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Im întâmpinam Congresului educației polities și al culturii,

dezbaterile din organizațiile de partid să determine

Planuri concrete de măsuri, in concordam 
cu cerințele specifice ale muncii ediuM

Adunările generale ale organizațiilor de partid care se desfășoară în Întreaga tară, în întîmpinarea Congresului educației politice și al culturii, prilejuiesc o analiză aprofundată a activității ideologicc-educative, relevarea atit a rezultatelor pozitive, a experienței acumulate în acest domeniu, cît și a neajunsurilor ce trebuie înlăturate, a perfecționărilor necesare.Desigur, sfera lor de acțiune nu se epuizează odată cu încheierea dezbaterilor propriu-zise, aceste dezbateri trebuind să fie urmate de adoptarea unor PLANURI DE MĂSURI, MENITE SA CRISTALIZEZE CONCLUZIILE, DIRECȚIILE DE ACTIVITATE VIITOARE PENTRU DEZVOLTAREA MAI DEPARTE A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE. Oricît de fertile vor fi fost dezbaterile, eficienta lor se va reduce dacă ele nu se finalizează în măsuri care să stabilească ce experiențe bune și initiative valoroase merită să fie generalizate, ce verigi mai slabe ale muncii politice trebuie consolidate, ce lacune și neajunsuri se impun a fi înlăturate. De aceea are o foarte mare importantă felul cum sini intoc-

mite planurile de măsuri. Elaborarea șl adoptarea acestor planuri nu constituie o formalitate, o simplă procedură în încheierea dezbaterilor, ci O ACTIVITATE DE ÎNALTĂ RESPONSABILITATE, MENITA SĂ ASIGURE REALMENTE SINTETIZAREA A TOT CEEA CE A REZULTAT MAI VALOROS DIN DEZBATERI. DIN PROPUNERILE, CRITICILE ȘI SUGESTIILE FORMULATE ÎN ADUNĂRI. Este ceea ce a fost, îndeobște, bine înțeles de organizațiile de partid. Dovadă, planurile de măsuri adoptate de cele mai multe adunări — concrete, axate pe obiectivele principale, apte să orienteze precis și eficient activitatea idcologico-educativă. Totuși, în unele cazuri, în încheierea adunărilor au fost adoptate planuri vagi, generale, purtind amprente ale formalismului — și ca atare de insuficient folos pentru activitatea practică.Prezintă interes din acest punct de vedere, atit prin experiențele bune pe care Ie evidențiază, cit și prin neajunsurile constatate, concluziile evidențiate de analiza planurilor de măsuri adoptate de adulările unor organizații de partid din județul Vrancea.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU SA irâlT IERI 01TOVARĂȘUL STAI OOIANI
în seara zilei de 25 februarie 

a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste' România, s-a 
întilnit, la sediul Ambasadei româ
ne din Moscova, cu tovarășul Stane 
Dolanț, secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

La întrevedere au participat to
varășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al

Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., Gheorghe Badr.us, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., amba
sadorul României în Uniunea So
vietică.

Din partea iugoslavă au parti
cipat : Milka Planinț, membru al

Prezidiului C.C. al U.C.I., președin
tele C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Croația, Dobrivoe Vidici, 
membru al Comitetului Executiv 
al Prezidiului C.C. al U.C.I.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și cordialitate, ca
racteristică bunelor relații dintre 
cele două țări, partide și popoare, 
au fost abordate probleme ale 
dezvoltării colaborării reciproce, 
precum și unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale.
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Sîntem la întreprinderea de dispositive. ștanfe, matrițe și scule așchie- toare din Focșani. Avem în față planul de măsuri al organizației de bază nr. 1. Atrage, de la bun început, atenția caracterul lui concret, faptul că prevede un șir de acțiuni în domeniul muncii educative cu termene și responsabilități precise. Caracterul judicios al planului ne apare și mai clar dacă îl corelăm cu problemele și preocupările prioritare ale colectivului de aici.între aceste preocupări se află, de pildă, Întărirea disciplinei socialiste a muncii. în anul trecut o seamă de încălcări ale disciplinei muncii — în- tîrzieri de la program, absente nemotivate. folosirea nejudicioasă a timpului de lucru — au determinat Importante pierderi de producție ; în timpul irosit în acest fel s-ar fi. putut realiza o*'productie globală suplimentară considerabilă. Pe acest fond, în adunare s-a subliniat, ca una din direcțiile importante în care trebuie orientată activitatea politi- co-educativă în viitor, cultivarea atitudinii înaintate față de muncă, a răspunderii muncitorilor pentru respectarea strictă a programului de muncă și folosirea deplină a celor 8 ore de lucru, formarea unei puternice opinii de masă împotriva celor care încalcă într-un fel sau altul disciplina de producție.în acord cu această necesitate șl pe baza propunerilor și sugestiilor comuniștilor, s-a conturat în adu

nare o suită întreagă de acțiuni, precum punerea operativă în discuția microcolectivelor a fiecărui caz de indisciplină ; organizarea unor dez-' bateri despre responsabilitate și disciplină în organizațiile de tineret, cu participarea maiștrilor, șefilor de a- teliere și secții, a altor cadre cu munci, de răspundere ; extinderea inițiativelor „Micronul, gramul, secunda", „Prietenii noului angajat" etc : popularizarea amplă, in cadrul cursurilor de reciclare, a prevederilor legilor privind organizarea și calitatea producției și a muncii în unitățile economice socialiste : organizarea unor raiduri-anchetă pe asemenea teme de către colectivul gazetei de perete etc. Acțiuni care, fără îndoială, se vor răsfrînge în chip favorabil asupra atitudinii oamenilor și, implicit, în producție.tin element pozitiv al‘ multor planuri de măsuri îl constituie preocuparea de a folosi mai judicios, de a valorifica mai bine multiplele forme și mijloace ale muncii politico-educative în vederea ămplifică'rii forței ei de convingere și mobilizare. Așa, de pildă, în adunările organizațiilor nr. 11 și 13 de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Focșani, pe baza criticilor și sugestiilor care au fost formulate în dezbateri, s-au hotărît măsuri menite să asigure sporirea combativității și ancorarea mai puternică a invătămîntului de partid în realitățile întreprinderii —. precum sprijinirea propagandiștilor în cunoașterea situației de la

fiecare loc de muncă, alcătuirea unor materiale ilustrative — planșe, grafice etc. — referitoare la activitatea secțiilor și atelierelor in care lucrează cursanții. Un șir de măsuri urmăresc intensificarea activității agitatorilor prin mărirea efectivului și instruirea lor sistematică asupra problemelor politice de actualitate, ca și asupra sarcinilor întreprinderii. înnoirea sistematică a agitației vizuale. îmbunătățirea gazetei de perete. După cum preocuparea de a spori rolul adunărilor de partid — afirmată insistent in dezbateri — s-a materializat in prevederea de a supune operativ atenției comuniștilor, în acest cadru, cazurile de încălcare a normelor eticii si echității socialiste.Desigur, ar mai putea fi date numeroase exemple ilustrîh,d grija unor, organizații de "partid pentru elaborarea unor planuri concrete, răspunzînd necesităților reale, problemelor specifice. accentelor distincte ale muncii educative, în cadrul colectivului respectiv. Ne oprim însă aici, nu fără a sublinia faptul că asemenea planuri — rezultatul unei atente e- valuări a muncii politice desfășurate. al consultării comuniștilor, al climatului de exigentă partinică în care s-au desfășurat adunările de partid — constituie un valoros îndrumar. un instrument de lucru deosebit de eficient pentru organizațiile de partid. Este însă pretutindeni a- cesta numitorul comun al planurilor de măsuri ?

Din păcafe nu. Trebuie să observăm că in unele planuri de măsuri sint înscrise prevederi vagi, generale. cu sarcini imprecise, nu se indică termene, iar cît privește răspunderile. întîlnim adesea formula „răspunde biroul organizației de bază", ca și cum acesta ar trebui să acționeze singur, fără aportul tuturor comuniștilor. Citim, de pildă, in planurile adoptate de organizațiile nr. 14 și 15 de la întreprinderea de confecții din Focșani : „în vederea întăririi disciplinei in muncă și folosirii judicioase a celor 480 de minute, biroul organizației de bază va ajuta colectivul de muncă din cadrul Organizației de partid (?) pentru prevenirea cazurilor de încălcare a disciplinei prin în- tîrzieri, lipsă de la program, nefolo- sirea timpului de lucru.în jpod con- știincibs"'. Caracterul general al acestei prevederi, în care nu se arată nici cum să procedeze biroul organizației de bază, nici ce mijloace își propune să folosească, apare cu atît mai flagrant cu cît în întreprindere nevoia unor acțiuni educative conjugate în acest sens se impune cu acuitate, avînd în vedere că numai în cursul anului trecut s-au înregistrat aici 21 839 ore-om absente nemotivate.Mai mult, răsfoind informările prezentate în cele două adunări, procesele verbale ale acestora, stînd de
(Continuare în pag. a Il-a)

„îmi propun țeluri precise și mă bat pentru a le atinge". Desigur, autorul unei asemenea fraze ar putea fi bănuit de înclinație spre cuvinte „mari". Cinci în timpul unei lungi discuții cu acest tînăr ofițer — locotenentul major de infanterie Gheorghe Nicola- escu — am auzit cuvintele de mai sus. fără să vreau mi-a venit ne buze : „...Aveți un temperament de luptător". Și nu greșeam, cum aveau să-mi confirme faptele, îi place să aibă teluri precise, frumoase și* chiar greu de atins. Codul eticii socialiste — îmi spune — este o chemare spre asemenea teluri înalte. La vîrsta de 17 ani și ceva, pe cînd era elev. Ia școala de ofițeri, s-a,-,bătut pentru o medie onorabilă — și a obtinut-o — apoi ca ofițer, comandant de pluton, s-a bătut pentru disciplină în subunitate. pentru „deprinderile și gîndirea tactică" a ostașilor săi...— Și contra cuvintelor goale.— ?— N-am putut să tac Iji o adunare de partid auzin- du-1 pe' un tovarăș de-al meu, Iocotenent-major, vorbind cel mai frumos posibil despre pasiune și dăruire... dar pe care îl știam neglijent și comod în muncă. L-am luat cam tare, ce-i drept. („Cam tare" și pe el... și pe alții).' „E tare colțos", spuneau cei din unitate.E o caracterizare bună. Propunîndu-și să recupereze pe toți cei „din urmă"

dintre ostașii săi, s-a apropiat foarte mult, prietenește. și de unul care avea antecedente penale. Rezultatele erau bune, promiteau, cind un tovarăș maior, aflînd despre o abatere nesemnificativă a soldatului, l-a chemat la raport... și i-a aruncat cuvinte aspre. Soldatul s-a întors complet

spus Nicolaescu. Avea el grijă să aibă de lucru 1 Muncea atît de mult cel nou venit incit aproape că și-a uitat năcazurile și complexele. Nu știa că argumentul muncii lui ajungea sistematic, prin Nicolaescu, la comandantul de unitate, la comitetul de partid. în prezent, omulOstășește...
T

întreprinderea de mașini grele din București.
Aici sînt montate șl supuse primelor proba 
, agregate de o mare forțd șl complexitate

Foto: S. Cristian

ÎNMIRESMÎND
CERUL PATRIE!
Pădurea era frumoasă și plini de taine, in măreția 

el, acolo, pe malul, Mureșului, in partea dinspre apus 
a țării. Bunicul imi spunea o minunată legendă despre 
ea, cum că toată s-ar fi născut dintr-o singură ghindă. 
Dar eu nu credeam. Cum să răsară atiția falnici go
runi și toată întinderea aceasta de verdeață dintr-o 
singură ghindă?! Pe tata insă pădurea îl absorbea 
co'mplet, și oamenii așa ii și ziceau : Puiu-nădurii ; 
pentru că ani de-a rlndul s-a luptat cu buturugile din- 
tr-un luminiș, limpezind intre copaci un loc cît pal
ma, în care pină la urmă a înfipt brăzdarul plugului. 
Gustul plinii făcute din griul ce-a crescut pe acel pă- 
mînt gras ca untul și sfințit cu atita sudoare mi-a fost 
unica dulceață a copilăriei.

Port de-atuncl pădurea In mine, cum o poartă fiece 
locuitor al acestor demne meleaguri. Ea ne înmires
mează cerul patriei și ne face mai pur hotarul sufle-
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tutui. Ea e zidită tn noi, in uriașa catedrale de pini, 
de stejari, de plopi sau arini, de la începutul începu
turilor. Pădurea ne-a fost leagăn,. prin timp, dar și 
cetate inexpugnabilă. Pădurea face parte din însăși 
ființa noastră națională, care a împrumutat de la ea 
statornicia, neclintirea în fața furtunilor, perenitatea ! 
Iar expresia „codru-i frate cu românul" nu e o simplă 
metaforă, cum nu intimplător cele mai multe din cin- 
tecele acestui pămînt încep cu „frunză verde".

Purtăm în noi „codrii de aramă" și „pădurea de ar
gint" a lui Eminescu. Ne foșnesc in suflet codrii a- 
dîncl ai Vrancei, și-ai Maramureșului, și-ai Sucevei, 
și-ai tuturor regiunilor țării. Și iată pădurile Deltei — 
acei arbori mirifici, declarați monumente ale naturii — 
de la Letea șl Caraorman... Și iată-l pe împăratul bra
zilor, de pe Tihuța, semănînd cu un candelabru al spi
ritualității noastre. Păduri și păduri... De veacuri, de 
milenii !... Dar mereu tinere, mereu mai viguroase, ca 
însuși poporul, înmiresmind cerul patriei. Le purtăm 
in noi — luminoasă emblemă — inflorindu-ne singele, 
cugetul, eternitatea.

Păduri frumoase, de azi ; păduri și mai frumoase — 
de miine (Programul de măsuri pentru conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976 — 2010 
este de-a dreptul grandios). Oamenii de azi ai patriei 
mele și oamenii de miine vor respira totdeauna aerul 
împrospătat de pădure. Iar țara care se îngrijește ca 
aerul său să rămînă curat atît pentru contemporani, 
cit și pentru viitorime, dovedește tărie morală și sănă
tate pină in ultima fibră a trupului său.

Dimitrle RĂCIIICI

răvășit. „E normal că s-a întimplat așa, spuneă deprimat. cu un om ca mine. Cine să aibă încredere ?“— Cine ? Eu 1 i-a răspuns Nicolaescu. Și, ca un adevărat educator comunist, a reușit in timp, cu răbdare și atenție, să-1 aducă pe „linia de plutire"... iar primul care s-a bucurat a fost însuși maiorul).După aceea — era de-acum comandant de companie, cel mai tînăr din unitate în această funcție — s-a ivit un caz de neîncredere oarecum asemănător, dar și mai dificil. I s-a dat în subordine un ofițer mai vechi în promoție decit dînsul. Venea la companie complexat de o anumită neîncredere — în parte justificată — a comandanților săi. Se simțea un om fără perspective........ în companiaa 8-a munca este supremul argument al fiecăruia", l-a

acesta, care se socotea „fără perspective", este comandantul companiei a 8-a!■ — în unele privințe, lucrurile merg mai bine în companie decît mergeau sub comanda mea, îmi spune Nicolaescu.El a predat comanda. Este elev al Academiei militare. învață....încerc să vi-1 prezint — în aceeași idee a neodihnei ostașului comunist — și pe căpitanul Alexandru Lipcei, pilot pe supersonic și comandant de patrulă. Recent. a susținut examenul pentru obținerea licenței anuale de zbor. Avea ambiția să obțină calificativul maxim, atît la probele teoretice. cît și la cele practice, în văzduh, și l-a obținut. (Numai la prima întrebare de la examen trebuia să dea — și a dat impecabil — un răspuns alcătuit din peste 100 grupe de

cifre privind parametrii de funcționare a motorului de avion și a aparaturii de la bord. Șeful comisiei i-a pus vreo douăzeci de întrebări suplimentare. „Din plăcerea de a-1 asculta" — cum avea să mărturisească mal tîrziu examinatorul).Dar pentru un examen trecut cu succes încă nu l-aș „găzdui" în aceste însemnări, dacă n-aș ști că... Succint : zboară mult și foarte bine, ziua și noaptea. Cercetează domenii ale electronicii. Meșterește motoare in timpul liber. Studiază pedagogia științifică. Și face sport, te preferință tenis de cîmp. Și e tată a trei copii, pe care — el și soția — îi cresc pilduitor.Și-a propus să fie pilot — a devenit. Și-a propus să fie pilot clasa I — a devenit. A dorit să fie pilot inginer — zilele trecute a dat examenul de diplomă — cu nota 10 — la politehnică. De acum are un alt obiectiv, vrea să devină pilot-încer- cător de avioane. Diploma de inginer e un pas. urmează alti și alți pași.— Cum încap toate *n cele 24 de ore ale zilei ? Cum reușiți ?Muncind ostășește, cu pasiune.Și zboară mult. Mult șl bine. Bine și sus.Și n-are timp să se plîngă de criză de timp, nu se simte copleșit de treburi. Dacă i-ai spune că realizează „performante" ar zimbi. Pur și simplu muncește trăindu-și viata cu plăcere și trăiește muncind cu plăcere. Ostășește.
Colonel I. TARCO

Succese ale 
energeticienilor hunedoreniColectivul întreprinderii electro- centrale Mintia-<Deva a produs și pulsat în sistemul energetic național, peste sarcinile de plan la,zi. 11 milioane kWh energie electrică. Acest spor a fost obținut îndeosebi prin folosirea agregatelor la parametri ridicați și depășirea graficului de putere. Energeticienii hunedoreni au asigurat creșterea producției în condițiile reducerii consumurilor specifice, economisind în acest fel mai mult de 1 600 tone combustibil convențional.

