generală pentru pro
iectarea de stații și instalații de me
trou, dă ample explicații în legătură 
cu soluțiile arhitectonice care au per
mis îmbinarea frumosului cu utilul 
în construirea acestei stații.

Moscova
în timpul unei călătorii cu expresul 

albastru subteran, directorul general 
,al metroului din Moscova. Evgheni 
Logotev, explică tovarășului Nicolae 
Ceaușescu caracteristicile tehnice ale 
sistemelor de dirijare a trenurilor 
subterane, calitățile de exploatare 
ale trenurilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de soluțiile 
de construire folosite acum pentru 
extinderea rețelei de metrou și de 
modul de dirijare a trenurilor.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat constructorilor de 
metrou și personalului de exploatare 
a acestei moderne întreprinderi de 
transport din Moscova succese în 
activitatea lor.

Lucrări de regularizare a unor rîuri
în aceste zile, pe Olt, în zona ora

șului Făgăraș, se desfășoară impor
tante lucrări de îndiguire 
feri în viitor de inundații 
localitate și o importantă 
de teren agricol. Lucrări
se mai desfășoară și pe rîul Bîrsa. 
Ele au drept scop să scoată de sub 
influența apelor o suprafață de cir
ca 500 hectare teren arabil. Tot 
pentru acest an se prevede începe

care vor 
această 

suprafață 
similare

/

rea unor ample lucrări de regulari
zare și amenajare a văii Oltului in
tre localitățile Sînpetru și Ungra, 
pe o lungime de aproape 100 km. 
Executarea lor va avea ca efect .apă
rarea de inundații a unor localități 
ca Feldioara, Măeruș, Apața. Hoghiz 
și Ungra și scoaterea de sub influ
ența apelor a unei suprafețe de jcirca 
5 000 hectare teren din cel' mai fer
til. (Nicolae Mocanu).

ÎN ZIARUL DE azi:
. '<■ ~ ~ l'dfâci
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• Foile volante —|.intervenții operative,'tdinamice, efi
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Exigențe profesionale
și etice în fața
muzicii ușoare• • •

Este de neconceput ca 
un fenomen artistic, ori
care ar fi natura și spe
cificul lui, să fie des
prins de contextul so
cial în cadrul căruia se 
manifestă. S-a încercat, 
de multe ori, să se ar
gumenteze că fenome
nul artistic — în cazul 
pe care-1 propunem dis
cuției : creația de mu
zică ușoară — este o 
acțiune independentă, în 
sine, neinfluențată de 
transformările sociale. 
Falsitatea acestor teorii 
este de multă vreme 
demonstrata. Despre 
menirea educativă a 
artei (și a acestei crea
ții) se învață acum și în 
școală. Am menționat 
această situație numai 
pentru a scoate în evi
dență un 
important 
odată cu 
date de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 
1971, rolul oamenilor 
de artă, al creatorilor și 
implicit al compozitori
lor de muzică ușoară 
s-a conturat cu mult 
mai clar. Sarcinile ce ne 
revin sint precise, iar 
îndatoririle față de po
porul căruia îi aparți
nem și pe care trebuie 
să-l slujim cu dragoste 
și credință capătă sen
suri noi, de mari răs
punderi.

Pătrunși de impor
tanța misiunii nobile 
care le revine în planul 
vast și complex al edu
cației civice, creatorii 
noștri de muzică ușoară 
s-au angajat fără ezi
tare să compună cîntece 
cu caracter social-edu- 
cativ, cîntece care nu 
lipseau nici înainte, dar 
a căror pondere era 
destul de scăzută. în a- 
cest sens, fiecare din 
edițiile Festivalului na
țional de muzică ușoară 
de la Mamaia ■— 1972,
1973, 1974 și 1975 — a 
marcat noi succese, în 
sensul că a pus în evi
dență realizări deosebi
te în acest domeniu. Au 
fost lansate cîntece care 
se bucură azi de largă 
circulație și care prin 
conținutul lor au contri
buit și contribuie la 
educarea maselor. Mă 
simt obligat să citez 
asemenea succese (toine-

fapt foarte 
și anume : 

orientările

înțeles parțial, lista lor 
fiind foarte mare) : 
„Dulce Românie", „Fru
museții tale", „Te iu
besc țara mea", „Din 
totdeauna pe acest pă- 
mint", „La noi", „Un 
țărm de liniște", „Izvor 
de frumusețe", „O ramu
ră spre cer", „Iubirea 
mea, pămintul strămo
șesc" ș.a. Toate — străbă
tute de fiorul dragostei 
pentru patrie, sentiment 
inveșmîntat în melodii 
care se adresează direct 
inimilor. Publicul a fost 
deosebit de reoeptiv la 
acest 
le-a 
res 
gere.

gen de cîntece, 
primit cu inte- 
și caldă înțele- 

dovedindu-se că

însemnări de
Radu ȘERBAN

tocmai astfel de lucrări 
constituiau o necesitate 
a peisajului nostru mu
zical. Aș mai aminti, de 
asemenea, cîteva dintre 
cîntecele care dezvoltă 
alte teme majore — 
tema păcii, a solidari
tății și forței Amâne —■ 
„Vrem pace pe pămînt", 
„Să fie pace", „Infern 
sau Paradis", „Oameni", 
„Greu, se mai fac oame
nii oameni", „Balada", 
„Dă-mi mina prietene".

Prin manifestarea li
beră a talentului, in sti
luri și maniere perso
nale de creație, compo
zitorii noștri de muzică 
ușoară contribuie efec
tiv la îmbogățirea patri
moniului muzical na
țional și al creației mu
zicale în general, ridi- 
cînd, prin noblețea ope
rei și a mesajului pe 
care îl conține, gustul 
publicului larg. Este un 
mare efort colectiv, al 
creatorilor de toate ge
nurile de artă, efort ale 
cărui roade sint evi
dente în succesele ulti
milor cinci ani.

Desigur, succesele ne 
bucură. Sint realizate de 
noi și sînt mîndria 
noastră. Nu trebuie insă 
trecute sub tăcere și u- 
nele aspecte negative 
care se ivesc în proce- 
âul de creație a muzicii,

șl denu numai ușoare, ci 
mase. Marele număr de 
concursuri și festivaluri 
care își propun cîntece 
cu tematică produc — 
prin forța lucrurilor — 
și un număr destul de 
însemnat de cîntece lip
site de valențe educa
tive, nerealizate din 
punct de vedere mu
zical, sărace ca inspira
ție melodică și ca pro
cedee tehnice. Comisii
le, de multe ori, pri
vesc cu îngăduință lu
crări scrise fără talent, 
cu un nivel artistic 
foarte scăzut. Cred că 
este o mare greșeală, 
îngăduința cu care sînt 
aprobate și uneori, e 
drept mai rar, premiate 
astfel de subproduse 
este în dauna cîntecelor 
bune, Cîntecul cu tema
tică are o misiune nobi
lă. Prin elanul său, prin 
căldura pe care creato
rul o transmite ascultă
torilor, el contribuie Ia 
înnobilarea omului. Nu 
trebuie acceptată nici o 
îngăduință, nici un com
promis față de lucrările 
de proastă calitate, a- 
cestea însemnînd, 
fapt, dezicerea de la 
comandamentele etice și 
profesionale, atitudine 
cu care nici unul dintre 
noi nu poate fi de 
acord.

în spiritul unei ase
menea exigente profe
sionale și etice, compo
zitorii noștri merg în 
întîmpinarea deosebit 
de importantului eveni
ment din luna mai a a- 
cestui an, Congresul 
educației politice și al 
culturii, în cadrul că
ruia se vor analiza rea
lizările de pină acum și 
se vor jalona direcțiile 
esențiale ale drumului 
creației în viitor. Do
resc să spun — și am 
convingerea că exprim 
punctul de vedere al tu
turor colegilor de breas
lă — că odată cu tara, 
mobilizată în munca 
pentru îndeplinirea sar
cinilor stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al 
partidului, ne conside
răm mobilizați și noi. 
Mobilizarea oamenilor 
de creație și a gîndirii 
creatoare, pusă în slujba 
poporului și țării să fie 
fără precedent 1

in

care.se
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Două repere din chemarea la între
cere adresată comitetelor județene de 
partid și tuturor lucrătorilor din agri
cultura tării de Comitetul 
Ialomița al P.C.R. rețin

: atenția : primul arată că 
; cut au fost realizate

mari recolte de porumb, floarea- 
soarelui și soia cunoscute vreodată in 
județ ; al doilea definește un an
gajament ambițios : în primul an al 
noului cincinal. în această vatră de 
pîine a tării, producția globală a- 
gricolă să crească cu aproape 20 la 
sută.

în slujba Îndeplinirii exemplare a 
acestor obiective acționează diversele 
forme ale muncii politice de masă în
tre care și foile volante. Aceste foi 
pot fi Întîlnite în mîinile țăranilor 
cooperatori, ale lucrătorilor din 
I.A.S., mecanizatorilor. în toate ano
timpurile. „Spicul", „Brazda", „E- 
xemplul vecinilor", „Cooperatorul", 
„Mecanizatorul" și alte asemenea foi 
volante au devenit larg cunoscute 
— necesare și așteptate Ia arii, în 
secțiile de mecanizare, printre cei 
care urmează cursurile agrozooteh
nice...

Ca principal obiectiv, foile volante 
și-au propus să răspindească expe
riența înaintată a celor mai buni 
cooperatori, mecanizatori, lucrători 
din I.A.S., ferme și brigăzi. Avem în 
față foaia volantă „Exemplul vecini
lor", care se referă la experiența co
operatorilor din comuna Gheorghe 
Doja la cultura porumbului, sfeclei 
de zahăr și florii-soarelui. Președin
tele C.A.P., tovarășul Ion Spătărelu, 
autorul articolului din deschiderea 
foii volante, a scris scurt, concis, con
vingător despre experiența muncii si 
conștiința înaltă a datoriei de care au 
dat dovadă cooperatorii pentru obți
nerea unor recolte record — 8 640 kg 
porumb boabe la hectar, .3 310 kg 
floarea-soarelui și 47 tone de sfeclă 
de zahăr la hectar (Ia neirigat) ; a 
arătat care sînt rezultatele, insistînd 
asupra modului cum au fost obținute,

județean 
îndeosebi 

anul tre- 
cele mal

cum s-a lucrat în Iarnă, în primăva
ră, în campaniile agricole.

Un alt important obiectiv al foilor 
volante îl reprezintă înlesnirea 
schimburilor de experiență între co
operative agricole din comune și zone 
învecinate, cu condiții asemănătoare, 
dar cu rezultate diferite. Un intere
sant schimb de experiență au organi
zat comitetele de partid și consiliile 
de conducere din cele trei cooperative 
agricole de producție din comuna 
Borcea. Fruntașii au arătat că pro
ducțiile record se pot realiza pe în
treaga comună. Pămîntul este ace-

și pregătirea semințelor sînt lucrări 
din calendarul de iarnă care se cer 
executate ca la „carte" — se arată 
într-un articol semnat de tov. Nicolae 
Mihăilă. secretarul 
partid din 
cooperatorii, 
cipă

comitetului de 
comuna Gh. Doja. Toți 

fără excepție, parti- 
la învățămîntul agrozooteh-

nic. în felul acesta ei traduc în 
‘ ' o ... 1___r.__
Codul de muncă și viată al comuniș
tilor, anume aceea de a-și perfecționa 
necontenit pregătirea profesională și 
de specialitate, de a-și îmbogăți per
manent orizontul cultural-stiințific.

fapt altă cerință înscrisă in

0 INTERESANTĂ EXPERIENȚĂ DIN JUDEȚUL IALOMIȚA

de 
ră- 
vo- 
ve-

lași, condițiile de muncă aceleași ; 
specialiști buni au și unii și alții ; în
grășăminte chimice, sămînță. mașini 
primesc la fel. O singură deosebire 11 
desparte : conștiinciozitatea, discipli
na si ordinea în muncă, maniera de 
organizare ă muncii, de folosire a for
țelor disponibile. Ceea ce este 
deosebit de instructiv ei educativ 
este că foile volante editate 
fruntași au aiuns în „casa" celor 
mași în urmă, după cum toile 
lante ale acestora fac naveta la 
cini : să Învețe unii de la alții.

In același timp, foile volante se 
ocupă și de aspectele concrete ale 
organizării producției și a muncii. 
Astfel, într-un șir de foi se arată că 
esențială este participarea la muncă 
a fiecărui cooperator, spiritul de 
răspundere în îndeplinirea sarci
nilor la locul de muncă, preocu
parea statornică pentru dezvoltarea 
continuă a proprietății cooperatis
te. lupta împotriva chiulului, ri
sipei, neglijenței — precepte înscrisa 
în Codul eticii. „In momentele de vîrf, 
tot satul la cîmp. Iarna nu e de stat 
la gura sobei. Fertilizarea cîmpului, 
reparațiile de calitate, condiționarea

Cine lipsește de la asemenea ac
țiuni... păgubește.

Foile volante sprijină ideea co
interesării, popularizează cîștigurile 
bune, arată avantajele sistemului de 
retribuție in acord global. Recordurile 
de producție se reflectă în cîștigu
rile cooperatorilor : fiecare din 
membrii echipei conduse de Aritina 
Pietriș a obținut, în medie, la po
rumb peste 9 000 kg boabe la hec
tar în culturi neirigate, realizînd im
portante venituri în bani și produse.

Inițiative, informații Ia zi, noutăți 
tehnice, sfaturi ale specialistului, cri
tici incisive cuprind și alte foi volan
te, între care „Brazda" și „Mecaniza
torul", editate de Trustul S.M.A. Ia
lomița și S.M.A. Tăndărei. Prin mij
locirea lor. mecanizatorii 
ferite locuri de muncă 
se cunosc mai bine, se 
reciproc, întrețin aprins 
trecerii. S.M.A. Țăndărei 
decadal o foaie volantă ; _____
este trimisă la secții, unde exempla
rele circulă din mînă în mînă și se 
afișează, conținutul lor fiind discu
tat și în formațiile de muncă. Un 
exemplar este atribuit, cu dedicație.

aflati la di- 
îndepărtate 
informează 
suflul in-- 

editează 
fiecare

Cînd tovarășul director
nu este bine informat

(SAU NU SE INFORMEAZĂ)
în ziarul „Scînteia", din 14 Ianua

rie 1976, am publicat articolul inti
tulat : „Pe toate șantierele — disci
plină, ordine, bună organizare", în 
care semnalam situația nesatisfăcă
toare. sub aspectul ordinii și disci
plinei în muncă, întilnită pe șantie
rul noilor capacități de la întreprin
derea „Autobuzul" din Capitală. Dar, 
să reproducem cîteva fragmente din 
acest articol :

— „E adevărat, demarajul în acest 
an a fost puțin mai lent, ne-a spus 
ing. Emil Dimitriu. adjunct al șefu
lui de lot. In primele zile am avut 
cite 50—60 de absenți. Astăzi, numă
rul lor, este mai mic".

organizare ade 
formații la locul 
prima dintre obligații, și anume ți
nerea unei evidente corecte, din pri
mele minute ale zilei de lucru, a 
prezentei la program, este total ig
norată ? In atari condiții, nu ne-a 
mai surprins faptul că pontajul nu 
se făcuse integral nici în urmă cu 
două zile. Dar. cum a știut tovară
șul Emil Dimitriu cu atîta exactita
te că, în ziua de 10 ianuarie Ia ora 
10, pe șantier sînt 47 de absenți ?

— Am socotit cu aproximație, ne 
spune astăzi cu seninătate tovarășul 
E. Dimitriu. omițînd faptul că aces
ta nu-i nici un mod de a Informa, 

La scurt timp, la redacția „Sein- nici un mod de a se scuza,
teii" am primit o ** ) .... . ... ■ ,
scrisoare din par
tea- întreprinderii 
de construcții spe
ciale industriale și 
montaj (I.C.S.I.M.)- 
București, sub semnătura tovarășului 
director, ing. M. Sava. Cităm din 
răspunsul primit : „întrebarea care 
a stîrnit nedumerire în rîndul an- 
gajaților noștri a fost cum de a pu
tut fi criticat șantierul pentru fap
tul că in ziua de 10 ianuarie a.c. 
numărul de absenți a fost foarte 
mare cînd în realitate în această zi 
nu s-a înregistrat nici o absență". Și, 
în încheiere, se spune : „Primim ori
ce critică întemeiată cu convingerea 
că prin măsurile luate înlăturăm 
aspectele negative din activitatea 
noastră, dar nu putem fi de acord 

'cu critici nejustificate, care nu aduc 
cinste celor ce le fac și nici folos 
celor criticați".

Sint afirmații grave, care pun la 
Îndoială obiectivitatea celor publicate 
în ziar. în loc de orice comentarii, 
am revenit pe șantier în ziua de 23 
februarie a.c. Interesîndu-ne asupra 
prezenței oamenilor la lucru, la două 
ore după începerea programului, tov. 
ing. Paul Mititelu, șef de 
spune :

— E greu să precizez cîți 
și citi absenți avem astăzi, 
gulă, foile de pontai se 
de către maiștri 
programului (7!) 

întrebăm și pe unul dintre maiștri 
— tovarășul Ștefan Anghel — ace
lași. lucru. „Sînt vreo patru-cincl 
absenți nemotivați astăzi".

O primă nedumerire : cum poa
te conducerea unui șantier să 
inițieze cele mai elementare măsuri

activității fiecărei 
ei de muncă, dacă

lot, ne

prezenți 
De re- 

întocmesc 
după terminarea

Totuși, pentru ca tovarășii din , 
conducerea șantierului 
deplin edificați, 
două fotografii 
ria peliculei le-a 
de... 10 ianuarie

Dar, lucrurile 
păcate, aici. Aprecierile 
raidul precedent se regăsesc în bilan
țul activității pe prima lună a . anu
lui. în ianuarie, colectivul acestui 
șantier nu și-a îndeplinit planul la 
productivitatea muncii — indicator 
sintetic care reflectă cel mai bine 
modul de organizare a activității, or
dinea și disciplină în muncă — 
decît în proporție de 75 la sută. Și, 
în aceste condiții, din planul valorio 
de producție nu s-a realizat decît 
64 la sută. Se scontează pe un 
reviriment în luna februarie, cînd 
sarcinile prevăzute sînt substanțial 
sporite ? Greu de apreciat după rit
mul în care se muncește în prezent 
pe șantier. La secția sculărie; de 
pildă, preocuparea principală o con
stituiau remedierile. Patru muncitori 
reașezau elementele de beton ce
lular autoclavizat, trîntite la des
cărcare în mijlocul halei ; alți 
10 desfundau o stație de con
dens inundată pentru a... treia oară ; 
pe jos, zăceau, în parte deteriorate, 
cofraje folosite Ia executarea fun
dațiilor. Motivul ? Cofrajele. nu sint 
trecute in inventarul dulgherilor' și 
nici acestora și nici altora nu prea 
le pasă de soarta lor.

să 
facem 

pe care
pe 
la 

mpmo- 
fixat atunci, în ziua 
a.c.
nu se opresc,, din 

făcute. în

Și, totuși. în mod paradoxal, șeful 
de lot se arată mulțumit de „spiri
tul" de organizare a muncii ce dom
nește pe șantier. Așa cum se arată 
mulțumit și de sprijinul primit, din 
partea conducerii I.C.S.I.M., cu toate 
că ferestrele metalice pe care le 
produce stația de lucrări speciale, 
din subordinea aceleiași întreprinderi, 
au fost livrate constructorului cu 
mare întirziere.

Acestea sînt faptele. Rezultă, 
deci, că pentru conducerea șan
tierului de la „Autobuzul", ordinea 
si disciplina in muncă nu constituie 
o preocupare de căpetenie, cu toate 
că sarcinile constructorilor sînt mari, 

iar realijsȘțite^, din 
acest ăn Se "situea
ză sub posibilități 
și necesități.

In încheierea in
vestigației noastre, 

aflăm punctul de ve-am căutat să 
dere al tovarășului M. Sava. direc
torul întreprinderii de construcții 
speciale industriale și montaj-Bucu- 
rești.

— Față de cele constatate de dv. 
pe șantier — ne-a spus directorul — 
este evident , că am fost dezinformat. 
Este regretabil acest lucru. In ce ne 
privește, în cel mai scurt timp vom 
analiza cu toată răspunderea lipsu
rile de aici și vom adopta măsuri e- 
xemplare pentru întronarea ordinii și 
disciplinei în muncă. Mulțumim 
„Scinteii" pentru sprijinul acordat.

★

Firesc ar fi fost însă ca. semna
lele critice apărute in ziar să fi con
stituit obiectul unei analize imedia
te și serioase la fața locului. Aceas
ta era o obligație primordială a con
ducerii întreprinderii, a organizației 
de partid a șantierului. Numai așa 
se putea formula un răspuns obiec
tiv. în deplină cunoștință de cauză, 
numai așa se puteau stabili, cu a- 
proape o lună și jumătate în urmă, 
măsurile atit de necesare pentru în
tărirea ordinii și disciplinei pe a- 
cest șantier, pentru desfășurarea nor- 

' ’ în vederea respec- 
de punere în func- 
obiectiv, aflat aici

mala a lucrului 
tării termenului 
tiune a fiecărui 
în construcție.

fruntașului decadei și un alt exem
plar este expediat pe adresa familiei 
mecanizatorului fruntaș.

Foile volante sînt afișate in zone
le cele mai accesibile, centrale, din 
localități, unele semnale constituind 
chiar obiectul unor adunări de partid. 
De pildă. în urma unui articol publi
cat în „Scînteia" cu privire la anu
mite carențe ale muncii politice pen
tru făspîndirea experienței înaintate 
in comuna Borcea, biroul comitetului 
județean de partid a identificat lacu
nele din activitate și a stabilit di
recțiile de acțiune în curs de apli
care : cooperatorii de la Borcea I 
pregătesc 234 de motopompiști, cei de 
la Borcea II — 220. de la Pietroiu — 
120 etc. Au fost alese terenurile (60 la 
sută din suprafață) care urmează să 
fie irigate prin brazde ; continuă in 
ritm intens fertilizarea cu îngrășă
minte naturale.

— Foile volante reprezintă pentru 
noi o experiență începută, dar neîn
cheiată, în plin proces de perfecțio
nare — ne spunea tov. Gheorghe 
Glodeanu,. secretar al comitetului ju
dețean de partid. Au fost elaborate 
cu concursul activiștilor de partid 
din secția de propagandă și al ziariș
tilor de la „Tribuna Ialomiței" nume
roase foi volante, cu un conținut bo
gat, educativ, care suscită interesul 
multor destinatari. Intre acestea, și 
unele cu rubrici „albe", ca acelea de 
la „Mecanizatorul", pentru a stimula 
căutările proprii și ingeniozitatea ce
lor învestiți cu această atribuție la 
fiecare loc de muncă. Este foarte im
portant ca — recapitulînd această ex
periență — să recurgem la elaborarea 
unor forme simple ale foilor volante; 
mă gindesc la posibilitățile pe care le 
are fiecare comitet comunal de partid 
de a acționa cu inițiativă, astfel încit, 
fără a mai aștepta imbolduri și im
pulsuri de la județ, să treacă de în
dată la elaborarea unor foi volante 

■ scrise de mină, citeț, cu mesaj con
cret, pe o simplă coală de hîrtie.

Indiferent de anotimp, în 
cordanță cu 
foile volante apar proaspete. 
Ialomița ele sînt purtătoarele de 
cuvînt ale experienței înaintate, 
sînt instrumente ale muncii po
litico-educative pentru combaterea 
neajunsurilor, pentru propagarea și 
aplicarea în viață și în munca de 
fiecare zi a înaltelor principii ale eti
cii și echității socialiste. Fără îndoia
lă, organizațiile de partid din Ialomița 
se vor folosi în și mai mare măsură 
de foile" volante pentru a determina 
creșterea responsabilității și spiritu
lui de inițiativă ale tuturor săteni
lor, pentru a contribui la dezvolta
rea atitudinii înaintate față de mun
că și față de avutul obștesc, pentru 
a crea climatul de confruntare critică 
și autocritică intre oameni și rezulta
tele muncii lor, a deschide făgaș liber 
aspirațiilor spre cele mai bune reali
zări în 1976.

Constantin MORARU 
Lucian CIUBOTARU

/
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con
lucrările de sezon, 

In

PRO GRAMUL I
9.00 Teleșcoală.

10,00 Emisiune pentru tineret,
K0,25 Vetre folclorică — Ilâ BlrClllș. . 

0.40 Meridiane literare.
11,40 Dincolo de note... Azi — George 

Grigoriu.
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba rusă. 
Telex.

12,00
16,00
16.30 
17,00___ ..
17,05 La volan. Emisiune pentru condu

cătorii auto.
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
grlcultură.
Ateneu popular TV — Pasiuni p« 
16 mm.
Tribuna TV. Un conflict milenar : 
cultura laică — cultura ■ religioasă. 

18,40 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Handbal masculin : România 

Spania (repriza a II-a).
19,20 1001 de seri. ,
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv.
20,15 Telecinemateca. Ciclul „Mari

17,15

17,45

__  . .. re- 
glzori“ : Sidney Lumet. „Colina" 
— producție a studiourilor cinema
tografice engleze. Premiul pentru 
cel mal bun scenariu la Cannes, 
1965. In distribuție : Sean Connery, 
Harry Andrews, Jan Banned, Al
fred Lynch, Ossie Davis. Roy 
Kinear, Jack Watson, Jan Hendry, 
Michael Redgrave, Neil McCarthy. 

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL n

20,00 Studio '76.
20,20 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.
21.05 Telex.
21,10 Telerama. Filmul de animație fl... 

unele probleme contemporane.
21,40 Roman-foileton „Forsyte Saga" — 

episodul 8.

și achiziționarea unor produse
Cum vor decurge contractarea

agroalimentare

Clubul tineretului din orașul Zalâu Foto : S. Cristian

Recent a fost publicat Decretul Consiliului de Stat privind extin
derea Ia cooperația de consum a activității de contractări și achiziții 
de produse agricole de Ia gospodăriile populației. în legătură cu prin
cipalele prevederi ale acestui act normativ, tovarășul ION RADULESCU, 
vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, ne-a 
spus :

— în. actualul cincinal, participarea 
cooperației la îmbunătățirea apro
vizionării populației va fi pe măsura 
sarcinilor de pian mult sporite pe 
care le avem. Numai în 1976 ne-am 
propus ca volumul total al produse
lor agricole pe care le vom achizi
ționa de la populație pentru fondul 
de stat să fie cu 59,4 la sută mai 
mare decît cel realizat in 1975. Potri
vit prevederilor decretului, coope
rația de consum va răspunde în 
exclusivitate de contractarea și achi
ziționarea 
porci, oi, 
puri de 
Contractările și 
gume și fruc
te, lapte și miere 
se vor face de 
către unitățile 
specializate 
M.A.I.A., 
trocoop și Aso
ciația 
rilor 
Pentru 
țările 
țiiîe de porci, oi, 
lapte, cartofi, le
gume și fructe 
se vor practica 
prețurile, și se 
vor __acorda primele și sporurile 
prevăzute în actele normative pen
tru unitățile M.A.I.A. . în acest fel, 
sporesc avantajele pe care le vor 
obține cetățenii din valorificarea la 
fondul de stat a .produselor agricole. 
Spre, exemolu, pentru fiecare porc 
contractat se-vor incasa cu 369 de 
lei mai mult Numai în acest an, 
prin valorificarea porcilor, producă
torii vor putea realiza un venit su
plimentar, față de 1975, de peste 600 
milioane de lei. în același timp, pro
ducătorii vor beneficia de avansuri de 
pînă la 60 la sută din valoarea pro
duselor contractate. Conform aceleiași 
reglementări, Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum îi revine 
obligația de a lua — împreună cu 
M.A.I.A. — măsurile necesare în ve
derea organizării unor crescătorii de 
scroafe pentru reproducție, purceii 
obținuți în aceste crescătorii urmînd 
să fie distribuiți populației. O altă 
prevedere, menită să-i stimuleze pe 
producători : cei care contractează 
porci cu unitățile 
dreptul să cumpere 
trate — între 200 și 
rumb pentru fiecare 
și livrat la greutatea de 110 kg în 
viu — la prețul cu amănuntul. Be
neficiază de furaje concentrate și 
care contractează pentru fondul 
stat cartofi și lapte.

Pe baza propunerilor 
participanții la recentul 
cooperației de consum — 
derilor decretului — am întocmit un 
program de acțiune, cu termene și 
responsabilități precise. Am prevă
zut, de exemplu, 
centre și puncte

următoarelor 
păsări, 

casă,
produse : 

pene, ie
și cartofi.

ouă, 
fasole 
achizițiile de le-

ale 
Cen-

crescăto- 
de albine, 

contrac- 
și achizi-

• Cooperația de con 
sum
o
©

FAPTUL
DIVERS
Medici 
artiști

•

Totul a pornit de la 
directorului. După ce 
doi ani s-a numărat 
elevii clasei de

pasiunea 
timp de 
printre... 

____ _______ sculptură a 
școlii populare de artă din lo
calitate, directorul Grupului șco
lar sanitar Bacău a înființat și 
in școala pe care o conduce un 
cerc de sculptură. Acestuia i-a 
urmat unui de metaloplastie, 
apoi altele de țesături și cusă
turi. Astăzi, viitorii asistenți 
medicali, farmaciști și tehnici
eni dentari, la care se adaugă 
aproape toate cadrele didactice 
din școală, iși dau întâlnire-, 
după orele de program, in ate
lierele de creație. Ei și-au îm
podobit sălile de curs, cabine
tele și coridoarele școlii cu nu
meroase lucrări care incintă o- 
chiul și desfată inima. _ Școala 
întreagă este o veritabilă expo
ziție. O lume a frumosului.