ORDINEA ȘI DISCIPLINA în lumina CODULUI ETIC

— S/ daca n-ar fi existat tramvaiul?
-L-ar fi

...Dimineață de februarie. O ninsoare măruntă, încă timidă, prinde a se cerne peste forfota din stațiile I.T.B. Oră de virf, caracteristică începutului unei zile de lucru, cînd mii și mii de bucureșteni se îndreaptă grăbiți spre locurile de muncă.6,25. Un autobuz de pe linia 73, arhiplin, se golește în stafia Întreprinderii „Electrotehnica", citadelă modernă a industriei, pe care o recomandă însăși firma unității. Profităm de faptul că omul de la intrare îi „cunoaște" pe toți cei ce se revarsă in valuri pe.poartă (n-a cerut nimănui legitimația I) și pătrundem nestingheriti în întreprindere. Facem un tur pină in prima hală de producție. E liniște : mașinile sînt încă „înghețate", programul de lucru începe la 6.45. Pină atunci ne îndreptăm atenția spre ceasurile de pontaj. care, cu țăcănitul lor vesel, marchează ora intrării în schimb : 6,30, 6,35, 6,42... Observăm în treacăt vreo doi lucrători pon- tînd... cîte două-trel fișe. Să

ÎN ZIARUL DE AZI*

• NOUTĂȚI ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ ® CUM 

POATE DEVENI IARNA UN ANOTIMP GRĂBIT PE 
ȘANTIERE ® Rubricile noastre : AGENDA EDILITARĂ j 

FAPTUL DIVERS ; CONTRASTE ; CRONICA TEATRA
LĂ ; SPORT; DE PRETUTINDENI

PA TRIOTBMUL
OMULUI DE STIINțĂ
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inventat... întîrziatii
fie vorba de un „ajutor amical" pentru colegii întîrziati ? Statutul de observator incognito nu ne-a permis să ne edificăm pe loc.La ora 6,45 marea majoritate a oamenilor au început lucrul. Pentru producție, fiecare minut

— Să zicem, cu privire la Începerea programului...Discuția stîrnește curiozitatea portarului Dincă Ștefan, care. în sfîrșit, ne onorează cu întrebările de rigoare : după ce ne legitimează, ia brusc o atitudine oficială și se grăbește
Reportaj matinal lingă ceasul de pontaj

contează. Ne Întoarcem la poartă : deși programul a început de cîteva minute, mai continuă să sosească destui întîrziați. Cum portarul era ocupat doar să schimbe saluturi amicale cu aceștia, ne interesăm Ia altcineva (aveam să aflăm că nimerisem chiar peste un inspector-șef de la serviciul personal. Nicolae Dragomir), unde l-am putea găsi pe ofițerul de serviciu.
— In oe problemă î

să Închidă ușa. stlrnind protestele celor întîrziati.— N-am ce vă face. Legea e lege pentru toată lumea, programul a început de cinci minute. așa că o să fiți trecuti la „întîrziati", le replică martial. își adusese aminte, subit, de Îndatoririle de serviciu...Tovarășul Aurel Iliescu, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, rămîne consternat cînd află despre „plim
barea" noastră prin unitate 1

— Ce să le facem, tovarășe, portarii nu sint ai noștri, ci ai pazei...Cu privire la cei întîrziati. după ce la 6,55 a dat dispoziție să fie lăsată să intre „toa- ță pleiada" (n.n. — vreo 20 de oameni), fără să fie nimeni notat — tovarășul Iliescu avansează ipoteza că nepunctuali- tatea s-ar putea datora unei... ședințe prelungite din seara precedentă. Ipoteză contrazisă peste un sfert de oră de un alt grup de „răzleți" :— N-a venit tramvaiul... (Constantin Toma. A.M.S.).— Din cauza mașinii... (Mariana Nedelcu. A.M.S.).— A întîrziat 73. Mereu ln- tîrzie, aproape că m-am obișnuit...— Și alții vin cu 73. Pentru ei cum de sosește la timp ?!— S-or fi sculat mai devreme... (Mihai Daia, A.M.S.).
(Continuare în pag. a Il-a)

Patriotismul tn activitatea creatoare a oamenilor noștri de știință este un far călăuzitor în meandrele muncii de cercetare, cu dificultățile și bucuriile ei inegalabile.Oricît de largă accepțiune am acorda științei, fondul ei creator este esențial. Creativitatea constituie, la rîndul ei. o condiție permanentă in apariția și dezvoltarea cul- țurii materiale și spirituale. Știința se integrează deci în cultura unui popor și prin aceasta capătă caractere definitorii temporale și naționale. Este unanim recunoscut că o cultură națională participă la fondul comun al culturii mondiale în măsura în care reușește să exprime spiritualitatea poporului respectiv. năzuințele sale de progres.Istoria științelor ne arată că din acest punct de vedere nu există națiune mare și națiune mică. Țara noastră oferă un e- xemplu convingător. Dacă ținem seama de dimensiunea numerică a poporului nostru, numărul oamenilor de știință și de cultură pe care i-am dăruit umanității este remarcabil. S-ar putea face o strălucită incursiune în prezentarea personalităților românești care au contribuit atît la progresul științei naționale, cît și al celei mondiale. Ar fi suficient să citez școala de medicină românească. care. începind din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pină în prezent, nu a încetat să fie prezentă în mișcarea științifică internațională, contribuind în același timp la dezvoltarea medicinii naționale și

la creșterea continuă a prestigiului ej. Putem cita nume ilustre, fondatori de școli, cum sînt I. Cantacu^ino și V. Babeș în mîcrobio- logie și imunologie, Gh. Marinescu în neurologie. C. I. Parhon în endocrinologie, Toma Ionescu în chirurgie, Fr. Rainer în a- natomie și antropologie, D. Danielopolu în fiziologie și farmacologie clinică. Iuliu Ha- teganu ca fondator al școlii clujene de medicină internă — și, desigur, această enume-
Tnsemnâri de 

acad.
Ștefan MILCU

tare ar putea continua.Fără îndoială, astăzi trăsătura distinctivă a patriotismului omului de știintă este participarea prin specificul activității sale creatoare la efortul întregii națiuni dăruit construcției sociale, de la formele culturii materiale la cele spirituale, avînd drept tel edificarea celei mai drepte și . mai umane orin- duiri — socialismul și comunismul.Organizarea modernă a științei în țara noastră, pe baza planificării socialiste si integrarea planurilor de cercetare în planul general de dezvoltare socială și economică a tării, oferă oamenilor de știință condițiile și posibilitățile de rezolvare a acestui deziderat esențial, de participare și angajare prin creația științifică personală la rezolvarea problemelor construcției socialiste. A- pare, în acest fel. o responsabilitate socială directă, care decurgă din conștiința patrio

tică. Formarea de e- levi și de școli creează condițiile umane pentru realizarea concretă a participării la înfăptuirea marilor o- biective ce stau astăzi în fata slujitorilor științei.Patriotismul se exprimă pregnant prin asumarea unor responsabilități sporite--ce decurg din sarcinile de onoare ce revin științei noastre în cincinalul afirmării revoluției tehnico-știintifice. în acest sens, un rezultai de prim ordin, care se validează în știința națională, este în același timp de prim ordin și în știinta mondială. în acest fel ne apare responsabilitatea fată de sporirea prestigiului traditional al științei românești și îmbogățirea ei în continuare în fluxul generațiilor. Este o altă formă a patriotismului în știință, transferat de această dată la nivelul valorilor. Nu trebuie să ne surprindă multiplicitatea problemelor pentru că niciodată nu au încetat să fie actuale și să rețină atenția și meditația oamenilor de știință.Problemele, conceptele și noțiunile implicate în acest domeniu al culturii, în care umanul se împletește cu erudiția, tehnica și practica construcției sociale, se impun tuturor oamenilor de știintă angajați în tara noastră în edificarea societății socialiste. Sfertul de veac de pină la sfîrșitul mileniului al doilea ne o- ferâ vaste posibilități de valorificare a capacităților creatoare ale științei naționale — parte integrantă a marilor obiective Înscrise in Programul partidului nostru.
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NOUTĂȚI IN ASISTENȚA MEDICALĂ
Intr-un număr recent ai ziarului nostru, am publicat articolul ministrului sănătății, prof. dr. Radu Păun, intitulat „Urgența în asistența medicală". Continuînd să-1 informăm pe cititorii noștri asupra măsurilor ce se întreprind permanent pentru perfecționarea sistemului de ocrotire a sănătății populației, publicăm astăzi o convorbire cu dr. 

Nicolae NICOLAESCU, secretar de stat adjunct în Ministerul Sănătății, despre celelalte noutăți din acest an In domeniul acordării asistenței medicale.Ca la BreazaNu este vorba de vestitul joc popular, nici de frumoasa localitate cu același nume, ci de un gest nu mai puțin frumos, despre care ne scrie Eugenia Dumitrescu din București, Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 97: „Ducîndu-mă la o înmormînta- re, amărăciunea mea a fost și mai mare cînd m-am pomenit în gara Breaza-Prahova că pierdusem actele și banii pe care-i aveam la mine. După ce m-am Înapoiat la București, am primit o scrisoare de la un cetățean de al cărui nume nu mai auzisem pînă atunci. Surprinsă, am deschis-o și — ce credeți ? Omul îmi aducea la cunoștință că îmi găsise banii și actele. Se numește Aurel Mihai și este din comuna Cornu de Sus. judetui Prahova. M-am dus la militia din Breaza, mi-am ridicat cele pierdute și i-am trimis acelui om de omenie o scrisoare de mulțumire. Mulțumire pe care aș dori din suflet să i-o aduc' și pe această cale". Merită.Avansați.., înapoi!
Pînă să-și facă apariția tram

vaiele silențioase, arădenii știau 
una ?i bună : urcau in tramvai, 
scoteau bilet și Iși vedeau cu
minți de drum. De cind cu 
tramvaiele silențioase, e drept 
că se călătorește mai plăcut, dar 
ți mai complicat: urci, scoți bi
let, dar nu poți să-ti vezi cu
minte de drum, pentru ci o 
auzi pe încasatoare :

— Avansați înainte (!) ti per- 
forafi-vă biletele !

Te îmbulzești printre oameni, 
îți ceri scuze, primești un brinci 
și, cu chiu, cu vai. ajungi la a- 
paratul instalat in capătul ce
lălalt al vagonului și perforezi 
biletul. N-apuci bine să răsti fii 
ușurat, că incasatoarea intervi
ne din nou :

— Cei care ati perforat bile
tele, avansați... înapoi !

„Avanslnd înapoi", ai din nou 
parte de alte ghionturi, alte scu
ze... Întrebarea e : de ce s-or fi ■ 
cheltuit bani cu aparatele de 
perforat, de vreme ce există in- I 
casatoare ? Sau invers...Doi ca unul i

I 
I
I
I
I
I

Cu toate că nu sînt nld rude, nici vecini, amîndoi au același nume și sînt din aceeași comună. Dar mai au ceva comun : grija deosebită față de animale. Deunăzi, s-au Intîlnit la oraș. Primul a predat stajului doi vițel, de toată mîndrețea, pentru care a încasat 12 808 lei. Al doilea a vîndut statului patru viței, la fel de buni; pentru care a primit suma de 23 450 lei. Cine sînt cei doi ? Cei doi sînt... Martin Debreczeni, amîndoi din comuna Almaș, județul Sălaj. Au același nume. Și aceeași pasiune.I Bere de...| izvor
prin fata rafturilor s-au utilități Apoi, la res- bere.

Duminică, 22 februarie, la Trudești (Botoșani) s-a inaugurat un modern complex comercial și de prestări servicii. După ce au trecut 'pline cu mărfuri, sătenii interesat și de celelalte de care vor beneficia, unii dintre ei s-au dus taurant să cinstească o Chiar așa au și cerut ospătarului :— Dă-ne, bădie, cite un rlnd, să fie lntr-un ceas bun 1Dar, surpriză : in sticle, in Ioc de bere, era... apă chioară. Cauza : cei de la fabrica din Mărgineni-Bacău, care le trimiseseră sticlele cu pricina. îmbu- teliaseră apă, in loc de bere. Se vede treaba că n-au știut de inaugurare. Poate se „inaugurează" și pe Ia ei vreun control ca lumea.Atenție la avalanșe
tineri din Brașov, aflati 
grup de alpiniști in masi-

Doi 
eu un .. .
vul Piatra Craiului, au fost sur
prinși și accidentați mortal de 
o avalanșă. Serviciul „Salva- 
mont“ Brașov recomandă si pe 
această cale amatorilor de as
censiuni să se abțină in aceas
tă perioadă, precum si in luna 
martie, de la orice fel de esca
ladare montană, dat fiind peri
colul real de producere a ava
lanșelor. Recomandarea vizea
ză, in special, masivele Bucegi, 
Piatra Craiului și Făgăraș. De 
altfel, federația română de tu- 
rism-alpinism a suspendat toa
te competițiile alpine prevăzute 
pentru această perioadă.O cunoas

9Se numește Maria Călbăjos, născută la 27 mai 1956. cu domiciliul stabil in comuna Aiton, județul Cluj, cu o viză de flotant în Cluj-Napoca. Posedă buletinul de identitate AF 924962. Are circa 1,55—1,60 metri înălțime. Deși n-a împlinit incă 20 de ani, a devenit o „expertă" în hoții. Umblă de colo-colo, se angajează îngrijitoare de cppii. E foarte cuminte și la locul ei, două-trei săptămîni, pînă cind șe familiarizează cu... familia respectivă, dar mai ales cu lucrurile din casă. De la S.M., unde a fost ultima oară angajată, a plecat cu o pereche de cizme albe, un palton negru (ca să se asorteze), cu cercei și altele. La fel a procedat cu familiile L.G. și C.A. din Cluj-Napoca : la fel cu o familie din Turda : Ja fel cu alta din Alba Iulia.Identifică este rugat să anunțe îndată organele de miliție.
Rubrică redactată do
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

Ia fel Cine ode

Trăim mai mult, sîntem mal sănătoși, cazurile de îmbolnăviri cu boli transmisibile devin mai rare, dispunem de o mai bună capacitate de muncă, creștem un tineret viguros. Atît despre creșterea longevității medii, cit și despre eradicarea sau reducerea frecventei unor boli s-a mai scris — și nu o dată — subliniindu-se contribuția în acest domeniu a sistemului nostru de ocrotire a sănătății. Despre preocupările și perfecționările, care se preconizează în 1976. pornind de la aceste bune rezultate, tovarășul dr. Nicolae Nico- laescu ne-a spus :— Pornim de Ia o bază materială a ocrotirii sănătății care dispune de peste 170 000 de paturi (dintre care peste 22 000 paturi și 33 spitale reprezintă zestrea ultimului cincinal) și peste 5 500 dispensare medicale. Dispunem de circa 34 000 medici. 5 300 farmaciști. 120 000 badre medii. In noul cincinal 1976—1980 se vor construi alte zeci și zeci de spitale și policlinicj, iar numărul cadrelor medicale va spori considerabil. Tinînd seama de aceasta, avem în permanență în vedere aprecierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia rezultatele nu sînt pe măsura eforturilor materiale pe care statul, întreaga societate le fac în domeniul sănătății. Iată ■de ce grija pentru starea de sănătate a poporului ne obligă pe noi toți, purtătorii halatelor albe, la o reevaluare a .posibilităților, la perfecționarea continuă a activității, la mai buna utilizare a forțelor de care dispunem. în acest scop, se urmărește în anul în curs realizarea unei organizări mal bune a asistentei medicale de bază, adică a asistentei chemate să răspundă, cît mai calificat la orice solicitare, pe principiul așa-nu- mitei asistențe regionalizate. Aceasta va permite o accesibilitate mult mal largă la prestații medicale de înaltă calificare și specializare pe întreg teritoriul tării. Măsurile luate au în vedere ca la nivelul fiecărui spital județean. prin dotarea și încadrarea iul corespunzătoare, să poată fi rezolvate aproape toate cazurile de intervenție

Piața teatrului nou din Tg. Mureș — o mîndrie o municipiului Foto: S. Cristian
Se numește Sidonia Cotea. Este ingineră. Are 30 de ani și lucrează în masivul Pa- ringului. Prima ei „carte de vizită" ne-a fost prezentată de tovarășul Ion Bolnavu, secretarul comitetului de partid de pe șantierele hidrocentralelor de la Lotru :— Luna ianuarie a a- cestui an a constituit pentru noi toți un debut promițător. Dar pentru constructorii Si- doniei Cotea — un record. în numai 20 de zile, ortacii inginerei au realizat peste 10 la sută din indicatorul productivității muncii prevăzut pentru întregul an.— Este, Intr-adevăr, un record ? — am întrebat-o pe 'inginera Sidonia Cotea, pe care am întilnit-o lingă hidrocentrala Brădișor.— Cifric — poate.

Dar ca fapt în sine succesul nostru este un eveniment obișnuit. Pe tronsonul de care răspund s-au mai înregistrat asemenea e- venimente, deși condițiile de lucru...

— Grele, chiar, șl pentru un bărbat, dar- mite pentru o femeie...— Nu m-ați înțeles. N-am vrut să spun că e greu. Cînd iti place ceva, cînd vrei din tot sufletul să lași ceva în urma ta. ceva durabil, nu simți greul;— Chiar niciodată ?— Poate la început. Mi-amintesc că, atunci cînd mi s-a încredin
(Urmare din pag. I)S-or fi... Și tot așa. am mai putea cita încă 15—20 de „motivări" pe seama tramvaiului (ce s-ar face lntîrziații de nu s-ar fi inventat tramvaiul ?) care... nu s-a sculat la timp ! Inclusiv cea a șefului de e- chipă de Ia „tablouri mari". Ion Păleanu, care întîrzia- se 40 de minute !— Și le-am atras atenția, am decalat programul ca să nu poată arunca vina pe mașini... Acum vreo două săptămîni i-am strîns pe cei intîrziați Ia club și ie-am explicat ce înseamnă minutul pentru producție, pentru ei. pentru echipă. pentru acordul global...— Am recurs și la sancțiuni. îl completează pe secretarul de partid, ingine- rul-șef Constantin Sedeliaș. Spuneați că cineva a pontat mai multe fișe... E posibil să fie vorba de o fraudă. Noi am depistat și sancționat luna trecută patru asemenea cazuri de pon- taje fictive ; chiar și o tehniciană pontase un inginer ce nu se afla în întreprindere 1 Probabil că n-am făcut incă totul...Sigur nu s-a făcut încă totul. Sau. mai bine-zis, mult prea puțin, judecind după abaterile pe care le-am putut descoperi în cuprinsul unui simplu raid. Cum acționează opinia de masă împotriva acestor a- bateri flagrante de la spiritul de ordine și disciplină, culminînd cu aspectul — tratat cu destulă ușurință 

necesare. în felul acesta, asistenta medicală se apropie de locul de muncă și domiciliu. Doar intervențiile și serviciile medicale foarte rare, de cea mai înaltă specializare sau cele care reclamă o aparatură extrem de complexă — in neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie toracică — rămin să fie efectuate intr-un număr redus de centre medicale și clinici, dar și acestea repartizate rațional pe tot teritoriul țării.S-a îmbunătățit structura spitalelor Județene și, pe măsura pregătirii de cadre calificate, se creează noi secții de specialitate : ortopedie-traumato- logie, urologie, laboratoare de sănătate mintală. Concomitent, se urmărește îmbunătățirea asistenței medicale în mediul rural. Cu ocazia repartizării ultimei promoții de absolvenți ai institutelor medico-farma- ceutice s-a pus accent pe acoperirea nevoilor unor județe deficitare ca Botoșani. Vaslui, Olt, Bacău. S-a a- juns ca necesarul de medici în mediul rural să fie acoperit în proporție de aproximativ 86 la sută. La sfîrșitul anului 1977 vor fi satisfăcute toate cerințele de medici de medicină generală în mediul rural. Va continua perfecționarea unor medici de înaltă specializare. într-un șir de domenii încă deficitare (cardiologie, psihiatrie, traumatologie).în continuare, interlocutorul nostru «-a referit la măsurile vizînd perfecționarea activității curative, a medicinii preventive :— Dacă pînă nu de mult aceasta era axată, îndeosebi, pe bolile contagioase și ocrotirea copilului, in a- cest an introducem pe scară largă programe de acțiune care cuprind și alte domenii. Combaterea cancerului, bunăoară — pe lingă acțiunile de depistare precoce — va cunoaște o activitate sistematică de prevenire, pe cît este posibil prin măsuri care au în vedere limitarea poluării atmosferei cu fum, prin perfecționarea instalațiilor de ardere și a tehnologiilor, reducerea fumatului — cauza aproape a tuturor cancerelor pulmonare și a unui însemnat număr de cancere bucale și cu alte localizări. Apreciem 

țat conducerea lotului, am simțit o umbră de teamă. Cel care m-a însoțit să mă prezinte oamenilor a tot insis- / tat pe ideea : „Vedeți cum vă purtati cu' tovarășa. E femeie, și..."
O fată și 65 de constructori de pe Paring

Era gata să izbucnesc : „Și ce dacă sînt femeie ?“ Dar mi-a luat-o înainte un șef de echipă, Stelian Bărbulescu: „Ce dacă-i femeie ? Cu atît mai mult o vom respecta-o ca șef". Mă gîndeam : sînt 65 de constructori. Toți bărbați. Iar eu trebuie să Ie dau dispoziții, să le organizez munca, să-i îndrum, 
— al unor pontaje fictive ? Iată o întrebare care cere un răspuns ferm, atît din partea comitetului de partid, cît si a conducerii întreprinderii, pe linia intensificării muncii educative.

★...început de săptămlnă la întreprinderea „Metalurgica" din Buzău. Marea ma-

teri de la ordine și disciplină. din păcate foarte costisitoare pentru producție. In cazul ultimilor doi, date fiind atribuțiile ce le revin, vina se amplifică : pe lingă prostul exemplu pe care îl dau subalternilor, pe lingă irosirea timpului lor de lucru, contează și lipsa de organizare din secțiile respective, ceea ce dăunează mai mult
— Și dacă n-ar fi 
existat tramvaiul?

joritate a oamenilor muncesc „cu minecile suflecate" : programul a început de zece minute. Iată insă că la poartă mai apar, unul cîte unul, cei intir- ziați :— Autobuzul e de vină... în total. 81 de pretinși afectați de... somnolenta mijloacelor de transport in comun. După vreo jumătate de oră de intîrziere, o poveste asemănătoare încearcă să reediteze Stan Bulete și Gheorghe Pru- teanu. Printre indisciplinați (35 de minute!) — maistrul Petre Șerbănescu și șeful de secție Mihai Botez. Desi- sigur, factorii de conducere din întreprindere vor analiza cum se cuvine ..motivele" unor asemenea aba-

decit se observă la prima vedere....Am întîlnit și un mod foarte personal de a începe ziua de lucru. După ce au intrat in șantier, mai mulți oameni din echipa condusă de Ion Rusu. din cadrul Grupului de șantiere nr. 7 din Buzău, s-au îndreptat nu spre locul de muncă — cum s-ar putea crede și cum era normal — ci spre... circiumă. Cum au ajuns să-și aleagă acest loc de „activitate" ne-o explică însuși șeful echipei :— Sîmbătă am plecat mai devreme acasă și n-am apucat să ne ridicăm drepturile bănești. Așa că. azi de dimineață, după ce am luat banii — ce ne-am zis î

că ar fi folositor ca pe fiecare pachet de țigări să existe avertizarea „dăunător sănătății" si să fie interzisă vînzarea de țigări minorilor. Să nu I se permită tutunului nici un fel de reclamă. Pentru îmbunătățirea intervenției în cazul cancerului, rețeaua sanitară va fi dotată în- acest an cu cîteva instalații pentru tratamentul cu energii înalte, așa-numitele bombe cu cobalt.Este știut că aproximativ cincizeci la sută din cauzele de deces au la bază afecțiuni cardiovasculare. Anul acesta începe, pe scară largă, aplicarea unui program de combatere a unor afecțiuni cardiace. Tratind din timp sau prevenind afecțiunile reumatismale, prevenim și pe cele cardiace secundare ; depistînd unele tipuri de hipertensiune arterială în stări incipiente, se pot preveni ulterioare complicații cardiace. Va începe și activitatea de reabilitare a bolnavilor cardiaci. Se înființează în acest an secții sau compartimente de cardiologie și la spitalele județene din Alba Iulia, Botoșani. Buzău. Deva, Slatina. Tulcea. Zalău. în cadrul Consiliului Sanitar Superior s-a adoptat un' plan complex da îmbunătățire a activității în domeniul prevenirii și combaterii tuberculozei, integrat in asistenta medicală de bază.în ce privește dezvoltarea și consolidarea asistenței medicale de urgență, în 1976 — așa cum s-a mai arătat chiar în „Scînteia" — toate unitățile sanitare vor fi dotate cu aparatura și materialele necesare. De asemenea, toate stațiile de salvare județene vor fi dotate cu radio-telefon și se are în vedere realizarea unei autb-salvări care să permită începerea tratamentului și intervențiilor peritru salvarea vieții oamenilor chiar în timpul transportului a- cestora spre spital. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii asistenței medicale la locul de muncă și a activității de medicină a muncii, în vederea prevenirii și reducerii morbidității prin boli profesionale și a incapacității temporare de muncă.Dacă ar fi să exprimăm sintetic sarcinile acestui an, ele vizează măsuri care să facă sistemul nostru de ocrotire a sănătății mai bun. mai accesibil, mai prompt în intervenții sî la un nivel calitativ superior.
Convorbire consemnata de
AI. PLAIEȘU

să-i supraveghez... în- tr-adevăr, la început m-am cam speriat că o să fie greu. Pe urmă...— Pe urmă ?— Pe urmă, lucrurile au evoluați cu totul 

altfel. Aveam în maiștrii Spiridon Ciuver- că, Gheorghe Mareș și Ion Istrofor ajutoare de nădejde. Unde credeam că-i mai greu ne consultam, ba ne mai și ciondăneam, susți- nînd fiecare că ideea’ lui e cea mai bună, dar întotdeauna am găsit laolaltă soluția cea mai potrivită. Niciodată însă nu mi-a

plăcut teribilismul. Cu maistrul Ciuvercă, de exemplu, m-am supărat rău dintr-un asemenea motiv. Cît era ziua de lungă, alerga de la un front de lucru la altul și se apuca el

să execute tot felul de operații, în loc să-i îndrume pe oameni, să Ie arate cum trebuie' făcut. Pe. cițiva ortaci îi distra „vrednicia" maistrului, dar cei mai mulți se simțeau lezați, bănuind că meșterul nu le apreciază competența profesională, „Dar ce sintem noi, copii de dădăcit ■“ — l-am auzit pe un
— să gustăm șl noi ceva și apoi să ne apucăm de treabă...Cînd avea să urmeze acel „apoi", e greu de presupus, dat fiind faptul că la ora 11, cînd a avut loc discuția de mai sus. „gus- tărea" (citește : degustarea), era în toi. Optica unei a- semenea folosiri a timpului de muncă ne scutește de orice comentarii. Cit privește inițierea unor măsuri prompte care să curme astfel de manifestări de dezordine și indisciplină, la comitetul de partid al șantierului, nici nu se știa... dacă oamenii respectivi sint sau nu lucrătorii unității 1 Situație care așteptăm să fie tratată cum se cuvine.

★Acestea .sînt faptele. Puse cap Ia cap, întîrzierile de la program — din motive care mai de care mai... nejustificate — însumează totaiuri impresionante de ore și zile de muncă irosite. Cauza principală, după, cum se constată din răspunsurile primite, o constituie slaba exigență și combativitate a factorilor ■de conducere din respectivele întreprinderi în privința întăririi spiritului de răspundere față de respectarea strictă, la fiecare Ioc de muncă, a ordinii și disciplinei. Așteptăm. în primul rînd, cuvintul celor vizați însoțit, bineînțeles, de măsuri concrete.
Emil MARINACHE 
Mihai BÂZU

De la C.E.C.
În casă nouă

Casa de Economii și Con- semnatiuni face cunoscut că tragerea la sorți pentru luna februarie a.c. a obligațiunilor C.E.C. va avea loc în Capitală, sîmbătă 28 februarie, ora 13,30. în sala clubului finanțe-băncldin str. Doamnei nr. 2Cu acest prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni va a- corda 5 917 cîștiguri între 50 000 și 800 de lei, în valoare totală de 5 749 000 de lei.Cei interesați sînt invitați să la parte la această tragere la sorți.

șef de echipă , repro- șindu-i. Și avea dreptate. I-am atras atenția, el s-a înfuriat, eu l-am criticat aspru și, în curind, și-a reluat sarcinile de maistru, în locul celor de dădacă. Și treaba merge și mai bine.Colectivul de muncă pe care-1 conduce inginera Sidonia Coțca este o adevărată familie. O familie cu 66 de membri, 66 de constructori ambițioși la treabă și legați sufletește de munca pe care o au de executat. Iar șefa de lot nu are decît cuvinte de laudă despre toți oamenii din subordine. O familie muncitorească pornită să schimbe înfățișarea Parîngului...
Ion STANC1U 
corespondentul 
„Scinteil"Planuri concrete de măsuri

(Urmare din pag. I)vorbă cu membri de partid, a rezultat că în dezbateri s-a criticat faptul că o seamă de forme ale muncii politice au fost insuficient, sporadic utilizate în mobilizarea oamenilor la folosirea fiecărui minut ; mulți dintre agitatori nu-și fac simțită prezența în mijlocul oamenilor-; articolele de la gazeta de perete — în cazul organizației nr. 15 — nu au avut întotdeauna o adresă precisă, un caracter combativ si concret. Oare nu ar fi fost mai bine ca în locul frazei generale înscrise în plan, să se fi stabilit măsuri precise pentru angajarea efectivă a acestor forme de muncă politică in acțiunea de întărire a disciplinei 1Și mai surprinzător încă este faptul că în planurile de măsuri pe care le-am analizat aici nu și-au găsit reflectare, nici măcar sub o formă generală, unele probleme deosebit de importante cu care se confruntă colectivul întreprinderii, cum este problema calității — problemă care, după cum se știe, are profunde implicații pe planul conștiinței, este strîns legată de dezvoltarea spiritului de răspundere socială, a atitudinii înaintate față de muncă. Anul trecut, în întreprindere s-au înregistrat. din cauza calității necorespunzătoare, peste 20 000 de refuzuri de bucăți confecții în valoare de peste 7 milioane lei. Numai in perioada 11 august—31 decembrie 1975, controlul

• Harnicii constructori de la T.C.M. Prahova au reușit să predea la cheie în prima lună a acestui an — în avans față de grafice — peste 300 de apartamente. După cum ne informează directorul adjunct al trustului, Inginerul Ion Iorga, din cele 4 246 apartamente pre
Marii beneficiari... cei miciîn cincinalul actual se vor construi în județul Ialomița numeroase obiective social-cultu- rale. Valoarea totală a investițiilor pentru a- cest scop se va dubla față de cincinalul precedent. Iar marii beneficiari vor fi... copiii, pentru care se vor con
La propunerea cetățenilorPe baza propunerilor făcute de locuitorii județului Bihor, consiliul popular a stabilit pentru anul în curs un aih- plu program de acțiuni edilitar-gospodărești, în valoare de 220 milioane lei — cu 50 milioane

Ultimele adrese comercialeDe curind. în municipiul Selu-Mare s-a dat în funcțiune un 'mare magazin cu autoservire, specializat în desfacerea preparatelor de carne. In cursul acestui an. suprafața comercială a rețelei din subordinea direcției comerciale județene va crește în Satu-
Se îmbogățește hartaîn ultima vreme, din fondurile statului și prin contribuția în muncă a populației, baza materială de tratament' medical a județului Ar-, geș s-a îmbogățit substanțial. La Pitești, de exemplu, s-a dat în folosință un modern spital cu 730 de paturi, .cuplat cu policlinică și un centru stomatologic ; la 

văzute să se înalțe In acest an, pînă la finele trimestrului vor mai fi gata încă 1000 de apartamente la Ploiești, Sinaia, Azuga și Bușteni. (C. Căpraru).• La Buzău, în acest an se vor construi peste 2 250 de apartamente. în
strui încă 2 500 locuri In creșe, circa 1 000 locuri în grădinițe, 144 săli de clasă, 2 500 locuri în internate, peste 1 500 locuri In atelierele școlare, o bază de tratament la Amara, o casă și un leagăn de copii, 7 săli de gimnastică. Dintre celelalte obiective
mal mult ca în 1975. Se continuă, de pildă, acțiunea de redare în circuitul arabil a noi suprafețe de teren : 2 000 hectare se vor realiza in acest an. De asemenea, vor fi împădurite
Mare cu circa 9 300 metri pătrați — cu aproape 30 la sută față de cea existentă — prin darea în folosință a citorva magazine la parterul unor blocuri (pe străzile Cloșca și Botizului), a unui nou centru comercial (în strada Uzinei)
Brădet — noul spital de recuperare prin tratamente balneo-fiziotera- pice ; la sate s-au construit mai multe dispensare, ultimul fiind cel de la Mălureni. Iar din premierele perioadei imediat următoare notăm : la Pitești, un spital de copii cu 500 de paturi, cuplat cu policlinică și un spital-cămin

tehnic de calitate a respins 21.45 la sută din totalul confecțiilor verificate. pentru a căror repunere în circuitul comercial a fost nevoie de un important volum de muncă și timp. Cu toate acestea, nu s-au stabilit nici un fel de acțiuni educative în vederea curmării unei asemenea situații, a creșterii răspunderii cu care se acționează la fiecare loc de muncă pentru ridicarea calității produselor.Se mai observă, ca o deficientă a unor planuri, slaba prezență a preocupărilor privind traducerea în viață, înfăptuirea în comportarea cotidiană a prevederilor Codului etic, combaterea oricăror manifestări străine moralei socialiste. Aceasta, cu toate că dezbaterile din organizațiile de partid respective au dezvăluit o serie de cazuri în care comportarea satisfăcătoare în producție nu era însoțită de o comportare asemănătoare în societate și în familie. La întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare, de pildă, am aflat despre încălcarea normelor etice de către unii tineri care locuiesc în căminele întreprinderii — abateri care au impus sl o serie de sancțiuni administrative — fapt ce reflectă, evident, serioase neajunsuri ale activității educative în rîndul tinerilor. Firesc era ca în planurile de măsuri adoptate de adunările de aici să se prevadă măsuri concrete, care să ducă la îmbunătățirea acestei activități, la cultivarea mai stăruitoare a trăsăturilor politico-morale proprii omului nou. Planurile respective au 

cartierul Episcopiei, de pildă, au început nu de mult lucrările la o serie de blocuri cu 10 etaje de un tip nou. Fațadele șl planșeele a- cestora se realizează din panouri prefabricate, iar pereții interiori sînt turnați în cofraje metalice plane. (Mihai Bâzu),
mal amintim : 15 000apartamente, un cinematograf eu 500 locuri, un centru de recoltare și conservare a singelul, dispensare urbane, policlinică, centru stomatologic, spital cu 430 locuri cuplat cu policlinică și un , cămin-spital pentru adulți. (Aurel David).
10 000 hectare. In flecare centru de comună se vor construi blocuri de locuințe pentru Intelectuali — medici, cadre didactice, ingineri agronomi, zootehniști. (Dumitru Gâță).
și a unei noi piețe agro- alimentare în cartierul Someș. Deci în zonele unde densitatea populației a crescut considerabil, odată cu darea în folosință a miilor de apartamente construite în cincinalul precedent. (Octav Grumeza).
sanitarăcu 200 paturi pentru bolnavii irecuperabili ; în orașele Cimpulung și Curtea de Argeș : cîte un spital cu 430 paturi. Eforturile financiare șl organizatorice se regăsesc și In alte realizări. Indicele natalității, de pildă, este acum cu două procente neste cifra medie pe țară. (Gheorghe Cirstea).

eludat însă cu totul asemenea aspecte — deși este bine știut că respectarea Codului etic, comportarea unitară în toate împrejurările în spiritul prevederilor, lui, reprezintă îndatoriri esențiale ale comuniștilor și, implicit, un obiectiv major al muncii politico-educative.Analiza unor asemenea planuri a- rată că ele au fost întocmite fără o largă consultare a membrilor de partid. în unele cazuri, în cuprinsul acestor planuri, elaborate înaintea dezbaterilor, nu s-au mai introdus modificările decurgind din dezbateri, din propunerile formulate în adunare de către comuniști, ele rămî- nind în forma lor inițială.Se cuvine să mai remarcăm, în încheiere că, sesizînd tocmai caracterul general, formal al unor planuri de măsuri, unii reprezentanți ai organelor județene de partid, participant Ia adunări, au recomandat — cum s-a întîmplat la organizația nr. 1 de la cooperativa agricolă de producție Gojoganu — amînarea adoptării lor, conjugarea eforturilor celor mai bune cadre ale organizației în vederea alcătuirii unui plan mai bine gîndit, cu termene și răspunderi clare și precise, apt să determine îmbunătățirea efectivă a activității politico-educative a organizației de partid.Odată adoptate planurile, esențial este ca organele de partid să asigure pri.ntr-o muncă organizatorică susținută și un control operativ și eficient, aplicarea neîntirziată și integrală a tuturor măsurilor stabilita.
Silviu ACHIM
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Cum poate deveni un anotimp grăbit
JIARNA PE ȘANTIERE

Activitatea desfășurată în -cursul acestei ierni pe un șir de șantiere de investiții impune atenției o constatare importantă. Ritmul de execuție, precum și rodnicia eforturilor constructorilor- și montorilor depind în cea mai mare măsură de buna organizare a lucrărilor, de ordinea și disciplina instituite Ia fiecare punct de lucru, de spiritul gospodăresc dovedit de muncitorii de pe șantiere. Desigur, nu este vorba de cerințe noi. Insistăm însă asupra lor deoarece numai prin asigurarea unor condiții tehnice și organizatorice optime de activitate pot fi diminuate și chiar înlăturate inconvenientele provocate de timpul friguros, se poate executa, în primul trimestru, un volum cît mai mare de lucrări de construcții-montaj.Prezenți pe două șantiere importante, reporterii noștri au urmărit modul în care constructorii răspund concret acestor exigențe.Din capul locului trebuie arătat că, multă vreme, pe șantierul Complexului pentru industrializarea laptelui din Sibiu activitatea constructorilor a „șchiopătat" destul de serios. Explicația e simplă : conducerea șantierului — din cadrul Trustului de construcții industriale Brașov — își făcuse „calculele" ei și, în virtutea lor, și-a concentrat forțele umane șl tehnice pe alte de investiții, neglijîndu-și le față de acest obiectiv.Intervenția oportună și a organelor locale de partid a determinat o profundă schimbare în bine a mersului lucrărilor de pe acest șantier. Și iată că ceea ce nu fusese posibil în lunile precedente — cind timpul era mult mai favorabil — s-a petrecut în mijlocul iernii : ritmul de execuție a sporit simțitor și, după rezultatele obținute, este evident că la această lucrare a fost atins un „vîrf" de ac-

tivltate. Secretul acestei Incontestabile redresări ? Mai întii, este vorba de atenția prioritară acordată organizării temeinice a producției și muncii Ia toate capacitățile-cheie, de accentul pus , pe mobilizarea oamenilor și folosirea cît mai rațională a potențialului tehnic de care dispun constructorii. Bunăoară, s-a luat măsura — care-și dovedește din plin efectele pozitive — de a se aproviziona direct locurile de muncă cu materialele de construcții necesare, în special cu faianță, cără-