Fetele
9

tăcerii
Din anul 1909 șî pînă acum, 

în centrul Brăilei există un 
ceas de o construcție și frumu
sețe aparte. Cu timpul, bătrî- 
nul orologiu a devenit o ade
vărată emblemă a orașului. 
In ultimul timp însă, cadranele 
sale arată orice oră, numai pe 
cea exactă nu. Oare edilii — că
rora le-ar fi suficientă o simplă 
privire aruncată pe 
ferestrele primăriei 
piere — nu se uită 
public 7

vor fi Încadrate corespunzător cu 
lucrători permanenți sau sezonieri, 
după caz. De asemenea, vom popu
lariza noile reglementări pentru ca 
fiecare cetățean să cunoască exact 
numeroasele avantaje pe care le 
poate avea contractind diferitele pro
duse. Apelez din nou la un exem
plu : in aproape toate curțile oame
nilor există unele porțiuni de teren 
nefolosit sau folosit într-o măsură 
insuficientă față de producția care se 
poate obține prin cultivarea inten
sivă a diferitelor legume și fructe. 
Ei bine, știți cit se poate ciștiga de 
pe urma cultivării succesive cu le
gume — salată, tomate, 

ardei 
unei 
de i 
mp ? 
5 000 
altfel, 
planul nostru am 
preconizat o sea
mă de măsuri 
concrete menite 
să-i stimuleze pe 
producători. Ast
fel, numai in a- 
cest an, vom 
pune la dispozi
ția producători- 

peste 400 000 de pur- 
iepuri-matcă, 7 mi- 

Pe legumicultori îi 
procure material să- 

semințe, îngrășă-

achizitor unic la 
seamă de produse 
Condiții avantajoa- 
pentru producătorise

® Se lărgește rețeaua 
centrelor de preluare

cooperatiei au 
furaje concen- 
300 kg de po- 
porc contractat

cei 
de

de
al

făcute
Congres 
și a preve-

organizarea de noi 
de achiziții, care

vreuna din 
din apro- 
la orologiul

I

castraveți și 
gras — a 

suprafețe 
numai 200 

Minimum 
de lei. De 

, și prin

lor-contractanți 
cei. 15 000 de 
lioane de pui. 
vom sprijini să 
ditor de calitate, semințe, îngrășă
minte chimice. In același timp, le 
vom acorda asistență tehnică pentru 
combaterea bolilor și a dăunătorilor, 
în localitățile de unde vom achizi
ționa 
cu 
stîne 
vor . .
tele necesare pentru pășunat. Pe de 
altă parte, vom sprijini pe contrac- 
tanți pentru a obține de la coopera
tivele de credit fondurile necesare 
procurării materialelor de care au 
nevoie ca să construiască adăposturi, 
să amenajeze solarii ș.a.m.d.

înainte de a încheia, aș vrea să sub
liniez o ultimă problemă de maximă 
importanță : sprijinul permanent pe 
care îl așteptăm de la consiliile 
populare, care, acționînd în spiritul 
documentelor adoptate la recentul 
Congres al consiliilor populare, sînt 
singurele în măsură să asigure valo
rificarea cadrului legal existent. Con
cret, iată la ce mă refer. O seamă de 
legi adoptate în ultimii ani — Legea 
sistematizării. Legea pomiculturii 
ș.a.m.d. — stabilesc (expres sau im
plicit) obligația cultivării tuturor su
prafețelor de pămînt. In aceste 
condiții, dacă- și consiliile populare 
vor acționa pentru aplicarea consec
ventă a legii, o parte tot mai mare 
din producția ce se va realiza, con- 
traotată prin unitățile 
conduce la îmbunătățirea 
nării pieței.

lapte, de 
producătorii 

cooperatiste, 
pune la

comun acord 
vom organiza 
cărora li se 

dispoziție suprafe-

noastre, va 
aprovizio-

Revizor 
revizuit

Toată lumea căuta, dar nu 
găsea- nimic. Parcă intrase in 
pămînt. Și doar nu era vorba 
de un ac in carul cu fin, ci de 
o ditamai autobetonieră (31-AG- 
5385), proprietatea Stației de u- 
tilaje transport a Grupului de 
șantiere T.C.I. Govora. Dar și 
mai ciudat era că odată cu ea 
s-a făcut nevăzut și revizorul 
tehnic Ștefan Mincov. Abia a 
doua zi dimineața a fost desco
perit misterul. Revizorul cu 
pricina nu găsise un alt mijloc 
de transport mai bun pentru a 
da o fugă pînă în comuna na
tală, Zătreni — Vîlcea, aflată la 
o distanță de aproape 100 kilo
metri de șantier, decit auțobe- 
toniera respectivă. Lucrătorul 
de miliție care i-a ieșit în* cale, 
i-a făcut semn să tragă pe 
dreapta. După amenda de ri
goare, i s-a suspendat și per
misul de conducere. Cu alte cu
vinte, un revizor revizuit.

Toate trei
întâmplarea a făcut să se în

tâlnească in aceeași seară, in a- 
celași restaurant din Drobeta 
Turnu-Severin și la aceeași 
masă. Din vorbă-n vorbă, cele 
trei au devenit repede prietene. 
Cine se aseamănă se adună. 
Nici una din cele trei n-avea 
nici o ocupafie. Dar toate trei 
aveau aceleași intenta :

— Vai, tu, dacă dau 
neva cu situație (a se 
șină, casă și meserie 
mă mărit imediat.

Pină una, alta, cele 
trei județe- diferite — 
chiva Gurzu (Timiș), Lia Toma 
(Hunedoara) și Elena Iovlță 
(Mehedinți) — puteau fi văzute 
la același restaurant, seară de 
seară, in compania unor indi
vizi dubioși. Cu ce bani ? Cu ce 
mijloace ? A urmat primul drum, 
la miliție. Apoi, la tribunal. Lia 
a fost condamnată la două luni 
închisoare, Paraschiva — la o 
lună, iar Elena — la 3 000 lei 
amendă.

într-o statie
9

de autobuz

peste ci
tiți ma- 
bănoasă)

trei, din 
Paras-

Intr-o stație de autobuz din 
Tirgu-Mureș, un pasager, pe nu
me Petre Suciu, de la Combina
tul de îngrășăminte chimice, a 
observat cum o mînă se stre
coară în geanta unei femei care 
se urca în mașină. P.S. a încer
cat să prindă mina hoțului. Dar 
hoțul s-a lăsat... păgubaș și a 
rupt-o la fugă. L-au prins ime
diat subofițerii de miliție Ale
xandru Bereș și Augustin Tău- 
șan. Cine era ? Un oarecare 
Adam Carol, fără nici o ocu
pație. Se „profilase" pe furturi 
de buzunare. Pînă acum a fost 
condamnat de 12 ori. „Opera" 
cînd cu mina stingă, cînd cu 
dreapta. Și numai în cazuri de 
aglomerație. Ultima oară a în
cercat cu stingă. Și a avut ghi
nion. Urmează condamnarea 
nr. 13.

*
fraternitate asupra tinerilor 
intelectuali și tragedia pri
melor jertfe omenești pe 
altarul lor (un moment re
voluționar ce precede eve
nimentele anului 1848).

Excepție făcînd aceste e- 
pisoade, lumea meseriași
lor și negustorilor surprin
dă în „Dincolo de pod" este 
o lume măcinată de neferi
cire, de un sentiment de 
instabilitate și relativitate, 
de neliniște, derută morală.

de deter- tia atestă, deUltimul film al regizoru
lui Mircea Veroiu atestă 
continuitatea unei preocu
pări, constanța interesului 
său pentru literatura noas
tră realistă inspirată din 
lumea transilvăneană. Dacă 
două din peliculele sale an
terioare își aveau sursa în 
lucrări antologice ale lui 
Ion Agârbiceanu, aceasta 
din urmă are ca punct de 
pornire o scriere nu • mai 
puțin celebră a lui loan 
Slavici.

„Dincolo de pod" este o 
dramatizare semnată tot de 
Mircea Veroiu după „Ma
ra", mai exact după ulti
mele două treimi ale roma
nului. Filmul păstrează 
structura eroilor (nu și a 
datelor lor fizice), relațiile 
dintre ei; multe secvențe 
reproduc dialoguri luate 
direct din Slavici. Eroina 
principală a filmului — ca 
de altfel și cea a cărții, așa 
cum a observat mai demult 
exegeza literară — nu este 
Mara, cl Persida. fiica Ma
rei. Mai presus chiar decit 
destinul acesteia, filmul ex
plorează „lumea" în care 
s-a născut și trăiește. Este 
evidentă preocuparea auto
rului scenariului și a regi
zorului de a lărgi și adinei 
investigația în mozaicul so
cial și multinațional al 
Radnei, Lipovei sau Aradu
lui din primul sfert al vea
cului al XIX-lea ; de a su
gera viața breslelor, a ne
gustorilor : opoziția dintre 
liniștea mînăstirii și agi
tația străzii, a pieței, tu
multul lăuntric al oameni
lor la. această răscruce de 
epoci istorice. Un element 
nou în raport cu cartea : 
cîteva secvențe — care pu
teau fi și mai expresive — 
ce reflectă fascinația idei
lor de egalitate, libertate.

destinelor lor și __ _
minarea lor social-istorică. 
Filmul caută echivalențele 
tonului de obiectivitate al 
romanului, ale „distanței" 
prozatorului față de eroii 
săi. Credem însă că „Din
colo- de pod" nu ar fi avut 
decît de cîștigat dacă sce
nariul ar fi fost mai pu
ternic centrat în jurul unui 
personaj, ori clar tensionat 
pe o anumită, pe o singură 
idee și dacă Mircea Veroiu,

asemenea, 
o cunoaștere deosebită a 
potențialului nostru actori
cesc — așa incit îți a- 
pare cu adevărat ca fiind 
„cea mai bună posibil" a- 
tunci cînd îi urmărești pe 
Leopoldina Bălănuță în. 
Mara, pe Mircea Albulescu 
în Huber ori pe Irina Pe
trescu în Aegidia, Petre 
Gheorghiu în Bocioacă, pe 
Ion Caramitru în Codreanu, 
ori pe Florin Zamfirescu 
în Trică, Florina Cercel în 
Marta și Ovidiu luliu Moi- 
dovan în Burdea.

Imaginea filmului este de 
un cromatism rafinat. Din
colo de cîteva, repetate, a- 
lunecări estetizante (filmă
rile lente ale morții, ale 
stingerii unor personaje), 
nu poți decît admira forța 
ei evocatoare ori plastică 
(de pildă — măcelăria lui 
Huber, amintind picturi ce
lebre, ori scena recrutării). 
Se impun, de asemenea : 
valorile ei metaforice, sec
vența renunțării 'maicii 
Aegidia la cele „lumești", 
și finalul filmului.

Interesantă lectură a 
„Marei", „Dincolo de pod" 
marchează un nou succes 
al Casei de filme unu, un 
moment important în matu
rizarea mijloacelor de ex
presie ale tînărului și ta
lentatului regizor Mircea 
Veroiu. Absolut sigur, 
„Dincolo de pod" are pe 
lingă meritul său intrinsec 
și pe acela de a trimite, 
înapoi, la Slavici.. Ceea ce 
nu«e lipsit de importanță -e9 
„Mara" fiind un model djț, ' 
roman obiectiv, o capodo*ftV 
peră a realismului nostru 
clasic, ce așteaptă să fie 
redescoperită de cititorul 
contemporan.

Dan CONSTANTIN 
Cristian ANTONESCU

„SEMNELE PRIMĂVERII
A Intrat în tradiție ca, în fie

care an, la sfîrșitul lunii februarie 
și începutul lui martie să se or
ganizeze „Decada mărțișorului", în 
cadrul căreia comerțul oferă mul
tiple posibilități de alegere a unui 
cadou frumos, util. Intre acestea, 
un loc aparte îl ocupă mărtișoare
le pe care le vom dărui soțiilor, su
rorilor. mamelor, fiicelor și colege
lor noastre, ca semn de prețuire și 
alese simțăminte. In același timp, 
mărțișorul este și un etalon al fan
teziei și bunului gust, atît pentru 
creatori, cit și pentru producători. 
Anul acesta, întreprinderea comer
cială de stat „Bijuteria" — care se 
ocupă de comercializarea mărțișoa- 
relor — a avut la dispoziție, pen
tru a alege, o mare varietate de 
modele. în prezent, se află în vîn- 
zare 330 de sortimente, în circa 
2 000 de modele, dintre care 315 sînt 
noi, confecționate din metal emai
lat sau lustruit, din os. material 
plastic, rafie, textile etc. Cantita
tiv, anul acesta BÎnt puse în vîn- 
zare cu 14 la sută mai multe măr- 
țișoare, decît in anul trecut. O 
noutate : anul acesta, se pot cum
păra și mărțișoare poștale, special 
concepute și ambalate în plicuri 
pentru a putea fi expediate prin 
poștă.

în afară de mărtișoarele propriu- 
zise. unitățile comerciale de spe
cialitate oferă și o gamă bogată 
și diversă de obiecte de podoabă, 
pentru cei care vor să folosească 
această decadă pentru a dărui mai

mult decît un simplu mărțișor : 
brose, coliere, cercei, inele, agrafe, 
mărgele etc.

In perioada decadei mărțișorului, 
unitățile „Bijuteria" vor cunoaște o ■ 
mare afluență de cumpărători. Pen
tru a putea face fată solicitărilor, 
în această perioadă. întreprinderile 
și organizațiile comerciale au luat 
o serie de măsuri, in primul rînd 
de natură organizatorică : pentru 
evitarea aglomerației, mărtișoarele 
se vind nu numai în magazinele de 
bijuterii, ci și în alte unități — 
tutungerii, unități si raioane de ar

♦

ticole cosmetice, parfumerie, de ga
lanterie. la chioșcuri. Firește, aces
tora li se adaugă tradiționalele 
puncte volante, întîlnite la tot 
pasul, pe străzi. Ir/ Capitală, de 
pildă, vor funcționa 577 de astfel 
de puncte pentru vînzarea mărți- 
șoarelor (față de 475 cite au func
ționat anul trecut). S-au luat, de 
asemenea, măsuri pentru aprovi
zionarea permanentă a unităților Cu 
amănuntul, comenzile — primite și 
telefonic — se onorează în maxi
mum 24 de ore.

Basnet

„Dincolo de podw
Mărturie 
mincinoasă

Persida, fire mindră și, 
in aparentă, puternică, sim
te „o spaimă în mijlocul 
acestei lumi unde nimic nu 
i se punea împotrivă". Iar 
iubirea sa pentru Națl este 
istoria unei pasiuni distru
gătoare. Fiica Marei va 
converti prejudecățile na
ționale și sociale. Ea va ieși 
— Cu un preț mult prea 
mare ! — la liman chiar și 
în lupta, plină de suferin
ță, pe care o duce împotri
va firii instabile, sfîșiate de 
contradicții, a bunului și 
mereu umilului Națl. Dar 
va fi în cele din urmă lovi
tă iremediabil.

Subtilă valorificare a ca
podoperei clasice, scenariul 
lui Veroiu e mai puțin in
teresat de complexitatea 
portretistică a eroilor săi. 
de motivațiile psihologice 
ale comportării lor. cit de 
semnificația existențială a

cu subtilitatea care-i ca
racterizează creația, ar fi 
găsit căile unui raport mai 
pronunțat emoțional intre 
imagine și spectator.

Frumusețea 
(semnată de i 
rafinamentul i 
cui discret și : 
actorilor sînt i 
testabile 
„de autor' 
in același timp. Genericul 
iiiterpreților vădește o rară 
intuiție în privința unor 
foarte tinere talente. Ne 
gîndim la felul in care se 
afirmă în acest film 
Maria Ploae (Persida), 
prezență de incontestabi
lă distincție și finețe, 
actriță de o surprinzătoare 
sobrietate a mijloacelor, 
precum și la debutul 
lui Andrei Finți, de o 
expresivitate romantică in 
rolul lui Națl. Distribu-

i imaginii 
Călin Ghibu), 
cadrajelor, jo- 
interiorizat al 
calități incon- 

ale acestui film 
și „de echipă"

Natalia STANCU- 
ATANASIU

I
I

Ana Pop din Cluj-Napoca s-a 
certat cu o colegă de serviciu. 
Cum nici una, nici alta n-au 
vrut să apeleze la ajutorul ce
lorlalți colegi spre a le împăca, 
au ajuns in fața instanței de ju
decată. Pentru a ieși basma cu
rată, A. P. a determinat pe o 
altă colegă, Silvia Felecan, să 
depună mărturie in favoarea sa.

— Dar de unde știți dv. că 
tot ce ați declarat este absolut 
adevărat ? — a intrebat-o ju
decătorul.

— Păi, să vedeți... Eu, una, 
n-am spus nimic in plus decit 
ce mi-a spus să spun colega...