— Ne aflăm in plin efort, ne spunea ing. Vaslle Vasu, șeful grupului de șantiere industriale Sibiu, și noul program de lucru stabilit recent este îndeplinit punct cu punct, la termenele fixate. De mare sprijin pentru noi, constructorii, este și strînsa colaborare cu subantreprenorii în vederea creării fronturilor de lucru reciproce. Ca atare, execuția marii majorități a lucrărilor se derulează într-o strinsă succesiune, într-un ritm sporit de la o zi la alta.Constatăm la fața locului că, da-

platforme obligații-energică

tnizi, sape și mortare. Formarea, In acest scop, a unor echipe speciale care se ocupă numai de asigurarea unei aprovizionări ritmice, în flux continuu, a șantierului a permis eliminarea pierderilor de timp, folosirea mult mai rațională a utilajelor de execuție și a forței de muncă.O măsură se împletește cu alta. Și pasul următor l-a reprezentat alcătuirea unor echipe de muncitori specialitate pe diferite faze ds lucru. Avantajele sînt deosebit de mari. La unele lucrări de construcții, de, pildă, scurtarea duratei de execuție pînă la jumătate față de timpul prevătut inițial a devenit o realitate firească. Nu este de mirare deci că echipele de zidari conduse de Francisc Lipardt, Gheorghe Kraus și O. Schuster sau aceea de mozaicari a lui Ilie Cherescu se găsesc, în prezent, în avans față grafice cu multe lucrări.

torită aceleiași strînse conlucrări, pe șantier au fost rezolvate operativ probleme importante, caracteristice acestui sezon de activitate : au fost puse in stare de funcționare aparatele necesare încălzirii spațiilor de lucru ; s-a găsit posibilitatea executării „în lanț" a izolațiilor hidrofuge, chiar și acolo unde utilajele se găseau de acum amplasate pe poziție; au fost completate în întregime efectivele necesare de lucrători.Pe șantierul întreprinderii de prelucrare a aluminiului din Slatina, montorii de la cele două mari capacități de producție aflate aici în construcție sînt angajați într-o mobilizatoare întrecere. Obiectivul urmărit : atingerea unor ritmuri record de execuție și, bineînțeles, realizarea unor lucrări de înaltă calitate.Liniile de forță ale bunei activități depuse, în prezent, de cele două colective de montori constau în stabilirea și respectarea unui program riguros de lucru, ca și în întărirea disciplinei în muncă, pe întregul perimetru al acestei importante platforme de investiții. Consemnăm cu satisfacție faptul că, datorită unei intense Activități politico-educative desfășurate de organizația de partid, a climatului de exigență, ordine și disciplină în muncă întronat pretutin-

deni, abaterile, absențele nemotivate și pierderile de timp de orice natură au devenit practic cazuri cu totul izolate. Echipele de montori conduse de Gheorghe NițulesCu, Gabriel Constantin, Ion Nicolae, Guță Neacșu și Ion Ciucă se situează, prin rezultatele înregistrate, cu regularitate în fruntea întrecerii, dau „tonul" în inițierea și aplicarea unor măsuri de înalt randament. Iată un exemplu : o parte din subansamblele utilajelor cu gabarit mare sînt acum montate, cu sprijinul furnizorilor, înainte de așezarea pe poziție a întregului agregat. în acest fel, timpul necesar acestor operații este redus substanțial, iar lucrările sînt executate în condiții de calitate net superioare.în același timp, conducerea șantierului a reușit să îmbunătățească organizarea și controlul întregii activități de construcții-montaj. Analiza situației „la zi" in care se găsește fiecare lucrare, în cadrul unor ședințe operative — care, de multe ori, au loc chiar la punctele de lucru — oferă posibilitatea cunoașterii exacte a problemelor mari și mici ce apar pe parcursul execuției, permite adoptarea unor măsuri operative, de eficientă imediată.Pe șantier insă rezervele de sporire a ritmului de execuție a lucrărilor nu sint epuizate. Ne gîndim, desigur, la necesitatea unei și mai strînse colaborări între constructori și montori în perioadele de lucru de vîrf. Necorelările care se mai fac simțite, pe alocuri, pot fi cu ușurință evitate, cu condiția ca problema asigurării fronturilor de lucru corespunzătoare să se bucure de un interes pe măsură. De asemenea, pentru realizarea in acest trimestru a volumului prevăzut de lucrări este nevoie să se sporească neîntîrziat numărul actual de montori cu încă 20—30 oameni. De modul cum se va acționa și pentru soluționarea acestor două probleme depind nemijlocit atingerea unui ritm și mai înalt de execuție, punerea rapidă în funcțiune a noilor capacități productive ade la întreprinderea de prelucrare aluminiului.
C. ANTONESCU 
N. BRUJAN 
Em. ROUĂ

Muncltorll da mîine își fcic azi ucenicia în ateliere. Aspect din activitatea 
elevilor de la Grupul școlar al întreprinderii metalurgice din lași

amss
AutcutiiareCîte lucruri bune nu poate face omul cind își pune în valoare forța sa creatoare 1 Mai ales în activitatea productivă — terenul cel mai prielnic afirmării ideilor tehnice originale, gîndirii novatoare. Iată, în acest sens, două exemple de dată mai recentă. Primul se referă la colectivul întreprinderii „Electroprecizie" din Săcele. Aici, în cadrul acțiunii de autoutilare, au fost concepute și realizate, cu forțe proprii, anumite tipuri de motoare. în acest fel au fost satisfăcute o serie de ne-

voi interne stringente ale întreprinderii. Dar nu numai ale sale ; beneficiară a motoarelor produse la Să- cele este acum și întreprinderea „înfrățirea" din Oradea, care a renunțat, astfel, la importul unor asemenea produse. Al doilea exemplu : tot în cadrul acțiunii de autoutilare, întreprinderea frînă Sărat și „Balanța" din Sibiu ■' 'serie de propriile prezent, piesele respective sînt livrate și întreprinderii de

de elemente de din Rîmnicu-au realizat o. piese, pentru lor nevoi. în
A venit, a plecat și nimic nuîntreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rm. Vîlcea — conform contractului Încheiat — a început, în august anul trecut, să livreze șantierului Combinatului petrochimic Teleajen utilaje pentru obiectivele aflate în construcție. Beneficiarul s-a bucurat de această promptitudine, dar bucuria a fost, din păcate, de scurtă durată. De ce ? Recepționerii și-au dat seama că unele din sudurile de la demenții capacelor unor rezervoare erau doar punctate. Evident. în fața acestei situații, beneficiarul a transmis un telex în septembrie, solicitînd conducerii unității vilcene să trimită urgent pe șantier muncitori ca să completeze sudurile. Furnizorul, tocmai pentru că era în culpă, trebuia să dea dovadă de receptivitate. Dar nu a dat. După alte multe insistențe, el

trimite totuși pe șantier, la 24 octombrie, patru muncitori să execute lucrările restante. Dar treaba mergea anevoie și constructorul nu avea ce monta. Alt telex, expediat din Teleajen, la 4 noiembrie, informa din nou furnizorul despre o atare situație. Pe la mijlocul lunii noiembrie sosește' pe șantier, în locul Sudorilor, ing. Cristian Diaconescu. Tovarășul inginer a analizat, și-a notat, a dat asigurări și... dus a fost. Treburile au continuat să meârgă tot ca înainte. Se trăgea nădejde ca în '76 lucrărițe să cunoască Un ritm mai accelerat. $1 șe aștepta în acest Sens concursul furnizorului de utilaje. Revirimentul nu s-a produs însă. Discuțiile sterile au continuat cu directorul tehnic, cu alti factori de conducere, pînă la 29 ianuarie, Cînd beneficiarul trimite la

din Tîrgo-strunguri viște.Așadar, tive de mdncii și-au să rezolve, i proprii, cerințe importante ale producției. Și au izbutit ! Ba, mai ■mult — sînt în măsură să satisfacă și anumite necesități ale altor unități economice. Cum au procedat ? Așa cum spuneam la început : au avut încredere în forța lor de creație tehnică fiȘi au pus-o mai bine în valoare. Le urăm în continuare succes pe această cale !

trei cblec- oameni ai i propus cu forțe

s-a schimbaiRm. Vîlcea un delegat. Cu o sarcină precisă : Să nu plece de acolo pipă nu se limpezesc lucrurile. Tovarășul Ștefan Dracinschi (de- • legatul) a clarificat totul, punct cu punct, cu directorul tehnic, cu cel comercial, cu șeful. biroului de desfacere ș.a. S-a încheiat apoi o minută cu obligații și termene precise, dar semnăturile puse cu nonșalantă de factorii de răspundere ai unității în cauză nu/ au fost urmate de măsurile așteptate.Iată de ce. la acest volum substanțial de telexuri, scrisori, mai adăugăm un semnal, de data aceasta pe a- dresa conducerii Centralei industriale de utilaj tehnologic chimic, petrolier si minier de care aparține unitatea din Rm. Vîlcea, în urma căruia sperăm să fie luate măcar a- cum măsurile necesare. absolut
Pentru un cui pierzi potcoava...se întîmplă la tractoare, cu...Așa cal. La zecile lor de cai putere, „cuiul" înseamnă o piesă de schimb, o garnitură etc. în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Dolj, circa 100 tractoare nu pot porni la lucru din lipsa unor piese de schimb. După cum ne-a informat conducerea bazei județene de aprovizionare tehnico-materială pentru agricultură, o serie de repere lipsesc întrucit nu toate întreprinderile furnizoare și-au onorat, în totalitate, obligațiile con-

tractuale. De pildă, din cele 40 blocuri- motor contractate cu „Tractprul“-Brașov. nu au fost livrate decît 7 bucăți. întreprinderea de mecanizare a agriculturii și industrie a- limentară Roșiori de Vede are o restanță de 2 650 cămăși-cilindri, iar Grupul întreprinderilor de industrie locală Constanta nu a livrat decît 1 300 de garnituri și simerin- gurl, din cele circa 10 000 contractate. Or, pentru că nu au primit la timp aceste si- meringuri, lucrătorii

centrului de motoare din nu au putut lucrările timp zile. ’Timpul este startul lucrărilor agricole se apropie. Iată de ce este necesar ca, măcar acum, în ceasul al doisprezecelea, unitățile vizate să pună ordine în livrarea pieselor de schimb amintite, fără de care nu se pot încheia reparațiile la tractoare. Toate obligațiile contractuale trebuie onorate prompt, fără alte intervenții !

reparații Segarcea continua de douăînaintat,

Acțiuni de înnoire 
și modernizare 

a producției— Deși tînără — sînt numai ' 4 ani de la intrarea sa în funcțiune — întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria a devenit bine cunoscută în întreaga țară — ne spune inginerul Tudor Agapes- ’ cu, directorul unității. întreprinderea realizează, în fabricație de serie, o gamă variată de produse : panouri și tablouri electrice de joasă tensiune pentru industria construcțiilor de mașini, industria chimică, textilă, de prelucrare a lemnului, industria alimentară și altele ; panouri de distribuție de joasă tensiune, panouri de comandă, de măsură, de protecție pentru industria energetică.Urmărind modernizarea Continuă a producției, colectivul de muncă al întreprinderii a asimilat în fabricație, numai în anul trecut, 91 de noi produse, față de 12 planificate. Pentru viitor s-au luat măsuri menite să ducă la îmbunătățirea performanțelor produselor realizate aici, atît în exploatare, cît și în ocuparea unor spații cît mai reduse în halele de producție.
Ion TOAD3JR 
corespondentul „Scintell"O bază largă pentru producțiade legume timpuriiSă reflectăm puțin asupra cltorva cifre. în 1971, in județul Iași, s-au produs. 15 000 tone legume. Pentru a se suplini necesarul de consum a trebuit să se procure, din alte județe, 6 000 tone. Prin aplicarea măsurilor cuprinse într-un amplu program de dezvoltare a legumiculturii. inițiat de comitetul județean de partid, s-a ajuns in 1975. la o producție de peste 31 000 tone legume. în acest fel. nu numai că s-a asigurat în întregime necesarul de consum în județ, dar s-au valorificat in alte județe 6 000 tone Anul acesta se prevede să se obțină o producție de circa 90 000 tone, din care 38 000 tone vor fi valorificate la fondul de stat. Cum se explică această evoluție ascendentă a producțiilor de legume ?— în județul nostru s-a crezut, pînă nu de mult, că nu sînt condiții ontime pentru dezvoltarea legumiculturii — ne spune tov. Constantin Dascălu, directorul întreprinderii de legume și fructe Iași. La indicația comitetului județean de partid am elaborat o serie de măsuri în vederea stimulării producției de legume. Au fost concentrate suprafețele și sortimentele în unități cu tradiție și care au forța de muncă necesară. în acest an, fondul de stat la legume va fi asigurat în 45 unități agricole, iar în 1980 — în 39 unități cu o producție medie de 1 200 tone legume pentru fiecare unitate de producție. Credem că lucrul cel mai important pe care l-am realizat îl constituie faptul că agricultorii ieșeni au învățat să cultive legume și fac a- ceasta cu. pricepere și pasiune.Un accent deosebit se pune pe cultivarea legumelor timpurii. în acest . scop au fost extinse serele și sola- riile. în apropiere de zona indus-

Fierbere
Potrivit Programului de dezvoltare a Zootehniei, în cooperativele agricole urmează să se construiască anul acesta peste 80 de complexe pentru creșterea și' îngrășarea industrială a animalelor. începerea lucrărilor la aceste obiective este condiționată, în primul rind, de definitivarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice. contractarea utilajelor și materialelor,.de întocmirea graficelor de lucru — cu alte cuvinte. de asigurarea tuturor condițiilor care să permită constructorului desfășurarea unfei activități normale pe șantier. Sînt create toate aceste condiții ?Din capul locului trebuie să spunem că nu în toate cazurile sînt asigurate condițiile necesare. Ne referim îndeosebi la faptul că nici pînă la această dată factorii de răspundere din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și din partea Comisiei permanente pentru avizarea și controlul consumului de combustibil, energie electrică și termică nu au căzut încă dc acord asupra soluțiilor de încălzire. Agricultura a optat și în a- cest an pentru centrale termice ce funcționează pe bază- de combustibili lichizi sau pentru Centrale ce folosesc lignit, dar care să fie echipate cu cazane tip „Metalica". In schimb Comisia pentru avizarea și controlul consumurilor și-a dat acordul numai pentru centrale echipate cu cazane tip ICPET de 0,06 G cal/oră și 1 G cal/oră — ambele funcțio- nind cu combustibili inferiori. Asimilarea unor asemenea cazane este determinată de profunde rațiuni economice. S-a avut în vedere. în primul rind. folosirea cu prioritate a com-

Institutul de cercetăriși lucrătorii săi în fața exigențelor cincinalului revoluției tehnico-științiîice

trială a Iașiului s-au construit, mai r«?ru, șeful fermei legumicole, ne-a întii, 6 ha de sere..-.Energia calorică . arătat "ce anume a contribuit la ob-rezultă de lai întreprinderile din. . ținerea rezultatelor amintite: „Deși această zonă. 'Aceste sere sînt folo- ------ —■« i-.-x.-.--site atiț. pentru rilor necesare în solarii, cît și legume în seră.cernit recoltatul vetilor Concomitent se seamănă răsadul ce va fi plantat in solarii. Anul trecut au fost cultivate legume pe o suprafață de 45 ha in solarii

producerea răsadu- • legumelor timpurii pentru producția de De citeva zile a în- salatei și al castra-

în județul Iași
sub folie de polietilenă, iar în 1976 se prevede a se ajunge la 145 ha solarii. Cultura de legume în S-a extins in 16 cooperative cole și s-au obținut rezultate mice bune. Cooperatorii din câni au început să cultive legume în solarii din 1973 pe o suprafață de 3 ha și s-au obținut 45 tone de roșii la ha. Toate cheltuielile efectuate Cu construcția solâriilor au fost recuperate din primul an de producție. în anii 1974—1975 s-au mai construit încă 7 ha de solarii și rezultatele au întrecut așteptările. La cultura vinetelor s-au obținut. în medie. 70 tone la hectar, la ardei gras — 57 tone, la roșii — 49 tone, iar la castraveți — 40 producții duble de cele cultivate de 1 360 000 lei.lei mai mare față de plan. La acestea se adaugă 780 000 lei din legumele cultivate în cîmp. Victor Mo-

so! ariiagri- econo- Prise-

tone. S-au obținut și chiar triple fată în cîmp si un venit cu aproape 400 000

în jurul
bustibililor inferiori — una resursele subsolului nostru, suficient valorificată pînă acum. Apoi, cel puțin teoretic, noile tipuri de cazane, executate de întreprinderea de cazane și arzătoare Cluj-Napoca, prezintă parametri funcționali superiori celor de tip „Metalica". Factorii de răspundere din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu contestă calitățile funcționale ale noilor cazane, dar refuză contractarea lor pe motivul că nu corespund cerințelor a- griculturii.

din in-

îh- această zonă bintuie vinturi puternice, cooperatorii au amplasat solarille cu lungimea pe direcția bătăii vîntului și in apropierea unui deal. în jurul lor s-au construit perdele de stuf. Pentru ca vîntul să nu disloce folia de polietilenă aceasta a fost consolidată cu 6 rînduri de sirmă pe fiecare travee. Aceste cî- teva măsuri, cit și multe altele au făcut ca plantele cultivate în- solarii să se dezvolte bine și să din plin", toate cele care au protejate.O lor tul lor curțile membrilor cooperatori, cît și pe loturile în folosință. Pentru o mai bună edificare s-a organizat un schimb de experiență în Balta Doamnei, județul Membrii cooperatori au cu mult interes această cire. Pînă acum, cele : suprafețe au contractat torii din comunele Gălăești. Bosia, Vlădeni, Victoria, Focari, Costești, Lespezi, iar acțiunea continuă.Sînt doar cîteva din preocupările agricultorilor la sporirea necesară atît cît și pentru ceput. bun care trebuie continuat cu perseverentă.

rodească au avut agricole în spațiiBune rezultate16 cooperative cultivat legume adică în solarii.preocupare de seamă a organe- de ,partid și de stat din jude- Iași este și cultivarea legume- timpurii în solarii, atît în
comuna Prahova, îmbrățișat îndeletni- mai mari coopera-

ieșeni menite să ducă producției de legume pentru nevoile proprii, cele ale tării. E un in
Florea CEAUȘESCU
Manole CORCAC1

în acest cincinal al revoluției teh- nico-științifice, cercetarea este chemată să răspundă unor probleme deosebit de importante legate tot mai strîns de dezvoltarea industrială a tării. Performanța, rezultatul final al unei lucrări, care dă satisfacție oricărui cercetător, stă în atenția noastră permanent, în scopul asigurării unor soluții tot mai bune pentru unitățile de producție și creșterii aportului cercetării științifice la extinderea exportului și diminuarea importului. Mă refer la elaborarea unor procedee tehnologice de mare productivitate, la utilizarea și înnobilarea produselor autohtone pentru generalizarea aplicațiilor; la înnoirea fabricației, în condițiile reducerii cheltuielilor la fiecare mie de lei producție, la reducerea consumurilor de materii prime și energie, ,1a ridicarea calității și competitivității produselor. Acestea sînt numai cîteva dip marile probleme pentru care cercetarea științifică are condițiile, forța de concepție și dorința de a veni cu contribuții tot mai importante in scopul accelerării progresului tehnic în economie. Paralel cu asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea ritmului înalt de creștere specific economiei noastre, de implementare mai rapidă a tehnicilor da vîrf, electrotehnica — menită să modernizeze diversele structuri — este chemată să-și sporească din ce în ce mai mult contribuția menționate mai înainte.Premisele viitoarelor colectivului institutului realizările care și-au găsit aplicarea în cincinalul 1971—1975. Este vorba de echipamente electrice de acționare a unor instalații de foraj, e- chipamentele electrotehnice pentru nave, noi tipuri de motoare și a- parataj asimilate, procedee tehnologice și standuri de încercări, redre- soare pentru substații și echipamente de tracțiune, tehnici care pînă nu de mult însemnau „pete albe" în cercetarea românească și care, astăzi. apar ca produse integral românești in industria noastră.în lumina sarcinilor complexe ala cincinalului revoluției tehnico-științi- fice am început să acționăm, dovedind că investiția făcută în decursul ultimelor cincinale în cercetare, ca oameni ritatea zolvări nivelul unor tehnologii corect elaborate și aplicate în uzinele noastre, eliberînd cercetătorii noștti de „inhibiția" și temerea de a concura cu un licen- țiar străin, stimulîndu-i să ofere industriei tot mai multe noutăți tehnice și tehnologice. , . ,, .Dar experiența trecutului cincinal, limitările pe/.care le-am avut “ ca anliviWteâ' de cercetare f. .. că din domeniul electrotehnicii să se axeze mai stăruitor pe diversificarea . unor componente care, de foarte multe ori, condiționează realizarea unor furnituri. Deja ne-am introdus în plan asemenea probleme și putem a- răta că o serie de produse utilizate • în industria de componente electronice, aduse înainte din import, le-am înlocuit cu tipuri existente în țară.Tot atît de important este ca a- semenea produse să fie cunoscute și popularizate. Spun aceasta pentru că, nu. de puține ori, experiențe și rezultate valoroase sînt insuficient această cauză, se Am elaborat, de . întreprinderea „Electrotehnica", dresoare semiautomate de sudură în argon. în bioxid de carbon. Cei ce le folosesc sînt deosebit de Satisfă- cuți de performanțe. Totuși, le mai regăsești pe listele de importuri ale unor beneficiari ; de aici rezultă ori neinteres, ori necunoaștere, ori o insuficientă informare, manifestări oricum de combătut.în cincinalul revoluției tehnico- științifice, activitatea de cercetare și dezvoltare tehnologică este chemată să-și intensifice preocupările în direcția creșterii productivității muncii în toate sectoarele economiei. Cîteva dente puns tului ne-a lectrică a unor serii de agregate de sudură ; am acceptat nu numai pentru că se refereau Ia unități bucu- reștene Ca „Semănătoarea" sau „Vul-

can". stăruitor preocupate de creșterea productivității muncii, dar și pentru că prin aceasta se creau premisele omologării unor prototipuri ale căror rezultate vor permite generalizarea acestor tehnici și creșteri ale productivității muncii dC 25—45 la sută, in funcție de specificul piesei și raportat la nivelul întregii industrii. Este mod în cepe să sculării ne. se tivi tații

in direcțiilereușite ala nostru sînt

și dotare, a ajuns la matu- care să-i permită a da reia nivelul unui licentiar, la unor produse bine gindite, al

k. TZj și acesta un care cercetarea științifică în'' facă opțiuni. Utilizîndu-se in procedeele de electroeroziu- obține o creștere a produc- ........... muncii de 1,4—2,5 ori mai mare. în funcție de specificul piesei. Pentru eliminarea „locurilor înguste" din sculării, sectoare chemat» în actualul cincinal să sprijine ritmul înalt de înnoire a fabricației, două unități de cercetare bucureștene — I.C.T.C.M. și I.C.P.E. — au realizat prototipul unei mașini de a- cum omologate și care în 1976 intră în fabricație.Organizația de partid a Institutului și-a făcut o preocupare permanentă din sprijinul acordat imități- lor producătoare și cercetătorii noștri se află adesea în aceste unități nu numai pentru a-și urmări produsele sau tehnologiile elaborate, dar și pentru a ajuta la punerea în funcțiune a unor linii tehnologice, la înlăturarea unor defecțiuni, la modernizarea unor procese. Aceasta derivă din înțelegerea aprofundată a rolului și locului pe care îl are cercetarea în industrie. Acest mod de a gîndi și acționa poate fi exemplificat și prin realizarea seriei noi de motoare de la „Electroprecizia“-Să- cele, de către institut și fabrică, recent apreciată de conducerea partidului în. cursul vizitei făcute în a- ceastă întreprindere, unde, prin optimizarea mașinilor, s-a obținut o reducere cu 8—18 la sută a consumului de cupru și oțel, în funcție de tip. ceea ce la nivelul întregii producții înseamnă economii substanțiale. Asemenea preocupări ale cercetării și proiectării se vor intensifica in cincinalul revoluției tehni- co-știintifice, pentru găsirea unor soluții economice raționale, de buni gospodari, reieșite din înțelegerea clară a faptului că resursele materiale de care dispunem nu sînt nelimitate.Exemplele date demonstrează, cred) convingător că întregul nostru colectiv este decis să acționeze angajat, în actualul cincinal. în nemijlocită legătură cu necesitățile modernizării șl creșterii eficienței producției.Se poate aprecia că în ultimii ani g-a acumulat o experiență valoroasă în institutul nostru și în alte instlș tute, experiență ce trebuie amplifi- ;j:ț;catȘ, pe. linia ■ realizării unor np'j ,,/tehnologii de protecție și a tindit impun ■ ' materiale, de protecție • (lacuri, Vop- știiHțifi- sele, pulberi etc.)’ și la care cerc«

ale unor colective cunoscute și, din recurge la import, pildă. împreună cu re-

exemple le consider conclu- în acest sens. Astfel, am răs- operativ la solicitarea Institu- de sudură din Timișoara, care cerut să-i elaborăm partea e-

unor cazone...nici din punct de vedere economic. Probabil că atunci cind ne-au fost repartizate s-au avut în vedere nevoile maxime de calorii ce trebuie asigurate în lunile de iarnă. Dar trebuie avut in vedere faptul că în complexe este nevoie de asemenea căldură doar o lună-două'pe an. în lunile de toamnă și primăvară avem nevoie doar de 50—60 la sută din căldura pe care o produce un asemenea cazan. Restul iese pe coș. astfel încît economia de combustibil ce ar rezulta că urmare a randamentului superior al acestora este anulată de
SE AȘTEAPTĂ 0 SOLUȚIE PENTRU ÎNCĂLZIREA

VIITOARELOR COMPLEXE ZOOTEHNICE
„Nu am contractat nici un cazan din tipul celor de 1 G cal/oră — ne spunea tovarășul Belu Blurner, director general pentru problemele de investiții din Ministerul Agriculturii. La sfirșitul anului 1975, industria ne-a oferit cazane-gigant (înălțimea lor fiind de mărimea unui bloc cu 3 niveluri, iar greutatea de peste 120 tone), neeconomice pentru agricultură. în cooperativele agricole se construiesc obiective de mări- me mijlocie, cu o valoare totală de investiții cuprinsă între 13 și 20- milioane lei, in funcție de posibilitățile financiare ale unităților asociate. Or, echipînd aceste construcții cu asemenea cazane mari înseamnă a mai cheltui în plus între 6—10 milioane lei numai pentru centrala termică. Așadar, ele nu se justifică

pierderile care se înregistrează pe a- ceastă cale. Dacă mai adăugăm cheltuielile suplimentare legate de exploatarea centralei, a cotelor foarte mari de amortizare care trebuie să Ie suporte unitatea, ajungem la un preț de cost pe kilogramul de Carne cu 50—60 la sută mai mare decît cel actual. în aceste condiții, pe bună dreptate se pune întrebarea : cine ne dă dreptul să înglodăm cooperativele agricole în asemenea cheltuieli? înțelegem cu toții cu cită acuitate se pune astăzi problema gospodăririi chibzuite a combustibililor și. în special, măsurile ce trebuie luate în direcția protejării hidrocarburilor. Dar credem că atunci cînd Industria trece la asimilarea unui utilaj care ne privește direct, trebuie să fim consultați, să ne spunem pă-

rearerea. Pentru că, orice s-ar zice, agricultura își are un care trebuie să seAm fi dorit săproiectantuluiDin discuțiile
specific aparte de țină seama".redăm și opinia ICPET-București. purtate cu directorul institutului, tovarășul Teofil Popovici, am reținut doar că, potrivit programului elaborat de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, institutul avea ca sarcină asimilarea unor cazane de peste 1 G cal/oră. în ce privește destinația lor, aceasta este o chestiune pe care o rezolvă Comisia permanentă pentru avizarea șl controlul consumurilor de combustibil, energie electrică și termică.Și cum factorii de decizie ai acestui organism își susțin în continuare punctul de vedere, ne oprim aici cu investigația noastră. Considerăm însă absolut necesară o singură precizare: pentru toate cele 70 de acorduri pe care sus-numita comisie și le-a dat in privința folosirii cazanelor de 1 G cal/oră, după cum rezultă dintr-o minută încheiată între reprezentantul de specialitate al Ministerului A- griculturii și Industriei Alimentare șl întreprinderea furnizoare din Cluj- Napoca, aceasta s-a angajat să vreze în acest an doar un număr 5 cazane 1Deci, acum cind pe multe tiere constructorul ar fi trebuit să înceapă lucrările, soluționarea problemei centralelor termice este încă tot în fază de discuție. Este o situație căreia trebuie rezolvare cît mai factorii de resort nistere amintite.

11- de...șan-
să 1 se găsească o grabnică de către din cele două mi-

Ioslf POP

tarea științifică din diverse dom« nii trebuie să-și aducă o continuă l sporită contribuție. în felul acest vom asigura o competitivitate sporit vagoanelor și locomotivelor noastri echipamentelor realizate de industrii o creștere a livrărilor de produse p piețele externe. Colectivul nostru est hotărît să sprijine cu toată seric zitatea orice întreprindere care v înțelege imperativul acestei munci d perspectivă și care se va traduce ne mijlocit prin creșterea exporturiloiSintem convinși că prin aseme nea realizări ale cercetării și dezvol tării tehnologice vom dovedi că dustria de mîine se poate bizui soluțiile cercetării și proiectării astăzi. Pentru că cercetarea de tăzi este, de fapt, producția indus triei de mîine.
Dr. ing. Florin Teodor 
TĂNĂSESCU
director al Institutului 
de cercetare și proiectare 
pentru industria electrotehnici

inP d as

0 nouă rășină sinteticăLa Combinatul chimic de la Borzești a început de curînd producția unui nou tip de rășină sintetică zată la tehnice conferă șocuri. Obținerea pe scară industrială a acestei rășini, după un procedeu pus la punct de un colectiv de specialiști ai combinatului, face posibilă realizarea unor economii evaluate Ia 4 milioane lei anual, prin diminuarea substanțială a importurilor de asemenea produse. (Agerpres)

butadienstirenică, utili- fabricarea articolelor din cauciuc, cărora le o mare rezistență la

pentru economisirea 
combustibililorPreocupările permanente și măsurile luate pentru buna gospodărire și reducere a consumurilor de combustibili convenționali aii dus, în întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, la economisirea, in ultimul an, a mai mult de 188 000 tone de diferiți combustibili, depășindu-se astfel cu mult prevederile de plan.Studiile elaborate de specialiști, recent aplicate în unitățile acestei ramuri industriale, au dus la concluzia că prin îmbunătățirea în continuare a normelor și indicatorilor de consum există condiții pentru obținerea în 1976 a unei noi reduceri — cu 5 la sută — a consumului de combustibil planificat. O bună parte din această economie va fi rezultatul unei mal intense utilizări a resurselor e- nergetice secundare, prin recuperarea căldurii gazelor din arderea la cuptoarele de forjă și tratamente termice și folosirea ei pentru preincălzirea aerului necesar producției. De asemenea, au fost elaborate programe detaliate, cu termene ferme, pentru reparațiile capitale și întreținerea utilajelor și instalațiilor industriale consumatoare de energie termică, precum șl măsuri pentru întărirea disciplinei tehnologice in sectoarele de întreținere ale întreprinderilor, în scopul evitării pierderilor de căldură din rețea. (Agerpres).
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I Primire ia Consiliul de Miniștri Cronica zilei

Dintre emisiunile micului ecran, cele care poartă inițiala „T“ — „T“ de la tineret — au o adresă exactă : un public deosebit de numeros (cel puțin virtual), în formare. Ținînd seama de capacitatea îndelung verificată a televiziunii de a acționa modelator asupra conștiințelor, de a contribui la perfectionarea morală a tinerei generații, astfel de emisiuni au, prin forța lucrurilor, importante rosturi și finalități sociale. Scopul lor principal, care coincide cu telurile întregii activități politico-educative, este acela de a contribui la formarea unui om nou; înarmat cu ferme convingeri revoluționare, cunoscător temeinic al filozofiei marxist-leniniste, posesor al unui larg și complex orizont cultural și spiritual.Dintotdeauna, creșterea unui tineret'viguros, conștient de rolul său în societate, a constituit o preocupare de seamă a partidului și statului nostru. în consens cu evoluția contemporană și de perspectivă a societății, necesitatea formării unui tineret multilateral dezvoltat, educat în spiritul unor nobile sentimente patriotice, cultivat, instruit sub raportul normelor etice ale civilizației socialiste ^se pune astăzi cu mai mare acuitate ca oricînd. Procesul acesta de continuă perfecționare civică și morală a tinerei generații, așa cum a subliniat Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, așa cum subliniază documentele partidului nostru, nu se înfăptuiește de la sine, spontan, fără efortul conjugat al unei serii întregi de factori. Or, televiziunea are, și poate avea, un rol deosebit de important — în opera de modelare a conștiințelor. subliniat de altfel în mod distinct —
Redacția pentru tineret a televiziunii a prezentat în ultima vreme multe programe cu șanse reale de a activiza interesul beneficiarilor săi. de la emisiunile cu caracter social-politic pînă la acelea cu scopuri culturale sau cu caracter de divertisment. O seamă de realizatori s-au dovedit atent preocupați de calitatea educa- tiv-instructivă a emisiunilor despre și pentru tineret. Și, alături de ei, mulți alți reporteri în ale căror anchete sau reportaje tinerii au avut, nu o dată, ponderea principală.Din programele ultimelor luni au reținut atenția îndeosebi anchetele. Titlurile lor sînt. în sine, elocvente : „Primii pași după primii pași în viată", „Soluția", „încotro Florentina D. „Dreptul de a te numi mamă", „Părinți orfani". „Al nostru", „Cum deschidem adolescentei porțile maturității „Descîntece cu cîntec", „Omul răspunde pentru om !“, „Patria este numai în patrie" etc.Sondajul unor fapte alarmă pe plorabile de viață au menirea de a crea un adevărat curent de opinie în favoarea unei viețuiri și conviețuiri demne și civilizate, care să răspundă plenar normelor eticii comuniste, principiilor morale care ne călăuzesc. S-au făcut progrese și în cadrul emisiunilor de cultură generală („Enciclopedia pentru tineret" poate concura, azi, „Tele- enciclopedia", după ce luni la rînd „Algoritmul T“ a fost o emisiune anodină și anostă) și în acelea de divertisment. „Clubul T" este mai a- proape, azi, de preocupările reale ale tineretului. Și-a diversificat aria de preocupări cultural-educative, chiar dacă a rămas uneori prea capitolele muzicale și cu neitate" făcută.Cu citva timp în urmă cat și o formulă nouă de spectacol, teatrul-dezbatere pentru tineret. Pro-

punîndu-și și fapte de . . ., tru Ana“ de Tudor Negoită. de pildă. și continuarea episodului (cu participarea telespectatorilor) au extras din realitate gînduri umane capabile să invite la meditație, pe o temă de larg interes cetățenesc : aceea' a răspunderii sociale. Inițiativa nu a fost însă continuată, deși respectivele spectacole au oferit, de-

să scenarizeze cazuri viată, „Un răspuns pen-

lucid și responsabil al din realitate, semnalul de adresa unor „soluții11 de-

gălăgios la o ..sponta-s-a încer-

sigur, material de reflecție și pentru realizatori.Exemplele de mai sus. pe lingă altele posibile, atestă preocupările și eforturile creatoare ale realizatorilor de programe pentru tineret. Credem însă că prezentul imediat și perspectiva reclamă din partea autorilor de emisiuni „T“ o atitudine mereu mai responsabilă față de rosturile și eficienta educativă a acestui gen de programe. Tineretul are astăzi o răspundere socială deosebit de rriare și. în funcție de această importantă menire civică, răspunderile sociale ale celor care pot contribui într-un fel sau altul la formarea și desăvîrșirea morală a generației de constructori ai comunismului sporesc. Emisiunile destinate tineretului de către televiziune pot fi, trebuie să fie, mai multe și mai variate, fără ca problema să poată fi rezumată la aspectul cantitativ al lucrurilor ; emisiunilor mul rînd, superiori.Ar fi de
dimpotrivă, din partea de tineret se cer. în pri- parametri CALITATIVI

siunilor TV să găsească noi modalități prin care să. însuflețească mase cit mai largi de tineri la flacăra patriotismului și internaționalismului proletar, prin care să-i educe pe tineri în spiritul tradițiilor de luptă, și de muncă ale poporului nostru.Tineretul este, astăzi, în aceste momente de -general efort constructiv, un factor activ în realizarea sarcinilor de se vede .____  ___micului ecran ; doar din cînd în cînd cite un reportaj aduce în prim-plan chipuri de tineri aflati în avanposturile construcției socialiste. Si nu întotdeauna viața, cu ritmurile ei intense de faptă și gînd. ajunge pe micile ecrane așa cum este, complexă, emoționantă, cu multiple semnificații ; înfățișarea relațiilor reciproc determinante dintre tineretul contemporan și timpul contemporan trebuie să constituie o preocupare permanentă a realizatorilor de programe pentru tineret.Experiența izbutită a unor anchete sociale , întreprinse în ultimele luni constituie un argument în favoarea altor dezbateri pe teme de morală, care să pună în discuție imperativele etice ale prezentului socialist. Nu dezbateri care să plutească în abstract și generalități, cum se mai întimplă cîteodată, ci dezbateri care să pornească de Ia cazuri reale de viată, comportări cu forță deosebită de exemplu moral, comportări „obișnuite", ale cotidianului, comportări Pe care climatul etic în care trăim le respinge și are datoria să Ie sancționeze, dezbateri care să activizeze factorul de opinie publică.Astfel de dezbateri morale, cu o arie tematică practic nelimitată, trebuie să constituie o preocupare permanentă a realizatorilor. Care este profilul moral al tinerei generații ? Cum sint aplicate principiile eticii Și echității comuniste ? Care sint opțiunile de viață ale tineretului contemporan ? Cum sint ajutați tinerii în atît de responsabilul act social al alegerii profesiunii ? La asemenea numeroase întrebări de viată sînt chemați să dea răspunsuri, permanent, și realizatorii televiziunii. Prin- tr-o atitudine cetățenească și publicistică activă, angajată.. prin intervenții responsabile în procesul de formare a tinerei generații, prin mai multe imagini-document cu pregnantă forță educativă, preocupările constante ale emisiunilor „T“ pentru realizarea telurilor educative dovedesc, pe temeiul unor reușite certe, că se poate și mai mult și, mai ales, și mai bine. Sint întrunite premise pentru a exprima cu mai multă forță telul lor : a educa, a emoționa, a convinge tinerii spectatori.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, viceprim-ministru al guvernului, a primit, miercuri, pe Willi Wapenhans, vicepreședinte pentru Europa, Orientul Apropiat și Africa de Nord al Băncii Internationale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), și Eberhard Kbpp, șef de divizie în cadrul B.I.R.D.în timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost discutate

unele probleme referitoare la colaborarea dintre România și B.I.R.D.La primire, desfășurată într-o ambianță de cordialitate, a MihaiBăncii de Investiții.
■Arîn aceeași zi, reprezentanții B.I.R.D. au avut întîlniri cu conducerile unor ministere economice.
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PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 "
17,15

17.30
17,55

18,05
18,30

Din țările socialiste.
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală.
Enciclopedie pentru tineret. . 
Secvențe din Festivalul coral „Ion 
Vidu“ care a avut loc la Lugoj. 
Atenție la... neatenție !
Istoria operetei în personaje : 
„Veronique" de Andră Messager. 
In rolurile principale : Elena Gri- 
gorescu, Valy Niculescu, Veronica 
Gîrbu, Eduard Tumageanian, Cris
tian Mihăilescu, Valentin Anghel- 
Jar. Conducerea muzicală : Cornel 
Popescu. Versiunea românească : 
Cecilia Silvestri. Aranjamente mu
zicale : Victor Dușmănescu. Sceno
grafia : Paul Phenings. Regia ar
tistică : Marlanti Banu.