Urmarea : Silvia Felecan' a 
fost condamnată la șase luni 
închisoare pentru mărturie min
cinoasă, iar Ana Pop, tot la șa
se luni, pentru 
să spună. Adică 
vățătură pentru 
tribunalul și 
joacă.

că i-a spus ce 
să mintă. O în
cet care cred ci 
mărturiile sini

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"



SCÎNTEIA — miercuri 25 februarie 1976 PAGINA 3

Lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno - libiene

La București au început marți lu
crările celei de-a treia sesiunii a Co
misiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-libiene de colaborare econo
mică și tehnică. Sînt examinate evo
luția relațiilor economice bilaterale, 
potrivit acordurilor și. înțelegerilor 
încheiate în 1974, cu prilejul vi
zitei președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Arabă Li- 
biană, posibilitățile existente în 
scopul intensificării colaborării și co
operării dintre cele două țări în do
meniile construcțiilor, agriculturii, 
petrolului, transporturilor și teleco

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Cu prilejul ediției de primăvară a 

Tîrgului international de la Leipzig, 
care se va desfășura între 14 și 21 
martie, la Reprezentanta comercială 
a R. D. Germane din București a a- 
vut loc, marți dimineață, o conferință 
de presă.

Sub deviza „Pentru comerț mondial 
neîngrădit și pentru progres tehnic", 
apropiata ediție va reuni peste 9 000 
de expozanți din circa 60 de țări, 
printre care și România. Un număr 
de 13 întreprinderi românești de co
merț exterior prezintă, în cadrul unei

o Sub genericul „Codul eticii șt 
echității socialiste — călăuză in 
viața și activitatea cotidiană", 
în județul Bacău sînt organizate 
numeroase manifestări cultural- 
educative : expuneri, simpozioane, 
mese rotunde, dialoguri ale tineri
lor cu activiști de partid, oameni 
de cultură, festivaluri-concurs etc. 
La B.uhuși, bunăoară, un mare nu
măr de textiliști și elevi din școlile 
de cultură generală au participat la 
o masă rotundă pe tema „Frumu
sețea meseriei mele", iar la Bacău 
a avut loc simpozionul „Arta anga
jată, imperativ al creației contem
porane". Tinerii muncitori din Tg. 
Ocna și Buhuși au participat la 
concursurile „Programul partidului 
— programul nostru" și „Noutățile 
tehnice. ale meseriei noastre", iar 
artiștii amatori din comunele Dealu 
Morii, Vultureni, Tătărăști, Huru- 
iești, Corbasca s-au întrecut în ca
drul festivalului cultural-artistic in
titulat „Vitejii neamului". • La 
Vaslui a avut loc un simpozion 
cu tema „Forme, metode și mijloa
ce în educația materialist-științifică 
a maselor", organizat cu contribu
ția unor cadre didactice de la Uni
versitatea „Alexandru Ioan Cuza" 
din Iași. • La Timișoara conti
nuă manifestările cultural-artisti- 
ce prilejuite de „Centenarul Brân- 
cuși". La Muzeul Banatului a fost 
deschisă o expoziție fotodocumen- 
tară despre creația marelui sculp
tor în aula universității a avut 
loc o evocare a personalității artis
tului de către prestigioși oameni de 
cultură timișoreni. în același cadru, 
la Arad, „Casa prieteniei" a găz
duit o conferință, însoțită de pro
iecții, cu tema „Constantin Brân- 
cuși — 100 de ani de la naștere", 
o în comuna Golăești, din județul 
Iași, s-a constituit recent un nou 
cenaclu literar, care a primit nu
mele de „Ionel Teodoreanu", da
torită și faptului Că unul din sa
tele comunei se cheamă Medeleni, 
o La Topalu, în județul Constan
ta, localitate așezată pe malul 
Dunării, într-o zonă cu o bogată 
tradiție folclorică, a luat ființă, de 
curînd, un ansamblu de dansuri

La 29 febi’uarie, tragere excepțională
Pronoexpres-OIimpic

tncepînd de luni, 23 februarie, 
și pînă la 28 februarie. Adminis
trația de stat Loto-Pronosport a 
pus în vînzare bilete de partici
pare la tragerea excepțională 
Pronoexpres-OIimpic din 29 fe
bruarie. La această tragere se 
vor atribui numeroase și impor
tante premii în bani (de va
lori fixe și variabile), autotu
risme „Dacia 1300“ și „Skoda-S- 
100", excursii în U.R.S.S. (cu 
trenul și avionul, durata circa 
14 zile, pe ruta Kiev — Lenin
grad — Moscova), Ungaria — 
Austria (cu trenul,’ durata circa 
11 zile, pe ruta Budapesta — 
Viena — Salzburg) și în Franța 
(Paris — Valea Loirei, cu avio
nul, durata circa 8 zile). Se vor

(Urmare din pag. I)

mai trece bancnotele de 
cîteva ori prin degetele tre- 
murînde și dezleagă miste
rul. Din grabă — din graba 
beneficiarilor — crezuse că 
le înmînează un top, sigilat 
de bancă, de 100X25 lei ; în 
realitate fuseseră 100X50 
lei. Două mii cinci sute de 
lei plătiți în plus.

Aleargă, băiete, prin Cra
iova, în căutarea celor „fe
riciți" prin eroare I Sau 
poate nici n-a alergat ca
sierul prea mult, mai de
grabă a căutat să le iasă în 
întîmpinare, convins că în
șiși beneficiarii plătii, în
dată ce vor constata gre
șeala, se vor întoarce din 
drum. Așa cum e frumos 
și omenește. Așa cum scrie 
în ziare că face cîte un 
pionier, cîte un milițian, 
șofer de taxi ori fel de fel 
de alți concetățeni. Așa 
cum învățătoarea Floarea 
Ivancu îi dăscălește la 
școală pe cei mici, inclu
siv pe copiii casierului. In 
șfîrșit, așa cum ascultaseră 
amîndoi, cu o zi Înainte, la 
ședință.

Iată însă că nu i-a Intîl- 
nit. Soții Ivancu dispăru
seră fără urmă. „Ori poate 
n-au dispărut expre, ci au 
avut tren și-au plecat" iși 
șpuse casierul... Fuge la 
gară. Mai era ceva timp 
pînă la trenul de Galati. 
Așteptare, cu inima și tăl
pile pe jar, cu autobuzul 
pierdut, cu o sumă consi
derabilă în suspensie. Emo
ții — de neinvidiat.

Iată, consătenii apar... Și 
casierul le iese în fată... Iar 
ei se-arată surprinși... Și 
casierul îi întreabă de-a 
dreptul... Dar ei îl iau pe 
„nu" în brațe.

Omenie, omenie, dar a a- 

municațiilor, în alte sectoare de in
teres comun, precum și în vederea 
lărgirii și diversificării schimburilor 
de mărfuri.

Delegația română Ia /lucrări este 
condusă de Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar delegația 
libiană de Ezzeddin El Mabrouk, mi
nistrul petrolului.

Sînt prezenti Nicolae Vereș, am
basadorul României la Tripoli, și 
Yahia Zakaria Al-Mukadami. amba
sadorul Libiei la București.

«. (Agerpres)

expoziții pe o suprafață de circa 1 500 
mp, o gamă largă de produse, îndeo
sebi din domeniul construcțiilor de 
mașini : strunguri de diverse tipuri 
și alte mașini-unelte pentru prelu
crarea și așchierea metalelor, electro
motoare și transformatoare, centrale 
telefonice, instalații și utilaje pentru 
industria alimentară, tractoare și ma
șini agricole, utilaj petrolier, mașini 
și utilaje pentru construcții etc, pre
cum și bunuri agroalimentare. lucrări 
editoriale și exponate filatelice.

(Agerpres)

populare care și-a propus să valo
rifice pe scenă jocurile și datinile 
specifice acestor locuri. Ansamblul 
este compus din 35 perechi de dan
satori din rîndul țăranilor coopera
tori. Primul spectacol va fi prezen
tat la 21 martie, dată la care coo
perativa agricolă din localitate ani
versează 25 de ani de la înființare.
• în orașele și comunele județului 
Covasna au fost organizate, re
cent, o serie de expoziții cu te
matică variată. Astfel, la Muzeul 
județean din Sf, Gheorghe s-a des
chis o expoziție documentară pri
vind ocrotirea mediului înconjură
tor ; la Casa de cultură a sindica
telor din același oraș sînt prezen
tate creații ale artiștilor plastici din 
județul Prahova — picturi în acua
relă și ulei, sculpturi și tapiserii, 
organizată de cenaclul din Sf, 
Gheorghe al UiA.P. ; în 6 comune 
ale județului a avut Ioc vernisajul 
unor expoziții’ de artă plastică.
• Sub egida centrului județean de 
îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă, la Pa
latul cultural din Arad a avut 
loc un spectacol folcloric intitulat 
„Mindru-i cintul arădean", organi
zat în ideea punerii în valoare a 
celor mai noi creații folclorice din 
această zonă. • în comuna Cîrli- 
gele, din județul Vrancea, cu 
sprijinul cetățenilor, a fost organi
zată o colecție muzeală. în prezent, 
în cadrul căminelor culturale din 
județ funcționează 10 asemenea in
stituții cultural-educative, numărul 
lor urmind să crească în acest an 
cu peste 20. • în aceste zile, în 
mai multe comune din județul 
Satu-Mare, între care Medieșu 
Aurit, Livada, Sanislău etc., se 
desfășoară „Zilele cultural-educa
tive ale comunei". Cu acest prilej 
au loc simpozioane privind dezvol
tarea economico-socială a comunei, 
se organizează dezbateri pe proble
me ale eticii și echității socialiste, 
spectacole prezentate de Teatrul de 
nord Satu-Mare, concerte susținute 
de colectivul Filarmonicii sătmăre
ne, expoziții de artă plastică orga
nizate de Filiala U.A.P. Satu-Mare.

extrage 44 de numere cîștigătoa- 
re. Se cîștigă și cu trei numere. 
Participarea se face pe bilete de 
6 și 15 lei varianta. Biletul de 15 
lei are dreptul de participare la 
toate extragerile. Se vor efectua 
8 extrageri în două faze, astfel : 
la faza 1 — 4 extrageri, fie
care de cite 6 numere din 45 
(efectuate separat și nu în conti
nuare) ; la. faza a Il-a — 4 ex
trageri fiecare de cite 5 numere 
din 45 (efectuate separat și nu 
în continuare). Depunerea bile
telor cîștigătoare : pină în ziua 
de joi, 4 martie 1976, ora 13, în 
orașele reședință de județ și 
pînă miercuri 3 martie 1976, ora 
13, în celelalte localități.

nuntat miliția. La miliție — 
„nu și nu !“ Ba și gură 
mare că scapă trenul. Cu o 
solicitudine exemplară, oa
menii ordinii s-au simțit 
atrași în această dispută de 
mare încercare morală. Și 
au perseverat. Monetarul și 
conturile celor doi bănuit! 
au oferit un indiciu : le lip
seau vreo 800 de Iei. Re
pet : le lipseau ! Cît pe ce 
să facă ei pe păgubiții. 
După ore de insistente s-a 
dezlegat misterul. Cei 800 
de lei fuseseră depuși la

în procesul-verbal al adu
nării se face o vagă refe
rire că vreo cîțiva vorbi
tori ar fi folosit exemple, 
dar inserțiile nu denotă a 
fi fost impresionate de dis
cuții adevărate. Am cerut 
precizări secretarului orga
nizației de bază. Constan
tin Iliută, care, cu ' aceeași 
nesiguranță, a depănat trep- 
tat-țreptat cîteva situații 
care ar fi făcut sau ar fi 
putut face obiectul opiniei 
colectivului : despre cîtiva 
oameni cu prezentă slabă la

place vreodată cu ideea că 
n-arc ce-și reproșa. Nu 
fapte scandaloase trebuiau 
să facă parte din dezbate
rile adunării de la Brabo- 
va, ci micile neajunsuri, 
micile rămîneri în urmă 
pe plan etic, dar implicate 
în așa fel în discuții, încît 
lă nu se dezlipească, ca o 
etichetă, după prima noap
te. în așa fel incit precep
tele teoretice șă nu lase 
impresia unor recomandări 
benevole, ci să dobîndeaș- 
ci autoritatea, fermitatea

Între concretul abaterii si abstractul dezbaterii
ș

C.E.C. în cadrul unei sume 
mai mari. Mult mai mari, 
în ziua aceea. Inclu
siv banii dobinditi prin pă
căleala altuia. Iar libretul 
rușinii era bine pitit în 
vesmintele Floarei Ivancu, 
la loc discret.

întimplarea a făcut re
pede înconjurul satului. 
Cum a fost posibil ? Cum 
s-a putut ca după numai o 
noapte de la dezbaterea 
chestiunilor moralei, cin
stei și onoarei reciproce, 
două dintre cadrele de 
bază ale comunei să cadă 
în mocirla rușinii ?

O parte din răspuns am 
aflat-o parcurgînd docu
mentele acelei adunări ge
nerale. Care, a fost exem
plară, dar numai în partea 
ei teoretică. Dascălul care 
a prez -'tat referatul putea 
să-l ții tu același succes, 
în orie tă adunare, la 
univeri populară sau
pe alt t. Din „ma
terial" tu desăvîr-
sire < concrete.
Sarea dezbateri.

ședințe, despre unul — vi
novat de o neglijență sta
tutară (dar care mai fu
sese discutat și sancționat 
cu o lună înainte), despre 
un altul care și-ar fi pără
sit soția.

Poate, că aceste cazuri au 
fost pomenite, intr-adevăr. 
Nu aceasta este problema 
conținutului concret al dez
baterilor. E vorba de mo
dul formal de a lipi 
„exemple" în posț-scriptu- 
mul unor referate abstrac
te, atemporale și aspațiale. 
Dacă din viața majori
tății colectivelor noastre 
lipsesc exemplele grave, cu 
aceasta nu am tras obloa
nele în fața exigentei, a 
spiritului revoluționar. Ori- 
cît de perfect! am fi 
ca indivizi sau colective, 
morala noastră este mo
rala perfectibilității perma
nente. A conștiinței perfec
tibilității. A exigentei și 
autoexigenței fără odihnă. 
Nici un colectiv, nici un 
grup de oameni, nici un 
om nu se v» putea com-

prhcipiBor și normelor eti
cii și echității socialiste. 
Să împrospăteze tendința 
firească spre traducerea in 
viață, în propria activitate 
și cea a colectivității, a pre
vederilor Codului etic co
munist.

Cu atît mai nefirească 
este lipsa acestui conținut 
concret al dezbaterii pro
blemelor ie conștiință, cu 
cit îrsuși inginerul Ivancu 
oferei motive de discuții. 
Sînt ini ș, ani de zile de 
cînd, prii comportările 
sale, ți-a perdut prestigiul 
în fați oamenilor din co
mună. Sirt ani și ani de 
cînd ferma de care răs
punde nu doține, datorită 
proastei coordonări, rezul
tatele «con «nice scontate. 
Nu mai depute decît cu o 
lună și jumltate in urmă, 
situația fermei nr. 2 a con
stituit obiecții unei analize 
făcute cu directorul direc
ției agricole județene, în 
plenara comitetului comu
nal de partid. Cine s-a fă
cut că nu aule criticile și

PE SCURT, DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

TIMIȘ. La școlile profesionale de 
mecanici agricoli din Orțișoara, Biled 
și Lugoj se pregătesc. în aceste zile, 
pentru meseria de tractoriști prin 
cursuri de scurtă durată, un număr 
de peste 250 țărani cooperatori, care 
încă din această primăvară vor veni 
în sprijinul mecanizatorilor pentru 
executarea la timp și de calitate a 
lucrărilor agricole. Anul trecut, cu 
sprijinul specialiștilor din S.M.A., au 
fost pregătiți pentru conducerea trac
torului un număr de peste 1 100 de lo
cuitori ai satelor, dintre care aproa
pe 300 președinți, ingineri și șefi de 
ferme din C.A.P. Cu sprijinul lor s-a 
asigurat o mai bună utilizare a trac
toarelor, în special în perioadele care 
necesitau lucrul în două schimburi și 
in schimbul de noapte, (Cezar Ioana).