18,50 Aventura cunoașterii. Gravitația șl 
„petele negre" din " ' 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Steaua fără nume, 
curs pentru tineri 
muzică ușoară.
Meridiane. Emisiune de actualitate 
internațională.
Magazin cultural-artistic TV.
24 de ore.

Univers.

Emlsiune-con- 
lnterprețl de

20.50

21,15
22,10

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfonice și 

al corului Radiotelevizlunli româ
ne. Dirijor : Ivan Marinov (R. P. 
Bulgaria). Solist : Tudor Dumitres
cu. In program : D. Capoianu — 
Odă ; Brahms — Concertul nr. 1 
pentru pian și orchestră ; A. Dvo
rak — simfonia a IX-a — „Din 
lumea nouă". In pauză : — Telex 
— Bucureștiul necunoscut. Dealul 
Filaretului — loc al citirii Procla
mației de la Islaz șl al unor ser
bări populare.

22,00 Pagini de umor : C« vrăji a mai 
făcut nevasta mea.

Asociația pentru Națiunile Unite din România și Centrul European al Asociațiilor pentru Națiunile Unite din București au organizat miercuri un simpozion cu tema : „Urmările Conferinței de la Helsinki asupra securității și cooperării în Europa". Au prezentat comunicări : ambasador Valentin Lipatti. dr. Ion Diaconu, dr. Victor Duculescu. dr). Olimpiu Crau- ciuc.Au luat parte cadre universitare, cercetători științifici, ziariști.(Agerpres)

• INIMĂ ARTIFICIALĂ.

vremea
27, 
se 
va 
se

Timpul probabil pentru zilele de 
28 și 29 februarie. în țară : Vremea 
va încălzi ușor șl treptat. Cerul 
fi variabil. Innorări mai accentuate 
vor semnala în jumătatea de nord
țării, unde vor cădea precipitații sla
be, mai ales sub formă de ploaie și la- 
poviță. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 10 
șl zero grade, local mai coborîte în pri
ma noapte în Maramureș, estul Tran
silvaniei și nordul Moldovei, iar ma
ximele vor oscila între minus 2 șl plus 
8 grade, local mal ridicate către sfîr- 
șitul Intervalului. Ceață locală. In • 
București : Vremea se va încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil. Vînt în general 
slab. Temperatura în creștere ușoară. 
Ceață slabă seara șl dimineața.
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HANDBALPalatul sporturilor și culturii din Capitală a găzduit aseară a doua întilnire dintre formațiile masculine de handbal ale României și Spaniei. Victoria a revenit sportivilor români cu scorul de 25—21 (11—11). în prima partidă, handbaliștii români au cîștigat cu scorul de 27—20.
BASCHETDisputat ieri, în sala Floreasca din Capitală, al doilea meci amical dintre selecționatele feminine de baschet ale României și Bulgariei s-a terminat la egalitate : 65—65 (34—33). în prima partidă, victoria revenise echipei române cu scorul de 81—70.

BOB: La sfârșitul săptămînii — 
,,Trofeul Carpați"La sfîrșitul acestei săptămîni se vor desfășura la Sinaia întrecerile competiției internaționale de bob pentru „Trofeul Carpați". La competiție, care va cuprinde numai o probă rezervată boburilor de 2 persoane. vor participa sportivi din R. D. Germană, Cehoslovacia, Italia, Austria, Elveția,-R. F. Germania, și România.

POLO : Dublă întîlnire 
România — ItaliaEchipa de polo a României continuă pregătirile pentru întrecerile internaționale din vară. Astfel, vineri și simbătă, la Cluj-Napoca, e- chipa română va susține două partide de verificare în compania reprezentativei Italiei.)

ATLETISM : La Focșani,
«

v ^.^■■Edrnpionatele juniorilor

LA TEATRUL NAȚIONAL DIN BUCUREȘTI
La prima vedere, noua piesă a lui Aurel Baranga 

— „Viața unei femei" — 
ale cărei prime replici se situează în atmosfera comedie proprie teatrului său, ne duce cu gîndul la o farsă. Dar, cu iscusință, acțiunea este brusc condusă spre ceea ce piesa este de fapt : o dramă la care asistăm prin istorisirea tensionată a vieții unei femei. Drama este retrăită. Eroina a izbutit în viață ; existenta ei stă sub semnul succesului (este actriță de cinema), al recunoașterii publi
ce. Viata ei, in momentul in care invită cite va personaje la o întîlnire înainte de Anul nou, s-a împlinit. Și totuși... Personajele chemate, și care ascultă destăinuirea de un dramatism ce atinge limitele tragicului, au dat vieții ei un curs de nebănuit. Cu douăzeci de ani Înaintea începerii povestirii, mai precis la sfîrșitul anului 1950,.’, aces- ■ tei femei i s-a comis o revoltătoare nedreptate : a- restată ilegal, anchetată cu metode care sfidau legile umane și de drept, forțată să semneze declarații despre fapte pe care nu le să- virșise, apărată de un avocat venal și demagog — este condamnată la douăzeci de ani, din care are să ispășească doisprezece în Închisoare. Cei ce sînt acum în fața ei au contribuit, fiecare in felul său, la acest eveniment tragic : primul iubit a denuntat-o, primul sot (care era de fapt adevăratul vinovat) a aruncat toată răspunderea asupra ei ca să poată scăpa cu o pedeapsă minimă și apoi să se recăsătorească, judecătorul a comis abuzuri în timpul anchetei, avocatul, după ce a jefuit familia clientei, a rostit o pledoarie care i-a agravat sentința. Ascultăm această poves
te rostită cu revoltă și încercăm cu toții nu numai firescul sentiment de compasiune pentru victimă, dar In primul rînd ne întrebăm cum a fost cu putință să se întîm- 
ple asemenea fapte 1 Cu

de
sensibilitatea psihologică ce îi este proprie, Aurel Baranga demonstrează modul în care au concurat mai multi factori : lașitatea unora (primul iubit, primul sot), abuzul altora, folosirea în chip demagogic și iresponsabil a puterii pe care unii din acești indivizi o dețineau. Că aceștia nu erau decît jalnice excrescențe, ale unuitos, dramaturgul ne-o a- ratănuanțelor în momentul confruntării cu faptele lor din trecut : bîiguie penibile scuze, încearcă să dea ex-

corpuri -străine organism sănă-cu o mare finețe a

celor ce au țesut nedreptatea și care se prezintă, după două decenii, în postura fie a unui biet pensionar, a unui funcționar rutinier, a unui profesor doctor docent speriat și timorat, a unui avocat ce nu mai face parte din barou. Dar autorul, în mod deliberat a ales această cale : acum termenii confruntării sint inegali : acești indivizi nu mai sint periculoși, dar cîndya au comis — indiferent ce i-a determinat — acte de-o mare gravitate morală și socială. Cum se explică atitudinea lor, ce i-a împins să
te

CRONiCĂ TEÂTRAtl
plicații care în fond acuză jalnic și grav poltroneria, necinstea, josnicia lor. A- ceștia acționau în numele unui organism social., dar de fapt împotriva lui, împotriva principiilor fundamentale ale orî'nduini socialiste. Că asemenea oameni nu reprezintă • fondul moral sănătos al societății noastre o dovedesc soarta victimei lor — femeia — care după 1965 trăiește momentul reabilitării — cu o fină vibrație u- mană realizat de autor — și toate consecințele ce decurg pe plan moral. Umanismul orînduirii noastre a triumfat. alungind tot ceea ce era contrar spiritului tie.Aurel Baranga noua sa piesă o tare netă, categorică. Autorul trece, ca și eroina piesei, „peste o mie de amănunte" și ■ se oprește — ca un maestru al construcției dramatice — la momentele zguduitoare, cele care definesc caracterul ei. Adevărurile nu sint disimulate ; întrebările sint ' lucide, nete ,și frontale. Am fi poate îndreptățiți să cerem unui dramaturg de anvergura lui Aurel Baranga să fi pătruns și în resorturile psihologice ale

de justi-a ales in confrun-

procedeze astfel, ce i-a făcut să-și asume o crimă de neiertat ?. Iată întrebări la care piesa dă doar partial răspunsuri și poate de aceea partea a doua pare pe alocuri expozitivă.„Viata unei femei", noua piesă a lui Aurel Baranga, este impresionantă. Autorul știe să dea relief faptelor, să le povestească în așa fel incit ele să fie elocvente și zguduitoare. „Viața unei femei" se conturează și ca o demonstrație a forței o- mului în stare să înfrunte nedreptăți, să biruie troneria, lașitatea șizul. în același timp, „Viața unei femei" este o elocventă ilustrare a modului în care societatea noastră a restabilit în anii din urmă spiritul dreptății, fă- ■ cînd imposibilă repetarea erorilor din trecut și a a- firmat, în mod concret, ideea demnității omului.Spectacolul este regizat de autor în condițiile unei fidelități desăvîrșite ■ față de text. Accentul cade nu pe confruntare și pe înfruntare, ci pe povestirea pe care personajele masculine o ascultă cu o mizerabilă ștrîngere de inimă, bîiguind scuze, încercînd

explicații. De aceea. Marcela Rusu, interpreta rolului feminin, a dus nu numai greul spectacolului, ci a avut și o misiune cit se poate de dificilă artistic, întîlnirea cu cei ce fuseseră vinovati de turnura tragică a destinului ei are loc într-un moment în care ea și-a cucerit totul în viată, cînd poate privi cu superioritate la cei ce s-au purtat cu atîta cruzime și lașitate. Dar faptele fi uitate, tragismul poate fi disimulat, înțeles — cel mai al piesei — Marcela Rusu l-a sesizat și a parcurs• ipostazele multiple ale rolului la o mare tensiune artistică. Și pentru că dominanta interpretării a fost tocmai o atitudine ofensivă, mînia și momentele de lirism (atît de caracteristice teatrului lui Baranga) au fost tratate într-o manieră tensionată. în cariera Marcelei Rusu, „Viata unei femei" e un moment de performantă, de subliniere a unui talent care se dovedește apt să poată susține singur interesul publicului pentru o piesă atît de dificilă, cu atîtea nuanțe. Spectacolul s-a bucurat și de participarea lui Radu Beligan, care a marcat cu discreție. prin replici desprinse din trunchiul comic al comediilor lui Baranga, unele situații și momente, iar în final a căutat să afle resorturile unor mecanisme umane dereglate moral, definindu-le cu umor condiția lor deteriorată. Șerban Iamandi, Iulian Necșulescu, C. Dinu- lescu, Matei Gheorghiu, Emil Liptac au intuit și redat cu exactitate structura personajelor atît cit autorul a vrut să o întrevadă. Decorurile lui Mihai Tofan și costumele Gabrielei Na- zarie au creat cadrul adecvat piesei cu care Teatrul Național din București va Înregistra, nu ne îndoim, un succes meritat.

nu pot lor nuAcest prețios

Valeria RAPEANU

își

Campionatele nationale de atletism pe teren acoperit rezervate juniorilor (categoria I) se vor disputa simbătă și duminică la Focșani. La concursuri
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 25 FEBRUARIE1976Extragerea I : 17 Extragerea a II : 9 44 5 45 141 35 25 36 21TRAGERIICÎȘTIGURILEPRONOEXPRES DIN 18 FEBRUARIE1976EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1 variantă 10% ■ autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 1 variantă 50% a 36 864 lei, 1 variantă 25% a 16 432 lei și 1 variantă 10% a 7 373 lei ; cat. 3 : 10,20' a 6 144 lei ; cat. 4 : 51,65 a 1 213 lei ; cat. 5 : 87,80 a 714 lei ; cat. 6 : 4 179,80 a 40 lei ;REPORT CATEGORIA 1: 240 653 leiEXTRAGEREA A II-a : Categoria A : 2 variante 10% autoturism Dacia 1300 ; cat. B : 20.50 a 2 933 lei ; cat. C : 54,75 a 1 098 lei ; cat. D : 2 445,55 a 60 lei ; cat. E : 132,95 a 200 lei ; cat, F : 2 964,30 a 40 lei.

vor participa peste 300 de juniori și junioare din întreaga tară.
HALTERE : Trei recorduri 

mondialeLa concursul de haltere care se desfășoară la Tuia, sportivul sovietic Valeri Șari a stabilit două noi recorduri mondiale la categoria mijlocie : 367,500 kg la totalul celor două stiluri și 205 kg la stilul „aruncat". Un nou record al lumii a realizat și Viktor Lisenko (categoria semimiilo- cie). care, la stilul „smuls", a obținut performanta de 154 kg.

La Rotterdam. în cadrul Circuitului W.C.T., australianul Rod Laver l-a învins cu 6—1, .6—2 pe olandezul Rolf Thung. Alte rezultate : Stan Smith (S.U.A.) — Jeff Borowiak(S.U.A.) 5—0 (abandon) ; Jiri Hrebec (Cehoslovacia) — Louk Sanders (Olanda) 6—4, 6—4.
FOTBAL

w.c.r.de tenis se află

Turneul preolimpic de fotbal (zona asiatică, grupa a II-a) a programat la Djakarta alte două partide. Selecționata R.P.D. Coreene a întrecut cu scorul de 2—0 formația Singapore. iar reprezentativa Indoneziei a dispus cu 2—1 de formația Malaye- ziei.

în cinstea Congresului educației politice și al culturii, numeroase manifestări cultural-ar- tistice și educative atrag zilnic la căminele culturale și cluburile din județul Ilfov mii de cetățeni. Consemnăm, între altele, întîlnirile unor brigăzi științifice cu țărani cooperatori din comunele Fundulea și Găiseni, începerea fazei intercomunale a concursului pe tema „Cartea 
științifică — 'mijloc de educare 
ateist-militantă", spectacolele mal multor brigăzi artistice de agitație prezentate pe scenele căminelor culturale Snagov, Ciorogîrla și Clinceni sub genericul „Exigență, responsabilitate 
comunistă". în. cadrul studiou

lui artistului amator de pe lingă Centrul județean de îndrumare a creației populare, la Teatrul „Ion Vasilescu", formațiile căminelor culturale din Mihăi- lești, Găiseni și cea a Clubului sindicatelor din Urziceni au prezentat un spectacol tematic urmat de o dezbatere privind organizarea și desfășurarea festi- valului-concurs „Zilele teatrului de amatori", o La clubul Combinatului siderurgic de la Galați s-a organizat o „seară a științei și tehnicii". Discuțiile pe tema : 
„Progrese tehnologice în meta
lurgia românească în anii cinci
nalului revoluției tehnico-știin
țifice" au fost conduse de ing. dr. docent Iosif Tripșa, director

general al Institutului de cercetări și proiectări tehnologice din București, o în cadrul manifestărilor cultural-artistice desfășurate sub genericul „Ma
nifest politic itinerant", la casa de cultură „V. Alecsandri" din 
Bacău a avut loc o amplă dezbatere despre conținutul politic, patriotic și revoluționar al repertoriului formațiilor artistice de amatori. Un program susținut de cele mai bune brigăzi artistice de agitație a ilustrat pe viu tema dezbătută, o „Gospo
darii la datorie — acasă, in în
treprinderi, pe șantiere" — este genericul sub care se desfășoară o, serie de acțiuni politico-educative la căminele culturale și

TENIS : Clasamentulîn clasamentul circuitului W.C.T., pe primul loc Arthur Ashe (S.U.A.), cu 545 puncte. urmat de Cliff Drysdale (R.S.A.) ■— 345 puncte, Eddie Dibbs (S.U.A.), Vitas Gerulaitis (S.U.A.), Tom Ok- ker (Olanda) — cite 320 puncte, Bjorn Borg (Suedia) — 295 puncte, Brian Gottfried (S.U.A.) — 280 puncte, Dick Stockton (S.U.A.) — 275puncte, Jan Kodes (Cehoslovaci_a)2 Raul Ramirez (Mexic) — cite puncte. Uie Năstase (România) — puncte etc.Pentru turneul final, programat tre 4 și 9 mai, la Dallas, se vor lifica primii opt clasați. Dar pină a- tunci mai sînt de disputat 14 concursuri și desigur clasamentul va mal suferi modificări.
★La Sarasota (Florida), campioana americană Chris Evert a invins-o cu 6—1,. 6—2 pe compatrioata sa Wendy Overton. Tînăra jucătoare româncă Florența Mihai a întilnit-o pe Ann Kiyomura (S.U.A.), în fața căreia a pierdut în; trei seturi cu 4—6, 6—4, 4—6.
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★Orașul Alger a găzduit meciul din- . tre echipele reprezentative ale Algeriei și Iugoslaviei. Fotbaliștii iugoslavi au obtinut victoria cu scorul' de 2—1 (1—0), prin punctele înscrise de Acimovici (min. 15) și Stefa- novici (min. 60). Golul gazdelor a fost marcat de Ighili (min. 57).
NATAȚIE

în' ultima zi a campionatelor de natatie ale R. D. Germane, desfășurate la Berlin în bazin de 25 m, au fost înregistrate alte rezultate de valoare. în proba feminină de 200 m liber. Barbara Krause a stabilit cea mai bună performantă mondială cu timpul de l’59”51/100. Pe locul doi s-a clasat Kornelia Ender — 1’59”89/ 100. Ulrike Richter și Karla Linke au realizat, de asemenea, cele mai bune performante mondiale în probele de 200 m spate — 2T3”68/100 și, respectiv, 200 m bras — 2’32”42/100.(Agerpres)
Tragerea extraordinară LOTO a mărțișoruluifaza I se efectuează două extrageri : extrase fectuată numere în urnă fectuează 4 extrageri : prima de 10 numere extrase din 90, a doua (efectuată în continuarea primei) de 10 numere extrase din restul de 80, După ce se vor reintroduce în urnă cele 20 de numere extrase, se va e- fectua cea de-a treia extragere de 10 numire din 90 ; în continuare, se va efectua cea de-a patra extragere, de 10 numere din restul de 80 rămase in urnă ; la faza a IlI-a se efectuează de cite ciparea5 lei șide 15 lei avînd drept de participare la toate cele trei faze ale tragerii.Depunerea biletelor cîștigă- toare se va face pînă simbătă6 martie 1976, la ora 13, în rașele reședință de județ și pînă vineri 5 martie 1976, ora 13, în celelalte localități.

La 2 martie 1976, Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează tradiționala tragere extraordinară a mărțișorului. De data aceasta se oferă mai multe șanse de cîștig și mai multe premii substanțiale. Astfel, se vor acorda premii in bani (la valori fixe și variabile), autoturisme Dacia 1300 și Skoda S-100, precum și excursii in U.R.S.S. (de două locuri, cu trenul și avionul, durata circa 14 zile, pe ruta Kiev-Leningrad-Moscova), R. D. Germană (de două locuri, cu trenul, durata circa 12 zile), R.S.F. Iugoslavia (pe Coasta Dalmației, de două locuri, cu autocarul, durata circa 14 zile) și în Franța (cu avionul, durata circa 8 zile, pe ruta Ppris- Valea Loirei).La această tragere extraordinară Loto a mărțișorului se vor extrage în total 68 de numere cîștigătoare. Se acordă participanților posibilitatea de a alege excursia dorită. Se vor efectua 8 extrageri în trei faze, după cum urmează : la

prima de 10 numere din 90 și a doua (e- în continuare) de 10 din restul de 80 rămase ; la faza a II-a se e-

două extrageri, fiecare 4 numere din 90. Pârlise face cu bilete de 15 lei varianta, biletele
O-

la

ROMÂNIA-FILM" prezintă DRAGOSTE AMARĂ"

REPORT CATEGORIA A: 521 448 lei

Producție a studiourilor italiene, cu Lisa 
tano Vancini

Gastoni, Leonard Mann. Regia : Flores

casele de cultură din județul 
Vrancea. Tot in această perioadă, satele componente ale comunelor din județ găzduiesc manifestări din cadrul ștafetei cultural-artistice intitulate „Cîn- tă-n sat comuna toată", e în județul Arad continuă acțiunile politico-educative închinate Congresului educației politice și al culturii. între acestea : expunerile pe tema : „Cincinalul revo

luției tehnico-științifice", gala de filme documentare „Realizări din industria Republicii Socialiste România", spectacolul-dez- batere pe marginea lucrării „Prima anchetă" de Cristian Munteanu — organizate la cluburile unor întreprinderi, precum și la Casa prieteniei din Arad. © Casa municipală de cultură din Dej a găzduit a VIII-a reuniune corală județeană ; printre participant : corul sindicatului învățămint și orchestra semisimfonică din localitate, corul sindicatului C.F.R. și corul Liceului pedagogic din Cluj- Napoca, corul de femei al, căminului cultural din Sînmărghita, grupul vocal al căminului cul

tural din comuna Mica și altele. Repertoriul : cintece patriotice și prelucrări de folclor. e Sub genericul „Poezia in dialog cu 
țara", Biblioteca județeană din 
Buzău a organizat un ciclu de discuții Ia așezămintele culturale din 20 de localități, in școli și în cluburi ale întreprinderilor industriale, în care au fost prezentate .cărțile recent apărute ale condeierilor buzoieni. La rîndul lor, pionierii buzoieni au intitulat „Sintem urmașii mari
lor victorii" șirul dezbaterilor pe tema rolului organizațiilor de pionieri in formarea și educarea comunistă a tineretului.

• Sub genericul „Brigada știin
țifică in acțiune", în localitățile Sprincenata, Dăneasa, Mărunței, Brebeni, Izbiceni, Studina, Vlă- dila ș.a. din județul Olt s-au inițiat dialoguri ale localnicilor cu juriști, medici, muzeografi și profesori, ingineri agronomi, ar- hitecți. o Profesorul Tudor Diaconu din Pitești a debutat, zilele trecute, ca dramaturg cu piesa „Marea dragoste", prezentată în premieră la Curtea de 
Argeș. Regia spectacolului este semnată de Paul Romano de la Teatrul „Al. Davila" din Pitești, piesa fiind interpretată de o formație de teatru a casei de cultură din localitate.

Specialiștii in aparatură medicală de la Killingbeck Hospital, din nordul Angliei, și de la Universitatea din Roma desfășoară în comun cercetări pentru punerea la punct a unei „inimi artificiale", care ar urma să fui implantată persoanelor ce suferă de maladii cardiace cronice. Un prototip al acestei inimi artificiale, care, după părerea specialiștilor, ar putea prezenta unele avantaje, in special in ceea ce privește absența fenomenului respingerii, a și fost construit. El este fabricat din- tr-un material plastic special și funcționează pe bază de aer comprimat. Una din problemele care se cer rezolvate in perioada următoare se referă la construirea unui motor miniatural rezistent, care să asigure functionarea continuă și pe o durată îndelungată a dispozitivului. Specialiștii care lucrează la a- cest proiect au in vedere și posibilitatea recurgerii la un generator bazat pe energia nucleară.
• BANCĂ GENETICĂ.

La Skierniewice (Polonia) a fost creată o „bancă genetică" cu un fond initial de 200 varietăți de grîu si peste o sută de soiuri de alte cereale. Pentru conservare, semințele sînt deshidratate și apoi introduse în recipiente speciale, umplute cu azot, fapt care le asigură supraviețuirea pe o durată de cîteva decenii.. Cu timpul, banca genetică își va completa fondul cerealier cu semințe reprezentative pentru toate speciile vegetale. precum și cu semințe de plante pe cale de dispariție.
• CEL MAI BĂTRÎN 

CETĂȚEAN AL R. D. 
VIETNAM este pescarul Nguyen Set, din provincia Quang Binh, care a împlinit recent venerabila vîrstă de 132 de ani. Din copilărie și pînă Ia vîrsta de 90 de ani s-a îndeletnicit cu pescuitul, iar in ultimele patru decenii s-a ocupat cu repararea joncilor și împletirea plaselor de pescuit. Familia sa, compusă din. 90 de persoane, reprezen- tînd șase generații, ar fi fost și mai numeroasă dacă războiul nu ar fi secerat 30 dintre membrii ei — fii, nepoți și strănepoți ai pescarului.

• DARURILE MĂRII.Din algele existente din abundentă în apele golfului Breidi (Islanda) se fabrică, în prezent, un produs sub formă de pulbere cu o gamă largă de utilizări in industria farmaceutică. Algele sînt recoltate cu ajutorul unei „coase plutitoare", iar pentru uscarea lor se folosește căldura furnizată de apele termale locale.
• EXPERIMENTE HOR

TICOLE. Cercetătorii de la Institutul de horticultură din localitatea siberiană Barnaul au obținut o varietate de pin cu ace aurii, realizare care se Înscrie in cadrul unui program experimental avînd drept scop ameliorarea calităților decorative ale pinilor din Altai. Pînă în prezent au fost obținuți pini ale căror ace prezintă o gamă largă de culori, de la albastru închis pină la gri-argintiu. Ultimii din această serie, pinii cu ace aurii, vor decora în curînd orașele și satele siberiene.
• „ATLAS VIZUAL". Cunoscuta editură franceză „Garnier" a scos de curînd un „Atlas vizual", care, fată de atlasuriie clasice, prezintă aspectul inedit al reproducerii reliefului țărilor lumii, așa cum se înfățișează el din avion și satelit, de la mare înălțime. După cum apreciază „Le Figaro", parcurgerea hărților „vizuale" echivalează cu survolarea planetei, oferind o incomparabilă imagine panoramică a Terrei.
• ORDINATORUL 

VIITORULUI. Cu prilejul reuniunii anuale a Asociației a- • mericane pentru progresul științific, un. cercetător de la centrul Rockefeller ă apreciat că ordinatorul viitorului va fi implantat in cutia craniană a celui ce-1 va utiliza și va funcționa ca o prelungire a creierului. „în momentul în care sa va putea decodifica limbajul neuronic al gîndirii și al memoriei umane, va fi posibilă programarea unui calculator care să funcționeze pe baza a- cestui limbaj. în felul acesta se va putea realiza transferarea programelor de la calculator la neuronii creierului uman și invers. Devenit parte integrantă a creierului, ordinatorul va facilita o gîndire mai rapidă, mai sigură și o memorie mai bună". Cercetătorul apreciază că acest aparat va putea fi realizat in următorii 50 de ani.
• ASFALT PERMEA

BIL. Copacii ce străjuiesc aleile și trotuarele orașelor sint strinșl ca într-o chingă de stratul de asfalt, care nu permite apei Să ajungă la rădăcină. Acest neajuns poate fi evitat cu ajutorul unui nou tip de asfalt, realizat în Japonia și experimentat cu succes pe arterele din Tokio. Avînd o porozitate mare, noul asfalt este permeabil, asigurind pomilor și arbuștilor o cantitate suficientă de umiditate.
• ECHIPAJELE „NA

VETEI SPAȚIALE". n asa. (Agenția americană pentru spațiul cosmic) a anunțat echipajele, formate din cite doi astro- nauti, ale primelor zboruri experimentale programate pentru anul 1977, la bordul „navetei spațiale". Au fost desemnați as- tronauții Fred Haise (veteran al misiunii „Apollo-13“. misiune care a fost pe punctul de a se solda tragic), Joe Engle, Charles Fullerton și Richard Truly. Primii doi vor fi comandanți, ultimii vor avea calitatea de pilot. „Naveta spațială" este, după cum se știe, un vehicul reutili- zabil. cu care N.A;S.A. intenționează să realizeze viitoarele zboruri în Cosmos cu oameni la bord.
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Congresul al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL

prezentat de tovarășul L. I. Brejnevîn introducerea raportului, tovarășul L, I. Brejnev a arătat că cel cinci ani care au trecut de la Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S, au constituit pentru comuniștii, pentru Oamenii sovietici o perioadă bogată în fapte și evenimente. Lumea se «chimbă și evoluează intr-o direcție mai bună, munca poporului sovietic, activitatea P.C.U.S. și a statului sovietic înscriind un aport de seamă la aceste schimbări. Congresul al XXIV- Jea a pus în fata poporului sovietic o serie de sarcini de mare însemnătate •principială. Urmînd orientările stabilite de congres, au fost lnfăptuițl noi pași înainte în crearea bazei teh- nico-materiale a comunismului. în lupta pentru înfăptuirea, hotărîrilor Congresului al XXIV-lea, P.C.U.S. a crescut și- s-a consolidat.în continuare, raportul s-a ocupat de situația mondială și activitatea Internațională a P.C.U.S., apreciind că această activitate este vastă și diversă, are în considerare. într-un fel sau altul, orice zonă a globului.în acest, context, vorbitorul s-a referit la atenția pe care conducerea P.C.U.S. a acordat-o relațiilor cu statele socialiste. Influența țărilor socialismului asupra evoluției evenimentelor mondiale devine tot mai puternică, tot mai profundă, ceea ce are o deosebită importanță pentru omenire în ansamblu, pentru toți cei cărora le sînt scumpe libertatea, egalitatea, independența, pacea și progresul. Subliniind că în ultimii cinci ani țările socialiste au cunoscut un avînt continuu, ceea ce a dus la consolidarea lor politică, la dezvol
tarea In ritm rapid a producției sociale. la creșterea nivelului material și cultural al oamenilor .muncii, raportul a relevat că, paralel cu înflorirea fiecărei națiuni socialiste, cu consolidarea suveranității statelor socialiste, devin tot mai strînse legăturile lor reciproce. în legătură 
cu aceasta, în raport se apreciază că egalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare a țărilor socialiste apare astăzi cît se poate de pregnant ca o cerință legică.Referindu-se la marea victorie « poporului vietnamez, raportul a arătat că eroismul și abnegația acestui popor, In strinsă îmbinare cu sprijinul hotărît acordat de țările socialiste și de opinia publică progresistă din lume, au fost mai puternice de- cît armatele intervenționiștilor și ale acoliților lor, asigurînd triumful cauzei libertății și independenței. După Vietnam, și-au cucerit libertatea Laosul și Cambodgia.Evocînd, în continuare, recunoașterea unanimă a suveranității R. D. Germane, intrarea ei în O.N.U., confirmarea pe plan internațional a inviolabilității frontierelor occidentale ale R.D.G., Poloniei și Cehoslovaciei, consolidarea trainică a socialismului în Cuba, raportorul a subliniat că, în relațiile cu țările socialismului, indiferent de problemele care apar, acestea trebuie soluționate în spiritul întăririi prieteniei, unității și colaborării. „Pe această bază — a arătat vorbitorul — situăm relațiile cu statele socialiste frățești — Bulgaria, Ungaria, Vietnam, R. D. Germană, R.P.D. Coreeană, Cuba, Mongolia, Polonia, România, Cehoslovacia, Iugoslavia".Raportul s-a referit apoi la alian
ța indestructibilă de luptă a partidelor comuniste din țările socialiste șl 
a subliniat că legăturile dintre aceste partide oferă tabloul unor contacte profunde, diverse și sistematice, care prilejuiesc prețioase schimburi de experiență. întîlnirile sistematice, etît multilaterale, cît și bilaterale.^ ne oferă posibilitatea de a ne consfătul în toate marile probleme care apar, de a ne împărtăși, cum se spune, bucuriile și necazurile. Unele partide au păreri deosebite intr-o serie de probleme, dar tendința generală se caracterizează prin creșterea coeziunii țărilor socialiste. Calea spre a- ceasta constă în eforturile comune ale partidelor comuniste și muncitorești, pe baza principiilor încercate ale marxism-Ieninismului. ale internaționalismului socialist, ale egalității în drepturi și colaborării tovărășești.în legătură cu organizația Tratatului de la Varșovia, apreciindu-șe însemnătatea colaborării, precum și a Inițiativelor și propunerilor formula

te în cadrul Comitetului Politic Consultativ. în raport se spune : Sîntem adversari hotărî ți ai împărțirii lumii în blocuri militare opuse, cît și ai cursei înarmărilor. Atîta vreme însă cît se menține blocul N.A.T.O., cit cercurile militariste desfășoară cursa înarmărilor, U.R.S.S., împreună cu ceilalți parti cipanți la Tratatul de la Varșovia vor consolida această alianță politico-militară.Referindu-se, în continuare, la ■uccesele. țărilor socialiste în dezvoltarea economiei, vorbitorul s-a oprit asupra colaborării în cadrul C.A.E.R., apreciind ca deosebit de important programul pe termen lung al integrării economice socialiste adoptat în anul 1971, program care situează colaborarea țărilor socialiste pe o treap
tă superioară. Activitatea depusă po linia îndeplinirii „Programului complex" a dus la adîncirea considerabilă a colaborării economice între țările participante. într-un ritm mulțumitor se dezvoltă și comerțul ; la ordinea zilei se află elaborarea șl Îndeplinirea unor programe speciale de colaborare pe' termen lung, avînd ca scop satisfacerea necesităților țărilor membre ale C.A.E.R. în legătură cu dezvoltarea economică, satisfacerea cerințelor de energie, combustibili. materii prime principale, mărfuri de larg consum, ridicarea nivelului construcțiilor de mașini etc. Arătîndu-se că într-o operă nouă de o asemenea amploare nu pot să nu apară unele complicații. în raport se exprimă convingerea că organele de resort vor trata aceste probleme cu responsabilitatea cuvenită și cu deplina înțelegere a importanței lor.Socialismul exercită de pe acum o uriașă influență asupra gîndirii și sentimentelor a sute de milioane de oameni de pe întreg pămîntul. El asigură oamenilor muncii libertatea, drepturi cu adevărat democratice, bunăstarea, accesul cel mai larg la cunoștințe și o trainică Încredere în viitor. El este promotorul păcii, al respectării suveranității tuturor țărilor și al colaborării pe bază de egalitate în drepturi între state, este un sprijin al popoarelor care luptă pentru libertatea și independența lor. Iar ziua de mîine va aduce, fără îndoială, noi mărturii asupra posibilităților nelimitate ale socialismului, a superiorității sale istorice asupra capitalismului.în continuare. în raport este expusă poziția P.C.U.S. în legătură cu 