MARAMUREȘ. în pofida condițiilor 
nefavorabile create de această iarnă, 
constructorii maramureșeni lucrează 
în ritm intens pe șantierele. noilor o- 
biective economice și blocuri de lo
cuințe. De asemenea, ei au început 
lucrările de construcție a două com
plexe școlare — unul cu profil agricol, 
în comuna Seini, și altul pentru Gru
pul școlar de construcții de mașini 
din Baia Mare. în cel mai tînăr car
tier băimărean, „Decebal", construc
torii ridică o școală generală cu 16 
săli de clasă, o creșă și o grădiniță, 
la Sighetul Marmatiel — un cămin 
pentru fete și o creșă, iar la Viseul 
de Sus — un cămin cultural. (Gheor
ghe Susa).

ILFOV. în municipiul Giurgiu so 
află în construcție, între alte obiec
tive edilitare, un bloc-turn cu 120 de 
apartamente și două cu cite 10 ni
veluri, o modernă autogară, precum șl 
numeroase spații comerciale. Pentru 
turiști, gazdele pregătesc un modern 
motel, prevăzut și cu o unitate de ali
mentație publică, (Al. Brad).

GALAȚI. Pentru economisirea tim
pului destinat cumpărăturilor, la Ga
lați au fost înființate 10 case de co
menzi în cadrul marilor magazine a- 
limentare din cartierele Țiglina. Ae
roport, Dunărea, Mazepa. Comenzile 
se primesc în tot cursul zilei, fiind o- 
norate la ora dorită. De asemenea, 
de curînd, au luat ființă 17 centre de 
desfacere a laptelui la domiciliu și 
se extinde vînzareă acestui produs 
pe bază de abonamente. în sectorul 
alimentației publice notăm înființa
rea, la una din intrările combinatului

„ROMANIA-FILM" prezintă

„BANCHET PENTRU AHILE'<

Producție a studioului Defa-Berlin.
Regia : Roland Graf. Cu : Erwin Geschonneck, Elsa Grube-Deister.

v re mea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă și s-a răcit ușor. Cerul 
a fost variabil, exceptînd nordul și cen
trul Olteniei și nord-vestul Munteniei, 
unde înnorările au fost accentuate și 
au căzut ninsori slabe, temporare. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit, cu 
intensificări locale în sudul Moldovei, 
Bărăgan, sudul Banatului și Dobrogea. 
în cîmpia vestică, Transilvania și Ma
ramureș s-a produs ceață. Izolat, în 
nordul Oltentei, s-a semnalat polei. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 8 grade la Răuseni și Podu 

siderurgic, a unui bufet de servire 
rapidă cu preparate’calde și reci, pro
duse de patiserie, sucuri. Asemenea 
unități urmează să ia ființă și la alte 
întreprinderi gălățene. (Dan Plăeșu).»

ARAD. Constructorii noului micro- 
raion de locuințe din Calea Aurel 
Vlaicu din Arad, care însumează pînă 
în prezent aproape 10 000 de aparta
mente, au predat beneficiarilor un 
nou bloc cu 44 apartamente. La alte1’ 
trei blocuri, lucrările de construcții 
sînt pe terminate, în următoarele zile 
fiind programată recepția. Conduce
rea I.J.C.M. Arad ne informează, tot
odată, că în orașul Ineu s-au con
struit 16 noi săli de clasă, destinate 
liceului din localitate. (Constantin Si- 
mion).

PRAHOVA. în stațiunea balneară 
Slănic-Prahova s-a dat în folosință un 
complex sanatorial de reumatologie. 
Noul lăcaș al sănătății cuprinde trei 
corpuri de clădiri, pentru cazare, ca
binete medicale, săli de tratament, 
bazine pentru băi calde, precum și un 
restaurant-pensiune. Prima serie de 
pacienți a și început tratamentul în 
noul complex sanatorial de la Slănic- 
Prahova. (Constantin Căpraru).

ALBA. în ultimii ani, rețeaua de 
învățămînt a municipiului Alba Iulia 
s-a dezvoltat și modernizat prin în
ființarea unor noi unități școlare, la
boratoare, ateliere, internate. în pre
zent se înaltă un grup școlar de con
strucții, care cuprinde săli de clasă, 
internat, ateliere, o sală de sport. 
Noua unitate va pregăti cadre califi
cate pentru șantierele de construcții.

IALOMIȚA. în județul Ialomița 
continuă acțiunea de colectare a de
șeurilor. în perioada care a trecut din 
acest an, membrii organizației jude
țene a U.T.C. au predat la punctele 
de colectare 200 tone metal, 30 000 sti
cle și borcane și 5 tone hîrtie. (Aurel 
David).

SATU-MARE. De cîteva zile, anga- 
jații de la I.J.I.L. „1 Mai" din Satu- 
Mare au la dispoziție o spațioasă can
tină, dotată cu utilaje și mobilier rea
lizat în întreprindere. De la 1 martie 
vor servi masa la această cantină și 
muncitorii de la secțiile chimică și 
turnătorie ale întreprinderii, ampla
sate în zone mai îndepărtate ale ora
șului. Lor li se va transporta, zilnic, 
aceeași mîncare caldă, la preturi 
convenabile.

Iloaiei șl plus 4 grade Ia Bistra-Cîm- 
peni. în București : Vremea a fost fru
moasă, dar rece. Cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat potrivit. Temperatura 
maximă a fost de plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 februarie. în țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea precipitații slabe 
izolate, mai ales sub formă de ploaie. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 9 și plus 
1 grad, dar vor coborî în primele nopți 
sub minus 15 grade în Maramureș, de
presiunile din estul Transilvaniei și în 
nordul Moldovei. Temperaturile maxi
me vor oscila între minus 3 și plus 7 
grade, local mai ridicate în a doua par
te a intervalului. Ceață slabă. în Bucu
rești : Vreme în încălzire. Cerul va fi 
schimbător, favorabil precipitațiilor 
slabe. Vînt potrivit. Ceață slabă.

s-a complăcut în tăcere ? 
Cine a continuat cu modul 
de viață boem, exemplu 
viu de indisciplină și de
zordine ? Ion Ivancu. Nu 
puteau fi toate acestea dez
bătute în adunarea gene
rală din 29 decembrie ?

Am crezut că cel puțin 
ultimul accident a reanimat 
jarul spiritului critic, a ri
dicat temperatura exigen
tei. M-am dus la Brabova 
după o lună și jumătate de 
la rușinoasa întîmplare cu 
banii. Fusese rostit vreun 
cuvințel în organizația de 
partid despre frapanta ab
dicare de la cinste a lui 
I. I. ? Nu. Cineva a încer
cat, timid, să aducă vorba 
cu ocazia unei adunări sin
dicale, dar cuvîntul său a 
fost potolit. Fapta e in
contestabilă, recunoscută 
scris de cei doi soți. Satul 
6 comentează. Numai bi
roul organizației așteaptă. 
Rămînînd în urma opi
niei. spontan constitui
te. Se pare că unii to
varăși din Brabova-Dolj 
tot nu s-au hotărit să 
părăsească stilul dezbateri
lor abstracte în favoarea 
analizei concrete, operati
ve, intransigente. E timpul 
să se convingă că princi
piile etice se cultivă nu 
prin fraze pompoase, ci 
prin analiza critică, la 
obiect, că normele moralei 
noastre se instaurează nu 
prin simple declarații Și.re
comandări, ci prin întărirea 
climatului de exigentă mo
rală, că formarea omului 
nou nu se rezumă la cri
ticarea formală a abateri
lor, ci rezidă în combativi
tatea față de faptele nega
tive, mijloc de afirmare și 
călire a conștiinței socia
liste, a spiritului revoluțio
nar.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio-' 

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a adresat telegrame 
de felicitare președintelui Camerei 
Reprezentanților din Australia — 
Billy Mackie Snedden, și președin
telui Senatului — Condor Louis 
Laucke, cu prilejul alegerii lor în 
aceste funcții.

★

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea președinte
lui Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania, Aii Manaj, pentru 
felicitările ce i-au fost adresate cu 
prilejul alegerii sale în această func
ție.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Kuweitului, Șeicul Sabah 
Al-Ahmed Al-Jaber, cu prilejul Zilei 
naționale a Statului Kuweit.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Volta Superi
oară. Kabore Alfred, cu prilejul de
semnării sale în funcție.

(Agerpres)

Modernizarea 
rețelei comerciale 

la Fălticeni
în cadrul amplei acțiuni ini

țiate în județul Suceava de 
dezvoltare și modernizare a re
țelei comerciale, orașul Fălti
ceni se înscrie cu rezultate 
importante. Este vorba, între 
altele, de înființarea unor noi 
unități comerciale, precum și 
de modernizarea celor mai 
vechi. în legătură cu acesta, 
tovarășul Vasile Andreescu, 
din conducerea întreprinderii 
comercială de stat mixtă, 
ne-a precizat că, a fost dată 
în folosință o nouă unitate de 
alimentație publică în zona 
Băncuța. Concomitent, au fost 
modernizate, creîndu-se condiții 
pentru introducerea sistemului 
autoservirii, un magazin profi
lat pe desfacerea produselor in
dustriale nealimentare și un 
altul — „Casnica" — înființat 
prin comasarea a două unități 
vechi, pentru desfacerea artico
lelor de menaj. (Gh. Parascan).

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 22 FEBRUARIE 1976

Categoria I (12 rezultate) : 16,70
variante a 6 741 lei ;

Categoria a Il-a (11 rezultate) : 
198,20 variante a 630 lei ;

Categoria a IlI-a (10 rezultate) : 
1 642,40 variante a 114 lei.
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SCHI

Competiții de masă la Păltiniș și Mogoșa
Timp de patru zile, pitoreasca sta

țiune Păltiniș a găzduit finalele ce
lei de-a III-a ediții a „Cupei tinere
tului" la schi, rezervate tinerilor din 
mediul rural și elevilor.

După întreceri dirze. finalele spor
tivilor din mediul rural au fost cîști- 
gate la probe alpine de Mariana Âle- 
xandrescu (județul Arad) și Constan
tin Teșileanu (județul Harghita), iar 
la ceile de fond de Adriana Pleșa (ju
dețul Alba) și loan Olteanu (județul 
Brașov). Pe locurile prime la finalele 
elevilor s-au clasat Gabriela Leib 
(județul Hunedoara) și Constantin 
Țurcanu (județul Suceava) — la 
probele alpine, iar Livia Vodă (jude
țul Harghita) și Leonte Grădinara 
(județul Neamț) — la cele de fond. 
(Nicolae Brujan)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HOCHEI

între 28 februarie și 4 martie, la 
patinoarul „23 August" din Capitală 
și la cel din Ploiești, se vor. desfă
șura întrecerile tradiționalei compe
tiții internaționale de hochei pe 
gheată „Cupa F.R.H.".

La actuala ediție a turneului, care 
se va disputa sistem tur-retur, vor 
participa reprezentativa de tineret a 
Cehoslovaciei, echipa sovietică Avto-

„U. S. NEWS AND WORLD REPORT ";

Energie din reziduuri
„în multe orașe americane are loc. 

în momentul de fată, o acțiune pe 
scară largă de transformare a re
ziduurilor industriale și menajere in 
energie — acțiune determinată atît de 
insuficienta combustibililor, cît și de 
supraîncărcarea depozitelor de gu
noaie. S-a calculat că atunci cînd 
toate întreprinderile de „reciclare" 
a reziduurilor, proiectate sau aflate în 
construcție . în S.U.A., vor -începe să 
funcționeze, ele vor prelucra peste 10 
la sută din resturile industriale și 
gospodărești (în orașele americane 
se acumulează anual 140 milioane 
tone de gunoaie).

„Reciclarea" se va face prin cele 
mai diverse metode, în funcție de 
necesitățile locale. Ca principale pro
ceduri, reziduurile sînt mai întîi 
tocate mărunt, după care se proce
dează la extragerea particulelor de 
metal și sticlă. în unele cazuri, masa 
rezultată în urma acestei operațiuni 
servește drept combustibil pentru re
țelele de termoficare. în alte cazuri, 
reziduurile măruntite sînt -transfor
mate într-o materie gazoasă, care 
poate înlocui gazul natural. Există și 
proiecte' de transformare a reziduu
rilor în combustibil lichid.

Iată cîteva din cele mai recente 
realizări și proiecte vizînd transfor
marea gunoaielor în energie :

La Baltimore a intrat de curînd 
în funcțiune o nouă uzină pentru 
valorificarea a circa jumătate din re
ziduurile orășenești (care se ridică la 
mii de tone zilnic). Se prevede c*

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A KUWEITULUI

Alteței Sale Șeicul SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emirul Statului Kuweit

Aniversarea Zilei naționale a Kuweitului îmi oferă plăcutul prilej de 
a transmite călduroase felicitări și cele mai cordiale urări de sănătate și 
fericire Alteței Voastre, de pace și progres poporului kuweitian.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești, de colaborare rodnică 
dintre Republica Socialistă România și Kuweit se vor dezvolta în con
tinuare pe multiple planuri, spre binele ambelor noastre popoare, în fo
losul păcii, securității și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Șeicul JABER AL-AHMED AL-SABAH

Prim-ministru al Kuweitului
Cu ocazia Zilei naționale a Kuweitului, am plăcerea de a adresa 

Excelentei Voastre, în numele guvernului român și al meu personal, 
sincere felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și de prosperitate continuă poporului kuweitian prieten.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Insula de oțel de la Shuaiba
Privirile călătorilor ce descind 

pentru prima oară pe meleagurile 
emiratului din extremitatea nor
dică a zonei Golfului sînt invariabil 
reținute de orizontul înroșit de flă
cări uriașe — rezultat al arderii 
gazelor de la exploatările petro
liere. în deceniul de început al 
extracției petrolului in Kuweit, ga
zele ce tîșneau din străfundurile 
pămîntului erau arse în totalitatea 
lor. Mai tîrziu insă, de prin 1967, 

j cind s-au pus temeliile primei în
treprinderi petrochimice din Ku
weit, gazele na
turale au fost 
tot mai mult fo
losite, initial pen
tru producerea 
de fertilizanti ; astăzi, aceste pro
duse se exportă in 46 de țări ale 
lumii.

Centrul industriei petrochimice 
se află la Shuaiba — localitate nou 
apărută la 45 km sud de capitala 
Kuweitului și care a devenit în ul
timii ani principala zonă indus
trială a emiratului, exceptînd bine
înțeles industria petrolieră extrac
tivă, principala sursă a venitului 
național al acestei țări (Kuweitul 
produce astăzi peste 150 milioane 
tone de petrol anual).

în apropiere de Shuaiba, la Ah
madi, se înalță un modern port pe
trolier cu cheiuri metalice, prin care 
se scurge zi și noapte țițeiul ex
tras din cele aproape 400 de pu
țuri ale Burganului — cel mai bo
gat cimp petrolier din lume ținind 
seama de raportul dintre suprafață 
și cantitatea producției. La cîțiva 
kilometri de țărm, o insulă artifi
cială construită din oțel și legată 
de uscat prin două conducte sub
marine de mare capacitate pri
mește la cheiuri petroiiere-gigant 
de peste 300 000 tone, a căror în

- NOTE DE DRUM. —

Cea de-a Vil-a ediție a concursu
lui „Schiul zburător", organizat de 
Consiliul județean al Organizației 
pionierilor Maramureș, a adus pe 
platoul de scliî de la Mogoșa 81 de 
finaliști. în afara probelor alpine, de 
fond și aplicative, întrecerea de la 
Mogoșa a avut și un capitol inedit. 
Astfel, pe pîrtia de. schi, în cadrul 
unui program demonstrativ, au venit 
pentru prima oară și preșcolari de la 
centrul de schi din Baia Sprie, con
dus de prof. Alexandru Domuta. în- 
cepînd cu această ediție, în regula
mentul de participare s-a prevăzut 
obligativitatea ca fiecare echipaj să 
prezinte în concurs și doi preșcolari. 
(Gh. Susa).

mobilist Sverdlovsk și selecționata 
divizionară a României.

HANDBAL
Selecționata masculină de handbal 

a Norvegiei a întîlnit la Holmestrand 
echipa Angliei într-un meci pentru 
preliminariile turneului olimpic. Gaz
dele au repurtat victoria cu categori
cul scor de 41—7 (20—3). Golgeterul 
formației norvegiene a fost Allan 
Gjerde, care a înscris 11 puncte.

jumătate din clădirile înalte ale ora
șului să fie încălzite' cu aburi pro- 
veniți din instalații, pentru care s-au 
folosit drept combustibili resturile 
menajere. Din arderea la temperaturi 
înalte a resturilor măruntite se ob
țin zilnic 170 tone de „masă sticloa
să", folosibilă la construcția de dru
muri. Din procesul arderii rezultă, 
de asemenea, o cenușă (80 tone/zi) 
ce pqate fi utilizată pentru îmbună
tățirea structurii solului.

în Milwaukee au început. în urmă 
cu cîteva luni, lucrările de construcție 
a unei uzine, in felul ei unică în 
S.U.A. — de „reciclare", a ’ absolut 
tuturor reziduurilor din oraș. Se pre
vede obținerea, pe această cale, a 
unor mari cantități de otel, aluminiu 
și sticlă, pe lingă importante cantități 
de combustibil destinat încălzirii apei 
și obținerii de energie electrică.

Unitatea specială de „reciclare" din 
orașul Saint Louis va folosi nu numai 
reziduurile fărimițate, ci si praf de 
cărbune, în scopul producerii de 
energie electrică. S-a calculat că res
turile industriale și menajere pot în
locui aproximativ un milion tone de 
cărbune anual, în felul acesta costul 
uzinei amortizîndu-se cu rapiditate.

Ia New York se proiectează con
struirea a două mari uzine, energia 
obținută prin prelucrarea reziduurilor 
urmînd să fie folosită pentru alimen
tarea cu curent electric a metroului 
municipal și a căilor ferate din îm
prejurimile metropolei americane.

O uzină de cu totul altă factură a 

cărcare nu durează mai mult de 24 
de ore.

Intrînd în Shuaiba propriu-zisă, 
uriașe sfere argintii vestesc încă 
de departe prezența uzinelor chi
mice de îngrășăminte — cu o pro
ducție zilnică de peste 2 000 tone 
fertilizanti. Sînt exportați prin 
portul propriu aflat la un kilome
tru de platforma petrochimică. A- 
lături — o altă uzină cu același 
profil, recent intrată în funcțiune, 
„Petrochimical Industrial", cu ca
pital sută la sută kuweitian. în 
prezent, datorită acestor întreprin

deri, se valorifică 
circa o treime din 
gazul natural. De 
asemenea. altă 
parte a gazelor 

este reinjectată pentru menținerea 
presiunii zăcămintelor petroliere 
sau este folosită drept combustibil 
pentru producerea de energie elec
trică și pentru uzinele de desalini
zare a apei de mare.

Tot la Shuaiba funcționează șl 
cea mai importantă dintre cele trei 
rafinării ale Kuweitului, inaugu
rată în 1968 și care aparține com
paniei cu capital autohton, „Ku
wait National Petroleum", și o mare 
uzină de congelare a creveților și 
peștelui, pescuitul constituind o ra
mură importantă a economiei ku- 
weitiene. Tot aici, la Shuaiba, ur
mează să se construiască în viitor 
o otelărie cu o capacitate de 300 000 
tone anual, precum și alte unități 
industriale.

Intr-un cuvînt, Shuaiba a devenit 
în ultimii ani polul unei dezvoltări 
industriale diversificate, cu impli
cații binefăcătoare pentru viitorul 
economic al Kuweitului, pentru 
înaintarea sa pe calea progresului.

Crăciun IONESCU
\

Succese 
ale sportivilor noștri

Marele maestru român Florin 
Gheorghiu s-a clasat pe locul al 
treilea în turneul international de 
șah de la Malaga, totalizînd 8 puncte 
din 13 posibile, în timjJ ce Victor 
Ciocîltea a ocupat locul al patrulea 
cu 7,5 puncte. Turneul a fost cîștigat 
de Robert Byrne (S.U.A.) cu 9.5 
puncte.

★
în sala Victoria din Ploiești s-a 

disputat aseară întilnirea internațio
nală masculină de handbal dintre 
echipele României și Spaniei. Hand- 
baliștii români au dominat majorita
tea timpului, terminînd învingători 
cu scorul de 27—20 (16—7).

Astăzi, de la ora 18,00, în sala Pa
latului sporturilor și culturii din Ca
pitală, cele două echipe vor susține 
meciul revanșă.

★z
în Sala sporturilor de la Floreasca 

a avut loc ieri meciul international 
amical de baschet dintre reprezenta
tivele feminine ale României și Bul
gariei. Prestînd un jc< în real pro
gres, baschetbalistele noastre au ob
ținut o frumoasă victorie cu scorul 
de 81—70 (45—32). Astăzi, de la ora 
16,30, în aceeași sală, se desfășoară 
a doua întîlnire dintre echipele fe
minine ale României și Bulgariei.

i (Agerpres)

intrat în probe tehnologice în orașul 
Charleston (Virginia de Vest). Ea va 
funcționa pe principiul furnalelor și 
va produce gaze fierbinți, care pot 
înlocui gazele naturale în producția 
industrială. •

Un alt tip de uzină se construiește 
în districtul San Diego (California) : 
din fiecare tonă de reziduuri solide 
se va obține un baril (adică 159 1) 
combustibil lichid, care va înlocui 
petrolul utilizat în termocentrale. în 
orașul Riverside (California) se con
struiește o uzină experimentală pen
tru obținerea unui tip de benzină 
utilizabilă la motoarele cu ardere in
ternă.

Sint în curs de elaborare și alte 
proiecte de construire a unor uzine 
de reciclare a deșeurilor industriale 
și resturilor menajere. Astfel, unul 
din proiecte (din statul Oregon) pre
vede folosirea drept, combustibil la 
una din centralele electrice locale a 
reziduurilor solide împreună cu fi
bre lemnoase și resturi obținute din 
prelucrarea lemnului. Municipalitatea 
din Pennsylvania intenționează să fo
losească diferite deșeuri solide drept 
combustibil pentru cuptoarele uzine
lor de ciment.

într -un recent raport al Agenției 
pentru protecția mediului înconjură
tor se afirmă : „Ținind seama de 
evoluțiile prețurilor combustibilului, 
întreprinderile de reciclare a rezi
duurilor au perspective bune de dez
voltare".

/
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încheierea Conferinței la nivel inalt A.S.E.A.N.
DJAKARTA 24 (Agerpres). — 

După două zile de dezbateri, la Den- 
pasar, capitala insulei indoneziene 
Bali, s-au încheiat lucrările conferin-» 
tei la nivel inalt a țărilor membre 
ale Asociației Națiunilor din Asia de 
Sud-Est (A.S.E.A.N.), la care au par
ticipat președintele Filipinelor, Fer
dinand Marcos, primul ministru al 
Malayeziei, Datuk Hussein Onn, pre
mierul Singaporelui, Lee Kuan Yew, 
primul ministru al Tailandei, Kukrit 
Pramoj, și președintele țării-gazdă, 
generalul Suharto. Documentele a- 
doptate de conferință — comunicat 
comun. Declarația asupra cooperării 
și solidarității și Tratatul de priete
nie și cooperare — prevăd o mai 
strînsă cooperare pe multiple pla
nuri intre statele membre în special 
în sfera economică.

în comunicatul comun se arată că 
cei cinci șefi de stat și de guvern 
„au reafirmat hotărirea guvernelor 
lor de a continua să acționeze pen
tru promovarea păcii, stabilității și

progresului în Asia de sud-est, con
tribuind. astfel, la pacea și înțele
gerea internațională. In acest scop, 
ei au declarat că sint gata să dez
volte raporturi fructuoase și de 
cooperare reciproc avantajoasă cu 
alte țări din regiune".

Delegațiile participante au hotărît, 
de asemenea, „să dezvolte mai mult 
cooperarea 
special în 
mic, social, 
nologic".

în acest
din cele . _____ __
A.S.E.A.N. urmează să se reunească 
în zilele de 8 și 9 martie a.c., la 
Kuala Lumpur (Malayezia), pentru a 
stabili măsurile concrete în vederea 
intensificării cooperării pentru pro
ducerea bunurilor de bază, cu precă
dere a alimentelor și energiei, pen
tru transpunerea în practică a unor 
proiecte de cooperare industrială la 
scară regională.

în cadrul organizației, în 
domeniile politic, econo- 
cultural, științific și teh-
sens, miniștrii economiei 

cinci țări membre ale

ADDIS ABEBA

Sesiunea Consiliului ministerial al 0. U. A.
ADDIS ABEBA 

La Addis Abeba 
celei de-a 26-a sesiuni a Consiliului 
ministerial al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.). Participanții au 
aprobat ordinea de zi a actualei se
siuni — dezbateri cu privire la pro
iectul de buget al O.U.A. pe perioa
da 1976—1977 și la posibilitățile con
crete de extindere a cooperării afro- 
«rabe.

Luînd cuvîntul în cadrul lucrări
lor. Teferi Bante, președintele Con
ciliului Militar și Administrativ Pro
vizoriu al Etiopiei, s-a referit pe 
larg la actuala situație din Africa

24 (Agerpres). — 
continuă lucrările

australă, zonă 
timul bastion 
nialismului pe 
ce a arătat că obținerea 
deniei Angolei a îmbunătățit pers
pectivele cuceririi independenței de 
către popoarele Zimbabwe (Rhode
sia) și 
acest 
atît de 
bitorul 
și Issa. 
să-și dobîndească independența.

în continuarea dezbaterilor, au 
luat cuvîntul reprezentanții Zairului 
și Angolei. Lucrările sesiunii con
tinuă.

unde se menține ,,ul- 
al rasismului și colo- 
pămint african". După 

indepen-

namibian. el a subliniat că 
obiectiv nu mai pare acum 
îndepărtat. în încheiere, vor- 
s-a referit la teritoriul Afar 
arătînd necesitatea ca acesta

LUXEMBURG

întrunirea miniștrilor de externe ai C.E.EW----- _>
. - LUXEMBURG 24 (Agerpres). - în
truniți la Luxemburg, miniștrii de 
externe ai C.E.E. au examinat, luni, 
o serie de probleme privind relațiile 
„celor nouă" cu terțe țări.

După ce au condamnat politica 
apartheid promovată de regimul 
șist de la Pretoria și au subliniat 
cesitatea dreptului popoarelor 
Rhodesia și Namibia la autodetermi
nare și independență, miniștrii de 
externe ai C.E.E. au relevat impor
tanta pe care o are „respectarea in
dependenței statelor africane și a 
dreptului lor de a-și defini politica 
națională, fără amestec din afară". în 
declarația adoptată în acest sens se 
afirmă. între altele, că Piața comună 
sprijină măsurile luate de Organiza
ția Unității Africane privind promo
varea cooperării africane. în context, 
ei au discutat problema participării

de
ra- 
ne- 
din

la proiectele de reconstrucție, și dez
voltare a Angolei.

în ce privește relațiile cu țările 
arabe, „cei nouă" au convenit. în 
principiu, asupra unei contribuții fi
nanciare destinate studierii posibili
tăților de realizare a proiectelor eco
nomice în aceste țări. Comisia gene
rală a dialogului C.E.E.'—țările arabe 
se va întruni în luna mai. la nivel de 
ambasadori.
■ Totodată, miniștrii au studiat un 
raport referitor la evoluția situației 
după încheierea Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa și 
au. evocat, pe scurt, noile propuneri 
ale C.A.E.R. făcute C.E.E._ Aceste 
propuneri vor fi examinate amănun
țit. în cadrai viitoarei sesiuni a Con
siliului ministerial, prevăzută pentru 
1 martie, la Bruxelles.

nairobi Lucrările Adunării mondiale a tineretului
NAIROBI 24 (Agerpres). — Sub 

semnul necesității instaurării unei 
noi ordini economice internaționale', 
la Nairobi s-au deschis lucrările unei 
Adunări mondiale a tineretului, la 
care participă peste două sute de. 
delegați din întreaga lume. -In dîs- 
eufsul inaugural, secretarul . general 
al adunării, Carlos Carrasco, a evi
dențiat problemele economice cu 
care este confruntată. în prezent, 
omenirea, relevînd necesitatea ca ti
neretul să-și aducă partea sa de

contribuție la stabilirea unor relații 
noi. echitabile și juste, intre state, 
promovarea cooperării intre țările in
dustrializate și cele în curs de dez
voltare. pe baza unor principii noi. 
care să asigure lichidarea progresivă 
a decalajului economic dintre ele; -

Pe adresa reuniunii., a fost ppimi.ț 
un mesaj din partea secretarului ge-' 
neral al O.N.U., in care este sublinia
tă importanța activității Adunării 
mondiale a tineretului pentru eradi
carea colonialismului și discriminării 
rasiale înz lume.

Pactul Andin

Preocupări
de

pentru aplicarea programelor 
dezvoltare industrială

LIMA 24 (Agerpres). 
de Pactul Andin un . _ .
clar din partea șefilor de stat ai ce
lor șase țări membre — Bolivia, Co
lumbia, Chile, Ecuador, Peru și Ve
nezuela — a declarat coordonatorul 
Comisiei acestei organizații economi
ce regionale, Salvador Lluch, la în
toarcerea sa din vizita întreprinsă în 
capitalele andine» în fruntea unei de
legații a Juntei Acordului de la Car
tagena — (organul tehnic cu caracter 
permanent al organizației). Am pur
tat ample convorbiri cu președinții 
«țațelor andine — a menționat el —

— Există față 
sprijin politic

în specia] în legătură cu depășirea 
unor deficiențe din activitatea orga
nizației, cum sint unele probleme le
gate de traducerea cu intîrziere în 
practică a prevederilor programelor 
andine de dezvoltare industrială a 
țărilor membre și de lichidare pro
gresivă a barierelor vamale. El a 
menționat, în acest context, faptul că 
Peru» Venezuela, Ecuador și Bolivia 
s-au pronunțat pentru aplicarea con
comitentă a celor două programe, 
acestea fiind interdependente, in timp 
ce Columbia și Chile solicită elimi
narea, cu prioritate, a barierelor va
male.

@ Convorbiri egipteano-saudite ® Ședința 
extraordinară a cabinetului libanez

RIAD 24 (Agerpres). — Regele 
Khalid al Arabiei Saudite și pre
ședintele Egiptului. Anwar El Sadat, 
aflat in vizită oficială la Riad, au 
continuat convorbirile inițiate luni 
cu privire la ultimele evoluții_ale 
situației din Orientul 
tile au procedat, de 
examinarea stadiului 
țiilor bilaterale și la 
noi căi de extindere 
a cooperării economice și comerciale 
egipteano-saudite. Pe plan mai larg, 
au fost abordate principalele proble
me de ordin economic și politic inte
resînd lumea arabă în ansamblul ei.

Pe de altă parte, agenția M.E.N. 
informează, citind surse oficiale ale 
Ministerului egiptean al Electricității, 
că firme egiptene de specialitate vor 
participa la realizarea unor proiecte 
industriale în Arabia Saudită, în 
cadrul programului de colaborare 
bilaterală..

Apropiat. Păr- 
asemenea, la 

actual al rela- 
sondarea unor 

și diversificare

BEIRUT 24 
netul libanez

SAIGON

(Agerpres). — Cabi- 
s-a reunit marți In

ședință extraordinară, sub conduce
rea șefului statului, Suleiman Fran- 
gieh, pentru a continua examinarea 
măsurilor de urgență ce trebuie a- 
doptate în vederea refacerii econo
miei naționale. Printre măsurile stu
diate figurează constituirea unui Co
mitet al planificării, destinat să ur- 
Ăărească punerea în aplicare a 
principalelor proiecte economice de 
dezvoltare și să faciliteze crearea 
unor noi instituții bancare, care să 
participe la reconstrucția țării.

Pe de altă parte, Libanul lansea
ză, pentru prima dată, un împrumut 
public estimat la 400 milioane do
lari, pentru a se putea face față si
tuației economice critice. între al
tele, cabinetul a decis să consacre 
suma de 50 milioane lire ' libaneze 
(23 milioane dolari) ajutorării popu
lației sinistrate în urma celor zece 
luni de ciocniri între facțiunile ri
vale și alte 100 milioane lire — re
construirii imobilelor distruse 
avariate în timpul luptelor.

LISABONA

sau

Constituirea Consiliului Reuniunea Consiliului

electoral Revoluției

Convorbiri româno-iugoslave
BELGRAD 24 — Corespondentul 

nostru transmite : La Liubliana au 
început convorbirile dintre tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Andrei Marinț, 
tele Consiliului Executiv 
blicii Socialiste Slovenia.

Au fost examinate stadiul acțiu
nilor de cooperare și colaborare între 
unitățile de resort, precum și posi
bilitățile lărgirii și diversificării co
laborării economice și tehnice in spi
ritul înțelegerii dintre tovarășii

BELFAST

Impas

președin- 
al Repu-

Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. 
în continuare, oaspetele român a avut 
o întilnire de lucru cu conducerea 
Camerei Economice a R. S. Slove
nia și cu reprezentanți ai principa
lelor firme și întreprinderi din a- 
ceastă republică.

Tovarășul Gheorghe Oprea a avut, 
de asemenea, o întrevedere cu pre
ședintele Adunării R. S.. Slovenia, 
Marian Brețeli.

La convorbiri și întrevederi a luat 
parte ambasadorul României la Bel
grad. Virgil Cazacu.

în convorbirile dintre partidele 
politice nord-irlandeze

• STUP DE ALBINE - 
MONUMENT AL NATU
RII. Un stup uriaș, populat de 
sute de familii de albine, din 
sudul R. S, S. Kirghiz©, a fost 
declarat monument al 
Stupul este adăpostit 
peșteră durată în stînpă 
țiunea milenară a apei, 
tă altitudinii mari (2 000 
și inaccesibilității locului, 
binele 
timpuri imemoriale — au putut 
aduna, nestingherite, rezerve 
uriașe de ceară, . miere și alte 
produse specifice.

naturii. 
într-o 

de ac- 
Datori- 
m), cît 

ai
ce s-au aciuat aici din

Corespondentul A-
N. Plopeanu, transmite :

în vederea alegerilor 
în întregul Vietnam

SAIGON 24 (Agerpres). — La Sai
gon a fos't constituit Consiliul electo
ral pentru alegerile care urmează să 
aibă loc în întregul Vietnam, consiliu 
din care fac parte 25 de personalități, 
reprezentanți ai partidelor politice,- 
organizațiilor de masă și religioase.

Din consiliu fac parte Pham Hung, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, secretar al 
Comitetului din Vietnamul de Sud al 
partidului, reprezentantul Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam în 
Frontul Național de Eliberare. Ngu
yen Huu Tho. președintele Prezidiu
lui C.C. al F.N.E., președintele Con
siliului Consultativ al G.R.P. din 
Vietnamul de Sud. Huynh Tan Phat, 
vicepreședintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E. și președinte al G.R.P.. și alte 
personalități din Vietnamul de Sud.

LISABONA 24 (Agerpres). — Con-, 
siliul Revoluției, reunit la Lisabona 
în noaptea de luni spre marți, a ho
tărît să recomande președintelui re
publicii organizarea viitoarelor ale
geri legislative la 25 aprilie, — in
formează un comunicat oficial dat 
publicității la încheierea reuniunii.

Se precizează, de asemenea, că 
membrii consiliului au, examinat 
situația politică internă, luînd cu
noștință de maniera în care s-au 
desfășurat convorbirile pentru re
dactarea platformei de acord consti
tuțional, care urmează să fie. înche
iată, în cursul acestei săptămîni, 
Intre Mișcarea Forțelor Armate și 
principalele formațiuni politice din 
tară.

Consiliul Revoluției — se arată în 
comunicat — a analizat situația 
creată de activitatea crescîndă a 
numitor sectoare antidemocratice 
reacționare din țară.

LONDRA 24 
gerpres, 
Convorbirile dintre partidele politice 
nord-irlandeze în vederea găsirii, in 
Cadrul Convenției constituționale, a 
unei formule de guvernare a provin
ciei au ajuns în impas. Negocierile 
dintre Partidul Unionist (protestant) 
și Partidul Laburist Social-Democrat 
(catolic) s-au încheiat fără nici un 
rezultat, ca urmare a refuzului pri
mei formațiuni de a discuta „ele
mentele de bază ale colaborării in 
cadrul guvernului" între reprezen
tanții celor două comunități. într-un 
comunicat dat publicității luni seara 
la Belfast se arată că Partidul ali
anței (moderat) și Partidul Unionist 
„consideră ca nefolositoare" conti
nuarea convorbirilor. Convenția ar

urma să-și încheie actuala sesiune la 
2 martie. Eșecul său de a găsi o for
mulă de guvernare a Ulsterului ac
ceptabilă ambelor comunități repre
zintă un pas înapoi pentru forțele 
care militează în cadrul provinciei, și 
în afara ei pentru o soluție politică 
în conflictul nord-irlandez. „Per
spectiva cea mai probabilă in actua
lele condiții, scrie ziarul „Daily Te
legraph", este că Anglia va continua 
conducerea directă a provinciei pe o 
perioadă îndelungată".

între timp, în Irlanda de Nord 
s-au intensificat acțiunile elemente
lor teroriste. Acestea și-au reluat 
activitatea șl la Londra, unde în ul
timele zile au provocat cîteva ex
plozii.

• „NOBEL" DE VÎN- 
ZARE. „De vînzare medalia de 
de aur decernată unui deținător 
al premiului Nobel". Acest a- 
nunt inedit a apărut, de curînd, 
în ziarul american „Los Ange
les Times". Nu se menționează 
numele celui care face bizara 
ofertă. în schimb se specifică 
faptul că medalia va fi cedată 
numai contra .sumei de mini
mum 15 000 de dolari.

NEW YORK

Reuniunea Biroului
de coordonare

YORK 24 (Agerpres). — Bi- 
coordonare al țărilor neali- 

New York, a adoptat 
agendă a celei de-a 
la nivel înalt, care 

acest an la Colombo. 
15 puncte. între care :

MAREA BRITANIE

®CEAS ANTIINFARCT. 
Cercetătorii britanici au pus la 
punct un ceas brățară, a cărui 
principală însușire — pe lingă 
faptul că indică ora și data 
exactă — este aceea de a su
praveghea în permanentă pulsul 
persoanei care îl poartă. în caz 
de variație considerabilă a 
ritmului cardiac — posibil 
simptom de infarct — ceasul 
emite un sunet strident, pre
lung.

a-
și

Critici Ia adresa politicii economice 
a guvernului laburist

LONDRA 24 (Agerpres). — Difi
cultățile care persistă în economia 
britanică ca urmare a fenomenelor 
recesioniste și inflaționiste, precum 
și din cauza nivelului ridicat al șo
majului atrag critici severe la adre
sa politicii economice a guvernului 
laburist condus de premierul Harold 
Wilson. Presa britanică relevă fap
tul că aceste critici sînt formulate 
nu numai de opoziția conservatoare, 

unii membri ai Partidului 
laburist, în special din partea aripii 
de stingă a acestei formațiuni poli
tice, unită in grupul „Tribune". Ast
fel, după cum s-a anunțat, recent, și-a

ci și dă

dat demisia din guvern Joan Lestor, 
subsecretar la Ministerul Educației, 
în semn de protest față de hotărîrea 
guvernului, anunțată recent, de a 
opera reduceri importante în cheltu
ielile publice în perioada care urmea
ză. Arătînd, într-o scrisoare adresată 
premierului Wilson că reducerile 
preconizate la capitolul cheltuieli 
pentru educație și învățămint sînt de 
620 milioane lire sterline, Joan Le- 
stor a declarat, că pentru redresarea 
în perspectivă a economiei țării „in
vestițiile în educație sînt tot atît de 
importante ca și cele din industrie".

• ÎMPOTRIVA TRAFI
CULUI DE OPIU. La Ge
neva a fost semnat un acord în
tre Organizația Națiunilor Unite 
și guvernul Tailandei, care pre
vede reducerea producției de 
opiu din această țară, în scopul 
diminuării traficului ilicit de 
narcotice. Pe de altă parte, 
O.N.U. va furniza Tailandei a- 
sistenii, pentru înlocuirea plan
tațiilor de maci cu alte culturi 
agricole. Tailanda se angajează 
să împiedice traficul clandestin 
de droguri, să supună unui re
gim de dezintoxicare pe toxico
manii locali și să inițieze un 
program de educație în legătură 
cu pericolele consumului de 
stupefiante.

agențiile de presa transmit:
NEW 

roul de 
niate, reunit la

. un proiect de 
V-a Conferințe 
va avea loc în 
Documentul are

‘ ‘raportul"președintelui celei de-a IV-a 
•Ccmferiiițe la nivel înajt, jte.la. Alger, 
situația politică internațională și ro
lul mișcării țărilor nealiniate, situa
ția economică internațională, și pro
blemele legate de dezvoltare, cu re
ferire specială la procesul instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale. măsurile destinate întăririi 
solidarității economice și cooperării 
între țările nealiniate și celelalte 
state în curs de dezvoltare, strategia 
consolidării păcii și securității și 
măsurile vizînd consolidarea solida
rității și asistenței mutuale între ță
rile nealiniate, acțiuni comune ' în 
direcția întăririi rolului O.N.U. Ches
tiunile concrete ce sînt cuprinse 
formularea generală a agendei 
referă la colonialism, ingerințele în 
treburile interne ale statelor, destin
dere, situația din Orientul Apropiat. 
Cipru și Coreea, dezarmare, securi
tate etc.

z Proiectul de agendă va fi reexami
nat. în luna mai sau iunie, de co
mitetul de coordonare,/urmînd a fi 
definitivat Ia reuniunea ministerială 
ce va avea loc în zilele premergă
toare conferinței la nivel înalt de la 
Colombo.

La Varșovia s_au încheiat ,lu- 
crările sesiunii plenare a Comitetu
lui Național al Frontului Unității.Po
porului, consacrată sarcinilor F.U.P. 
in campania de alegeri generale pen
tru Seimul R. P. Polone și consiliile 
populare voievodale fixate pentru, 21 
martie,'Sesiunea a adoptat Declara
ția electorală, a Frontului Unității 

.... căreia s'e află pro-

al partidului, care se va deschide la 
Tokio la 6 martie. Documentul arată 
că P.S.J. va acționa pentru garan
tarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii afectat de inflație și rece
siune. Totodată, proiectul prevede 
organizarea de acțiuni în cadrul tra
diționalei ofensive de primăvară a 
pârfienilbf .'muncii din Japonia;

' lîlîîm.. Președintele . ;Vehe- « ț
zuelei, Carlos Andres Perez, l-a î-ntil- 
nit,.în Insula Orchila,.teritoriu Vene
zuelan apropiat frontierelor conti
nentale ale celor două state, pe pre
mierul panamez, Omar Tqrrijos. A 
avut loc o Informare reciprocă asu
pra problemelor prioritare ce preo
cupă cele două guverne, precum și în 
legătură cu unele aspecte privind 
turneul secretarului Departamentului 
de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, in 
America Latină.

Congres al P.M.U.P. de dezvoltare 
dinamică continuă a țării, de întă
rire a democrației socialiste, de edi
ficare în Polonia a societății socia
liste dezvoltate.
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La invitația Partidului 
Frontul de Eliberare Națio
nală din Algeria,0 ^gatie a 
Partidului Socialist Francez, condusă 
de Francois Mitterrand, prim-secre- 
tar al P.S.F., a sosit marți la Alger. 
Subliniind că este prima vizită efec
tuată de Francois Mitterrand în Al
geria independentă, ziarul algerian 
„El Moudjahid" relevă că convorbi
rile dintre delegațiile P.S.F. și F.L'.N. 
vor constitui un bun prilej pentru 
realizarea unui larg schimb de ve
deri în diverse probleme interesînd 
cele două părți, în beneficiul coope
rării între Franța și Algeria.

Guvemul Guyanei va na- 
naționaliza la 26 mai — data la care 
se va sărbători împlinirea primului 
deceniu de la declararea independen
ței țării — bunurile deținute de con
cernul britanic „Booker Brothers". 
Hotărîrea guvernului a fost anunțată 
de premierul Forbes Burnham, Jia un 
miting organizat în capitala țării cu 
prilejul sărbătorii naționale a Gu- 
yanei, Ziua republicii.

capitala costaricană pentru un dialog 
privind reanalizarea relațiilor comer
ciale ale S.U.A. cu aceste țări.

Convorbiri turco-iugo- 
SlaVO. Miloș Minici, vicepreședinte 
al Consiliului. Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, secretar federal 
pentru afacerile externe, care a sosit 
marți la Ankara într-o vizită oficială 
de trei zile, a început în aceeași zi 
convorbirile cu ministrul de externe ' 
turc, Ihsăn Sabri Caglayangil. Pe 
agenda convorbirilor figurează pro
bleme ale relațiilor bilaterale, un ac- . 
cent deosebit urmînd -să fie pus pe 
cooperarea economică, tehnică și co
mercială dintre Turcia și Iugoslavia.

Pakistanul a recunoscut
R. P. Angola, a anuntat Ministe
rul Afacerilor Externe la Islamabad.

CAIROnicosia ; După convorbirile

Partidul Socialist din Ja
ponia 3 dat Publicității la Tokio 
proiectul Programului de acțiune în 
vederea celui de-al 39-lea Congres

intercomunitare de la Viena de
Amplă activitate
reconstrucție

La Roma și Sn alte orașe din 
regiunea Lazio s-a desfășurat o grevă 
generală de 24 de ore, ia care au 
participat peste un milion de salariați 
din diferite sectoare de activitate — 
transporturi în comun, ministere; 
școli, teatre, restaurante, magazine. 
Această amplă acțiune, organizată la 
chemarea lansată de cele trei mari 
centrale sindicale italiene — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. — arc ca scop sus
ținerea revendicărilor privind asigu
rarea locului de muică, atrăgind 
atenția guvernului asupra necesității 
unor măsuri urgente ■ In vederea re
ducerii șomajului.

Proiect de lărgire a por
tului Alexandria. Intre guver- 
nul egiptean, pe de o parte, și Ban
ca Internațională pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare și Agenția ameri
cană de dezvoltare internațională, pe 
de altă parte, a intervenit un acord 
în baza căruia Egiptul va obține 
două împrumuturi ce vor fi consa
crate finanțării proiectului de lărgi
re a portului Alexandria? Potrivit a- 
genției M.E.N., costul total al aces
tui proiect este de 95 milioane 
lari.

do-

Președintele S.O., 
raid Ford, a primit marți 
Franțois Xavier-Ortoli, președintele 
Comisiei Pieței comune. Discuțiile 
s-au concentrat asupra relațiilor eco
nomice dintre Statele Unite si țările 
C.E.E. Ortoli a conferit de asemenea 
cu ministrul american al finanțelor, 
William Simon, și cu președintele 
Oficiului Federal de Rezerve, Arthur 
Burns.
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• OBEZITATEA Șl 
„STRUCTURA PERSO
NALITĂȚII". într-un studiu 
publicat de Institutul de psiho
logie al Universității din Viena 
se arată că obezitatea se dato
rează nu atît consumului exage
rat de alimente, ci unei anumite 
„structuri a personalității". Prin, 
aceasta s-ar explica de ce mul
te persoane obeze se îngrașă din 
nou după ce au urmat o cură 
reușită de slăbire. Specialiștii 
institutului vienez apreciază că 
un tratament eficace contra o- 
bezității reclamă o schimbare 
radicală_ în atitudinea persoanei 
în- cauză față de mincare. Cer
cetătorii austrieci au ajuns la 
concluzia aceasta după ce au e- 
fectuat un studiu care a relevat 
că persoanele obeze diferă de 
cele normale în privința unui 
număr de 12 din cele 16 carac
teristici de bază ale activității 
fiziologice.

0 UN NOU TIP DE 
BICICLETĂ. O companie din 
Tokio a pus la punct o bicicletă 
originală, pe patru roți, cu o ca
bină în care pot fi transportate 
mărfuri in. greutate de 40 kg sau 
un copil. Bicicleta are o formă 
aerodinamică și este echipată cu 
faruri, claxon, oglinzi retrovi
zoare și sisteme de frînare, care 
asigură o securitate ridicată a 
circulației. Compania producă
toare a anunțat că noul vehicul 
costă circa 500 de dolari și se 
bucură de o mare cerei'e pe pia
ța niponă, și în străinătate, fiind 
destinat, în special, elevilor și 
studenților, precum și persoane
lor care locuiesc în suburbiile 
marilor orașe.

„La a cincea rundă 
de convorbiri, primele 
indicii ale Ieșirii din 
impas" ; „Ne apropiem 
de o soluție în Ci
pru" ; „Procesul rezol
vării problemei ciprio
te a fost declanșat". 
Sub asemenea titluri 
prezintă presa cipriotă, 
atît cea de limbă grea
că. cît și de limbă 
turcă, rezultatele cu 
care s-a încheiat ulti
ma rundă a convorbi
rilor intercomunitare 
ce au avut loc în ca
pitala Austriei.

După cum se știe, 
comunicatul dat publi
cității la încheierea a- 
cestor convorbiri, pre
cum și declarațiile fă
cute de șefii celor 
două delegații. Glafkos 
derides, din partea 
delegației cipriote gre
cești și Rauf Denktaș, 
din partea delegației 
cipriote turce, eviden
țiază că cei doi nego
ciatori au convenit să 
prezinte. în urmă
toarele șase săptă-
mîni, prin intermediul 
reprezentantului se
cretarului general al 
O.N.U. în Cipru. Guel- 
lar, propuneri detalia
te privind modalitățile 
de rezolvare a diferi
telor aspecte ale pro- 

Co- 
că

noiem- 
pentru

blemei cipriote ; 
municatul arată 
părțile au stabilit să 
se întîlnească din nou.

în cursul lunii 
brie, la Viena, 
a dezbate aceste pro
puneri și a desprinde 
o bază comună de în
țelegere ; să înainteze 
acele aspecte asupra 

. cărora se va ajunge la 
un acord de principiu 
unor comisii ad-hoc 
ce vor fi create la Ni
cosia și care se vor o- 
cuț>a cu definitivarea 
lor șub raport tehnic ; 
în fine, să se întîl
nească. din nou, între 
timp, în Cipru. în pre
zența reprezentantu
lui secretarului gene
ral al O.N.U.. pentru 
a examina „în spirit 
de bunăvoință" anu
mite probleme de na
tură umanitară.

Cercurile celor două 
comunități apreciază, 
prin prisma celor con
venite, că negocierile 
de la Viena au mar
cat un progres, în pri
mul rind prin faptul 
că interlocutorii au 
hotărît să avanseze 
spre discutarea fondu
lui problemei cipriote, 
stabilind în acest scop 
un cadru procedural 
ferm. „Este pentru 
prima dată cînd se 
convine asupra proce
durii in vederea con
vorbirilor de fond", a 
declarat în acest sens 
Glafkos Cîerides. „Re
zultatul convorbirilor 
ne dă motive de spe-

’ ranță", a declarat la 
rindul său Rauf Denk
taș. Reproducînd a- 
ceste declarații, presa 
cipriotă subliniază că 
cei doi interlocutori 
și-au exprimat, în a- 
celași timp, hotărîrea 
de a continua și con
solida acest prim suc
ces, prin negocieri 
purtatf „cu răbdare și 
bunăvoință".

Desigur, problemele 
de rezolvat sînt mul
tiple și dificile, iar 
pozițiile părților inte
resate rămîn încă de
părtate. Ele privesc, în 
principal, ..trei aspecte 
de bază : 
zoneloi- care 
nă fiecărei 
tăți ; forma 
nizare statală viitoa
re ; sfera de compe
tente a guvernului 
central.

Tocmai ținînd seama 
de complexitatea aces
tor probleme, secreta
rul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, sub 
egida căruia s-au des
fășurat convorbirile de 
la Viena, exprimîn- 
du-și satisfacția pen
tru progresele — mo
deste. dar indiscutabi
le — realizate, subli
nia că „soluționarea 
problemei cipriote tre
buie să se realizeze 
pas cu pas".

suprafața 
să revi- 
comuni- 

de orga-

I. BADEA

în zonele recuperate 
de Egipt ca urmare a 
aplicării . acorduri lor 
de dezangajare 
tară, 
rii la 
mală 
mult 
țiile exploatării petro
liere Abu Rodeis, de 
exemplu, funcționează 
din plin, iar localita
tea și-a reluat viața 
obișnuită. La sfîrșitul 
lunii ianuarie, comisia 
pentru industrie a A- 
dunării poporului a 
recomandat alocarea 
unei sume echivalente 
cu 35 milioane do
lari pentru moderni
zarea și dezvoltarea 
acestui centru petro
lier. Acțiunea vine în 
sprijinul unei hotăriri 
adoptată anterior de 
Ministerul Petrolului 
în vederea sporirii pro
ducției sondelor de la 
80 000 la 100 000 barili 
zilnic (1 baril = 159 1.).

Efortul pentru refa
cerea regiunilor afec
tate de război este, de 
asemenea, vizibil si 
în nord-vestul Sinaiu- 
lui. Au luat ființă pri
mele ferme agricole 
pe păminturile de- 
șertice. irigate cu aju
torul apelor Nilului. 
Chiar în aceste zile, 
în zona centrală a Si- 
naiului, începe plan
tarea unei păduri pe o 
suprafață de 500 fed-

m în
semnele reveni- 
o activitate nor- 
se fac - tot mai 
simțite. Instala-

dani (1 
0.42 ha).

întreaga _regiune a 
Canalului 
dat traficului 
național în iunie 1975 
— cunoaște și ea o 
perioadă de intensă 
activitate și adînci pre
faceri. Numărul vase
lor care trec prin ca
nal crește continuu : 
în total, în mai puțin 
de opt luni, au folosit 
vestita cale de apă 
peste 6 500 de nave 
de diferite tipuri (res
pectiv 38—40 pe zi). 
Canalul însuși intră 
într-un nou stadiu : in 
prima jumătate a lu
nii ianuarie a început 
realizarea vastului pro
iect de lărgire si adîn- 
cire a căii de apă. 
proiect a cărții reali
zare va dura șase ani 
(1976—1981). Unică în 
genul ei, această ope
rațiune va schimba, ra
dical înfățișarea zonei 
răsăritene a tării. In 
1981. Canalul Suez va 
deveni o arteră de 
navigație care va pu
tea primi nave din cele 
mai moderne, de mare 
tonaj 
de tone) : în 
scop, 
sporită de la 15,50 m, 
cit este în prezent, la 
23.50 m. iar lățimea 
de la circa 200 m la 
peste 300 m.

Această operațiune

feddan

Suez — re- 
înter-

(pină la 270 000 
acest 

adîncimea va fi

I

pe acum ta- 
folosire a ca- 
aduc statului 
cifrate la circa 

milioane de do
care vor

de anvergură oglin
dește preocuparea po
porului egiptean de a 
amplifica procesul de 
reconstrucție economi
că. „Odată lărgită și 
adîncită — scrie „Le 
Progres Egyptien" — 
această cale de apă 
internațională va con
tribui cu fonduri con
siderabile la bugetul 
național". (într-adevăr, 
încă de 
xele de 
naiului 
fonduri 
700
lari anual, 
spori continuu, pe mă
sura intensificării a- 
fluxului de nave). O- 
perațiunile de lărgire 
a canalului, al căror 
debut coincide, prac
tic, cu ultima etapă de 
traducere In 
celui de-al 
cord de 
militară 
raelian, 
certă semnificație po
litică. El evidențiază, 
încă o dată, rolul po
zitiv al unor acorduri 
politice îndreptate spre 
normalizarea situației 
din Orientul Mijlociu, 
concomitent cu nece
sitatea 1 imperioasă a 
continuării eforturilor 
în Vederea instaurării 
unei păci juste și du
rabile în această par
te a lumii.

viată a 
doilea a- 

dezangajare 
egipteano-is- 
prezintă și o

Nicolae N. LUPU

Secretara! da stat al 
S.O., Henry Kissinger, a sosit 
într-o vizită oficială la San Josă — 
cea de-a cincea etajă a actualului 
său turneu în America Latină — cu 
care prilej a avut convorbiri cu Da
niel Oduber, prsședhtele țării-gazdă, 
și cu miniștri de er terne din unele 
țări din America Centrală, sosiți în

Poporal algerian a sărbăt°- 
rit, la 24 februarie, împlinirea a 
două decenii de la crearea Uniunii 
Generale a Oamenilor Muncii Alge
rieni (U.G.T.A.), centrală a sindica
telor naționale, și cinci ani de la na
ționalizarea hidrocarburilor, măsură 
revoluționară ce a deschis calea dez
voltării multilaterale, desinestătă- 
toare, a poporului algerian.

• PREDILECȚIE PEN
TRU HARPĂ... în perioada 
2—7 martie, la Paris va avea loc 
primul concurs international de 
harpă organizat de asociația „La 
guilde franța is e des artistes so
ils tes". 
cei 19 
străini 
bărbat 
un elev_______ __________
Vigneau, în. vîrstă de 15 ani.

De menționat că dintre 
concurența francezi și 
18 sînt femei. Singurul 
prezent la copcurs este 
din, Paris, Pierre-Michel

• CINCI GEMENI. în
tr-un spital londonez s-au năs
cut, luni, cinci gemeni — trei 
băieți și două fete. Starea mamei 
și a nou-născuților 
căitoare.

este satis fă-

Implicațiile afacerii ,;Lockheed“
•ROMA 24 (Agerpres). — Un man

dat de arestare a fost emis luni, la 
Roma, împotnva hi 
ciani, fost președinte al cunoscutei 
firme italieni „Finmeccanica", în le
gătură cu implicarea acestuia in 
scandalul „Lockheed". Crociani și-a 
.prezentat duininică demisia din func- 
■ția pe care o deținea, demisie pe 
care Consiliiil de conducere al firmei 
„Finmeccanica" a acceptat-o imediat. 
Emiterea ihandstului de arestare a 
lui Crociani a survenit în urma an
chetării, suh sfare de arest, a lui 
Vittorio AnionelK, acuzat de „mărtu
rii mincinoase și corupție" privind 
rolul său ifl vînsarea avioanelor ame
ricane de țip „Hercules" în Italia.

Camillo Cro-

TOKIO 24 (Agerpres). — Poliția 
și, autorluțile fiscale din Tokio au 
operat, nfarți, o percheziție la se
diile filialei din Japonia a corpora
ției americane „Lockheed", pentru a 
căuta eventuala documente referitoa
re la 
menii 
primit 
tăți.

Pe de altă parte, în cursul zilei de 
luni, cele două camere ale Parlamen
tului nipon au adoptat rezoluții iden-

personalitățile politice și oa- 
de afaceri japonezi care au 
mită din partea acestei socie-

0 A FOST 
PIANUL LUI

tice prin care cer Congresului și gu
vernului american să furnizeze in
formații detaliate asupra cazurilor de 
corupere a unor cetățeni japonezi de 
către compania „Lockheed".

ANKARA 24 (Agerpres). ’ — Gu
vernul turc a cerut oficial Comite
tului Senatului Statelor Unite, care 
întreprinde o anchetă asupra activi
tăților companiilor multinaționale, 
să-i remită documentele și datele 
necesare elucidării unor eventuale 
cazuri de corupere de către firma 
„Lockheed" a unor personalități po
litice din Turcia.

Agenția Associated Press mențio
nează că în cursul anchetei comi
tetului senatorial a reieșit că re
prezentantul în Turcia al acestei so
cietăți ar fi fost mituit pentru a fa
cilita vînzarea unor avioane. A- 
ceeași agenție arată, pe de altăl
parte, că demersul a fost făcut după 
ce ziarul „Hurriyet" a publicat de
clarațiile senatorului american Frank 
Church (care face parte din bomi- 
tet) potrivit cărora vor fi puse la- . 
dispoziție toate documentele neV-'" 
sare pentru clarificarea acestei cl 
titini in cazul in care guvernu 
la Ankara va face o ce-' 
acest sens.

REGĂSIT 
CHOPIN. 

Instrumentul la care a cîntat și 
a compus, multi ani, genialul 
muzician a avut o istorie foarte 
zbuciumată. Expediat spre Cra
covia, la declanșarea celui de-al 
doilea război mondial, pentru a 
fi ferit de distrugeri, pianul a 
dispărut, vreme îndelungată ne- 
maiștiindu-se nimic despre el. 
Recenta sa descoperire. într-o 
casă din Kielce — oraș situat 
între Varșovia și Cracovia — a 
declanșat o firească emoție in 
rindurile iubitorilor muzicii, cu 
atît mai mult cu cit experții 
confirmă întru totul autenticita
tea instrumentului.
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• SUPERHOTEL PLU
TITOR. Recent, un consorțiu 
anglo-americano-brazilian a o- 
ferit suma de 25 milioane de 
dolari în vederea achiziționării 
transatlanticului „France", pen
tru a-1 transforma in hotel plu
titor. în cazul cînd se va ajunge 
la un acord. superhotelul 
„France" (1 000 camere) ar 

i ..urma să fie ancorat în golful 
S!tateaPi? de Janeh’°- 
conținem__ _______________
lipseau c
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