divergențele cu Partidul Comunist Chinez. Se declară că Uniunea Sovietică este gata să normalizeze relațiile cu China, pe baza principiilor coexistenței pașnice — principiile egalității în drepturi, respectării suveranității și integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne și nefolosirii forței. în raport se arată că, în condițiile în care R. P. Chineză va merge pe linia prieteniei cu țările socialiste, a colaborării și solidarității cu lumea socialistă, devine posibilă dezvoltarea bunelor relații dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză, în spiritul principiilor internaționalismului socialist.Subliniind apoi dezvoltarea relațiilor de colaborare cu țările care s-au eliberat din dependența colonială. vorbitorul a stăruit asupra schimbărilor intervenite în ultimii ani in multe din aceste țări. Este vorba despre deplasarea centrului de greutate al dezvoltării industriale în sectorul de stat, lichidarea proprietăților funciare feudale, naționalizarea întreprinderilor străine, urmărin- du-se instaurarea unei suveranități efective a tinerelor state asupra resurselor lor naturale, formarea unor cadre proprii. într-un cuvînt, în ciuda dificultăților, în această parte a lumii au loc profunde prefaceri progresiste. Aceasta constituie, desigur, un proces care age o importanță istorică.Unele regimuri și organizații politice care au proclamat obiective socialiste și au trecut la înfăptuirea de transformări progresiste au fost supuse unei puternice presiuni din partea reacțiunii interne și externe — a arătat secretarul general al C.C. al P.C.U.S., referindu-se, în acest context, la exemplul Angolei. Succesul luptei poporului angolez constituie însă o nouă dovadă a faptului că nimeni nu poate Infringe dorința de libertate a popoarelor.Relevînd creșterea rolului exercitat pe arena, mondială de țările pînă de curînd colonii sau semicolonii, în raport se subliniază că acestea își apără, in majoritatea lor, cu o energie crescîndă, in luptă cu imperialismul, drepturile politice și economice, străduindu-se să-și consolideze independența, să asigure dezvoltarea socială, economică și culturală. Aceasta își găsește reflectare in linia politică a mișcării de nealiniere. în activitatea Organizației Unității Africane, sau a diferitelor uniuni cu caracter economic create de țările în curs de dezvoltare. A devenit limpede că, în condițiile actualului raport de forțe pe plan mondial, țările care s-au eliberat sînt pe deplin capabile să se opună dictatului imperialist, să lupte pentru relații economice echitabile, adică pentru relații bazate pe egalitate în drepturi. Limpede este și un alt aspect: aportul acestor țări la lupta generală pentru pace și securitatea popoarelor, apreciabil deja ‘ astăzi, poate deveni și mai important.Ocupîndu-se, în continuare, de problema relațiilor U.R.S.S. cu țările arabe, raportul a reafirmat poziția U.R.S.S. în legătură cu conflictul din Orientul Apropiat, arătind că pericolul reluării operațiunilor milițare va persista atîta timp cit trupele lsraeliene rămin pe ' teritoriile ocupate, cît sute de mii de pa- lestineni sînt lipsiți de drepturile legitime, de posibilitatea de a înființa un stat național propriu. O pace trainică în Orientul Apropiat reclamă garantarea securității tuturor statelor din zonă, a drepturilor lor la existență și dezvoltare de sine stătătoare.- Oare nu este limpede — se spune în continuare — ce mare răspundere își asumă cei care, urmărind obiective egoiste, transformă reglementarea din Orientul Mijlociu într-un obiect de joc politic ?U.R.S.S., în calitate de copreședinte al Conferinței de la Geneva, este dispusă să colaboreze în cadrul tuturor eforturilor vizînd o veritabilă reglementare a conflictului. Sintem dispuși să participăm la garanții internaționale pentru securitatea și intangibilitatea frontierelor tuturor țărilor din Orientul Apropiat — în cadrul O.N.U. sau pe altă bază. Ne pronunțăm pentru crearea de condiții în vederea dezvoltării relațiilor noastre cu toate țările din Orientul Apropiat. Nu avem idei preconcepute în legătură cu nici una din aceste țări sîntem dispuși să participăm și la căutarea unei soluții pentru o astfel de problemă ca încetarea cursei înarmărilor în această zonă, în raport sînt analizate apoi relațiile U.R.S.S. cu o serie de state din Asia și din Africa. De majoritatea covîrșitoare a statelor apărute m urma sfărîmătii sistemului colonial — a spus L. Brejnev — ne leagă atașamentul profund pentru pace și libertate, respingerea oricărei forme de agresiune și dominație, de exploatare a unei țări de către alta.în continuare, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. s-a referit la dezvoltarea relațiilor cu statele capitaliste, relevînd că elementul principal în politica față de aceste state 11 constituie lupta pentru afirmarea principiilor coexistenței pașnice, pentru o pace trainică, pentru destindere, pentru înlăturarea pericolului unui nou război mondial.Vorbitorul a relevat că trecerea de'la „războiul rece" la procesul de slăbire a incordării a fost legată, în primul rînd, de modificările survenite în raportul de forțe pe arena mondială. A fost „ nevoie de mari eforturi pentru ca oamenii, îndeosebi cei care conduc politica statelor, să se obișnuiască cu idega că firească nu este echilibristica pe mărginea prăpastie! războiului, ci sînt tratativele în problemele litigioase — nu confruntarea, ci colaborarea pașnică. Deși pacea generală nu este cîtuși de puțin garantată, înseninarea climatului internațional dovedește, în mod convingător, că realizarea unei păci trainice nu constituie doar un deziderat, ci este un obiectiv pe deplin realist. Pentru înfăptuirea sa trebuie dusă mai departe o activitate fără preget.Oprindu-se asupra situației din Europa, raportorul a relevat mutațiile intervenite în direcția destinderii și întăririi păcii. Acestea își găsesc expresie în convocarea și succesul Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. în contextul rezultatelor acesteia pe multiple planuri. vorbitorul a relevat faptul că a fost elaborat Codul principiilor relațiilor reciproce interstatale, care corespunde în întregime—atîtprin litera, cît și prin spiritul său — dezideratelor coexistenței pașnice, în prezent, principala cerință constă în transpu

nerea In practică a tuturor principiilor și înțelegerilor convenite Ia Helsinki. Totodată, vorbitorul a arătat că în Europa mai persistă încă focare complexe și primejdioase de încordare — ca exemplificare citîn- du-se problema Ciprului și refuzul unor cercuri influente din Occident de a renunța la psihologia „războiului rece", de a urma cu consecvență politica colaborării reciproc avantajoase și a neamestecului în treburile interne ale altor țări. Deci — se subliniază în raport — mai trebuie să se lupte mult și cu perseverență pentru realizarea unei păci într-adevăr trainice în Europa, pentru ca destinderea să devină ireversibilă.în continuare, în raport se acordă un spațiu larg dezvoltării relațiilor dintre Uniunea Sovietică șl S.U.A., subliniindu-se cotitura intervenită spre îmbunătățirea acestor relații. Sînt. evocate numeroasele contacte și întilniri la nivel înalt sovieto-ameri- cane, subliniindu-se că acestea și-au găsit reflectare într-un sistem întreg de, tratate. înțelegeri și alte documente ; are loc. un schimb viu de delegații, inclusiv parlamentare, ș-au 

intensificat schimburile pe plan cultural ; au fost semnate numeroasa acorduri sovieto-americane care prevăd dezvoltarea colaborării în cele mai diverse domenii ale economici, științei, tehnicii, culturii. în evoluția, în ansamblu pozitivă, a relațiilor sovieto-americane au intervenit însă în ultimii ani unele complicații ; în ce o privește. Uniunea Sovietică este ferm hotărîtă să urmeze linia îmbunătățirii în continuare a raporturilor sovieto-americane. în strictă conformitate cu spiritul si litera acordurilor realizate.După ce a subliniat că însănătoșirea climatului internațional creează o atmosferă favorabilă pentru intensificarea colaborării economice, teh- nico-științifice și culturale internaționale. vorbitorul a arătat că în toate aceste domenii au crescut și s-au schimbat calitativ relațiile U.R.S.S. cu țările capitaliste.în continuare. în raport sînt abordate problemele luptei pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, problemă care se pune acum mai acut decît oricind. Principalul argument al adepților cursei înarmărilor îl constituie afirmațiile cu privire la așa-numita „primejdie sovietică". Dar Uniunea Sovietică nu intenționează să atace pe nimeni, Uniunii Sovietice nu-i trebuie război.în acest context este afirmată necesitatea ca toate popoarele, toate țările să-și unească eforturile pentru a pune capăt cursei înarmărilor — spunîndu-se că țelul final al U.R.S.S. a fost și continuă să rămînă dezarmarea generală și totală. Amintind unele măsuri întreprinse în acest domeniu, cum ar fi convenția cu privire la interzicerea și distrugerea armei bacteriologice. raportorul s-a referit în continuare la problema neoroliferăril armelor nucleare. ai'ătînd că adoptarea unor măsuri eficiente în acest sens rămîne una din sarcinile cele mai importante.în context, un spațiu amplu se a- cordă convorbirilor în curs sovieto- americane pentru limitarea armamentelor strategice. în raport se a- rată că rămîn în vigoare propunerile adresate S.U.A. pentru ca negocierile să nu se oprească numai la o singură limitare a tipurilor de arme strategice existente, ci să se convină și asupra interzicerii de noi sisteme <Je armament, și mai distrugătoare, spre a nu se admite deschiderea unor noi canale ale cursei înarmărilor.în ultimul timp. într-o serie de țări se înmulțesc luările de poziție ca regiunea Oceanului Indian să nu devină o arenă a creării de baze militare ale unor state sau altora. Aprobăm aceste luări de poziție. în ce privește Uniunea Sovietică, nu am avut și nu avem intenția de a construi baze militare în Oceanul Indian. Chemăm Statele Unite să se situeze pe aceeași poziție.Adunarea Generală a O.N.U., a spus L. Brejnev. a adoptat o serie de rezoluții importante în problemele în- frinării cursei înarmărilor și interzicerii elaborării și producerii de noi tipuri și sisteme de arme de distrugere în masă. Sarcina constă in a traduce în viață aceste hotăriri. Re

— TEXT PRESCURTAT —
alizarea acestui lucru nu este o problemă simplă, întrucît o serie de state mari manifestă încă o evidentă lipsă de dorință de a pune capăt cursei înarmărilor.Deși posibilitățile imperialismului de a întreprinde acțiuni agresive sînt în prezent apreciabil diminuate, natura sa rămîne aceeași. De aceea, forțele iubitoare de pace trebuie să dea dovadă de o înaltă vigilență, im- punîndu-se eforturi energice și acțiunea unită a tuturor forțelor păcii, în legătură cu aceasta, capătă o importantă deosebită propunerea de convocare a unei Conferințe mondiale pentru dezarmare.Arătînd, că destinderea politică se cere consolidată pe calea destinderii militare, vorbitorul s-a oprit asupra convorbirilor de la Viena 'cu privire la reducerea forțelor armate și armamentelor în Europa centrală. convorbiri care continuă de peste doi ani fără ca să se fi obținut un progres real. Statele socialiste participante la tratative au făcut noi propuneri, a căror realizare nu ar aduce prejudicii securității nici uneia din părți.în legătură cu problema renunțării 
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la folosirea forței și amenințării cu forța în soluționarea problemelor litigioase — renunțare ce ar trebui să devină o lege a vieții internaționale — în raport se propune încheierea unul Tratat mondial de nefolosire a forței. Totodată, se arată că în prezent au crescut uriaș rolul și responsabilitatea mișcării de masă, a opiniei publice în întărirea păcii.în continuare se sintetizează sarcinile majore preconizate de P.C.U.S. și statul sovietic pe plan internațional, între acestea înscriindu-se întărirea unității statelor socialiste și dezvoltarea colaborării lor multilaterale ; încetarea cursei înarmărilor și trecerea Ia reducerea arsenalelor acumulate, reducerea sistematică a cheltuielilor militare, în permanentă creștere, ale multor state, desfășurarea unor eforturi susținute pentru încheierea pregătirii unui nou acord sovieto-american privind limitarea și reducerea armamentelor strategice ; activizarea convorbirilor privind reducerea forțelor militare și a armamentelor în Europa centrală șl. apoi, continuarea, în următorii ani, a operei de destindere militară în regiune ; lichidarea totală a tuturor rămășițelor sistemului de asuprire colonială; înlăturarea discriminărilor și a oricăror bariere artificiale din comerțul internațional, lichidarea tuturor manifestărilor de inegalitate, dictat, exploatare in relațiile economice internaționale.în continuare, raportul analizează trăsăturile definitorii ale dezvoltării procesului revoluționar mondial, profundele mutații produse în vipia internațională. Dezvoltarea țărilor socialiste, creșterea puterii lor. intensificarea influenței pozitive pe care 
o exercită politica internațională a acestor țări reprezintă în prezent direcția principală a progresului social al umanității. 'Forța de atracție a socialismului a crescut și mai mult pe fondul crizei economice izbucnite în țările capitaliste. Această criză cunoaște o ascuțime și profunzime ce pot fi comparate numai cu criza de la începutul anilor ’30. Reducerea puternică a producției și creșterea șomajului în majoritatea țărilor capitaliste s-au împletit cu grave zguduiri ale economici capitaliste mon-, diale — găsindu-și expresie în crizele valutară, energetică și a materiilor prime. Inflația, stimulată de cheltuielile militare în continuă creștere, a ascuțit și mai puternic manifestările crizei. Totodată, s-au intensificat concurența, divergentele și contradicțiile interimperialiste. Instabilitatea capitalismului devine tot mai evidentă, promisiunile de „însănătoșire" a sa și de creare a „societății bunăstării generale" s-au dovedit deșarte. Paralel, s-a intensificat criza politi- co-ideologică a societății burgheze care afectează instituțiile puterii, partidele politice, duce Ia nesocotirea normelor etice elementare.Clasa muncitoare răspunde acestei situații prin intensificarea luptei împotriva marelui capital. în acest cadru, în sinul sindicatelor s-au produs mutații spre stingă. într-o serie de țări se realizează unitatea de acțiune a organizațiilor clasei muncitoare și altor pariide democratica.

în cei cinci ani cars au trecut. • subliniat L. Brejnev, unele focare ale reacțiunii internaționale au primit puternice lovituri. în această perioadă au avut loc revoluțiile din Chile și Portugalia, forțele revoluționare de eliberare din Peru au do- bîndit importante succese, a căzut guvernul militaro-fascist din Grecia, s-a clătinat regimul fascist din Spania. Exprimind solidaritatea cu comuniștii, cu toți democrații din Portugalia, vorbitorul a declarat că U- niunea Sovietică se pronunță împotriva oricărui amestec în treburile Interne ale acestei țări ; ponorul portughez. asemenea oricărui alt popor, are dreptul de a păși pe drumul pe care și-l stabilește singur.Cît privește evoluția din Chile, raportorul a accentuăt bă înfrângerea vremelnică a revoluției chiliene nu diminuează meritul și importanta ei istorică, nu anulează nicidecum concluzia comuniștilor cu privire la posibilitatea căilor diferite de înfăptuire a revoluției, inclusiv calea pașnică, dacă există condițiile necesare pentru aceasta. Totodată, tragedia din Chile a pus din nou In evidentă.

cu toată puterea, că revoluția trebuie să știe să se apere. Contrarevoluția dintr-o țară, sau alta acționează totdeauna în alianță cu reacțiunea imperialistă internațională. Dar acțiunile și uneltirile acestora sînt în ultimă instanță sortite eșecului. Cauza libertății, cauza progresului sînt invincibile.Raportul s-a referit în continuare la creșterea influenței partidelor comuniste din țările capitaliste, subliniind că rindurile acestor partide au crescut cu aproape un milion de membri, dintre care aproape 400 000 au venit să întărească partidele din Europa occidentală. A crescut apreciabil numărul alegătorilor care votează pentru comuniști.Comuniștii din diferite țări urmăresc cu interes și cu legitimă atenție activitatea comuniștilor din celelalte țări. între ei pot să apară deosebiri de păreri în abordarea unei probleme sau alteia. în legătură cu aceasta, propaganda dușmănoasă se lansează în speculații cu iz de senzație, dar marxist-leniniștii abordează astfel de probleme de pe pozițiile internaționalismului, manifestînd grijă față de întărirea unității întregii mișcări, examinează problemele a- părute într-un spirit cu adevărat tovărășesc. potrivit normelor imuabile ale egalității în drepturi și respectului autonomiei fiecărui partid. în lupta lor. comuniștii pornesc de la legitățile generale ale revoluției și construcției socialismului și comunismului : înțelegerea profundă a acestor legități, folosirea lor. concomitent cu abordarea creatoare și luarea în considerare a condițiilor concrete din fiecare tară în parte au constituit și constituie o trăsătură fundamentală a marxist-leni- niștilor.Subliniind importanța internaționalismului proletar, vorbitorul a arătat că își mențin neștirbită valabilitatea principiile pe care le-au fundamentat în acest sens și le-au apărat Marx și Lenin.în raport se arată că, în această perioadă, P.C.U.S. și-a lărgit legăturile cu celelalte partide comuniste și muncitorești, a participat la un șir de reuniuni Internaționale. Se apreciază rolul important ,pe pare-1 au .în1 prezent, confeijnțele partide-’ lor comuniste din diferite zone geo- " grafice, arătindu-se, în context, că partidele comuniste din Europa pregătesc o asemenea conferință ; vorbitorul a afirmat apoi că multe partide se pronunță pentru o nouă consfătuire mondială a partidelor comuniste și muncitorești, subliniind că P.C.U.S. susține în principiu a- ceastă idee ; cînd și cum va fi ea realizată, aceasta constituie o problemă care va fi soluționată de comun acord.Abordînd problema legăturilor dintre partidele comuniste și partidele progresiste necomuniste, inclusiv partidele socialiste și social-de- mocrate, vorbitorul s-a referit la extinderea contactelor dintre P.C.U.S. și asemenea partide dintr-o serie de țări. Arătindu-se că nu se poate concepe o apropiere ideologică între comunismul științific și reformismul 
Bocial-democrat, în raport »e spune : 

de social-democrațil care-șl înțeleg responsabilitatea față de cauza păcii, și cu atit mai mult de muncitorii sfEiial-democrați, ne poate însă lega și ne leagă aceeași preocupare pentru securitatea popoarelor, năzuința de a opri cursa înarmărilor, de a respinge fascismul, rasismul și colonialismul.în continuare sînt analizate aspecte , ale raportului dintre destindere și desfășurarea luptei de clasă. Destinderea, coexistenta pașnică se referă la relațiile interstatale. Aceasta Înseamnă, în primul rînd, că divergențele și conflictele dintre țări nu trebuie rezolvate pe calea războiului, prin folosirea forței ; însă destinderea nu anulează și ,,nu poate anula în nici un fel sau schimba legile luptei de clasă. Nimeni să nu-șl închipuie că în condițiile destinderii comuniștii se vor împăca cu exploatarea capitalistă sau că mo- nopoliștii vor deveni adepti ai revoluției. Respectarea ’ strictă a prin-' cipiulbi neamestecului în treburile1 altor state, respectarea independentei și suveranității lor constituie, a- șadar, una din condițiile indispensabile ale destinderii. Nu ascundem faptul că vedem în destindere calea spre crearea unor condiții mal favorabile pentru construcția socialistă șl comunistă pașnică. Aceasta nu face decît să confirme fapțul că socialismul și pacea sînt indisolubile.
★Capitolul următor al raportului este consacrat politicii economice a P.C.U.S. Arătînd că un amplu material în această privință este cuprins în documentul „Principalele direcții ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în perioada 1976—1980", supus dezbaterii congresului, vorbitorul a menționat că în Raportul Comitetului Central sînt abordate numai problemele cele mai esențiale privind bilanțul și perspectivele dezvoltării economiei.Cu privire la bilanțul celui de-al IX-lea cincinal, în raport se arată că principalele sale sarcini social-econo- mice au fost rezolvate. Volumul producției industriale a crescut cu 43 la sută, peste 500 de. miliarde ruble au fost alocate pentru construcții capitale.în ce privește creșterea nivelului de trai al populației, raportul relevă că a fost îndeplinit un program social fără precedent, alocîndu-se în acest scop fonduri echivalente celor din ambele cincinale precedente luate la un loc. Veniturile reale pe locuitor au crescut cu aproape o pătrime ; s-au îmbunătățit condițiile de locuit pentru 56 milioane de oameni, au sporit pensiile, ajutoarele, bursele acordate studenților.Progrese s-au realizat, de asemenea, în dezvoltarea agriculturii. în înzestrarea tehnică și consolidarea economică a colhozurilor și sovhozurilor. Satul a trebuit să facă fată unor împrejurări nefavorabile, ca urmare (ă efectelor secetei, dar măsurile adoptate de partid, activitatea lucrătorilor din colhozuri și sovhozuri au îmbunătățit sensibil situația; producția a continuat să crească, fiind cu 13 Ia sută mai mare în comparație cu cea din 1 al VIII-lea cincinal. S-a mărit producția de carne, lapte și alte produse animaliere.în raport se subliniază, totodată, creșterea eficientei producției, a productivității muncii. Relevîndu-se că s-a acționat cu succes pentru asigurarea nevoilor de combustibil, energie. metale și materii prime, raportul menționează dă numai în Siberia apuseană extracția de țiței a atins în 1975 aproape 150 milioană tone, iar cea de gaze — aproximativ 38 miliarde mc. Se apreciază că sub conducerea partidului comunist, în cursul cincinalului încheiat s-a făcut un nou mare pas înainte în crearea bazei tehnico-materiale a comunismului, în creșterea nivelului de trai al poporului.Aruncînd o privire retrospectivă asupra anilor care au trecut, vedem, firește — a menționat secretarul general al C.C. al P.C.U.S. — nu numai succesele, ci și greutățile, lipsurile, problemele nerezolvate. Cauzele nu sînt numai de natură obiectivă. Nu întotdeauna s-a lucrat așa cum cereau propriile hotăriri ; perfecționarea planificării, reorganizarea mecanismului economic s-au înfăptuit într-un ritm mai lent decît se prevăzuse, o parte a capacităților de producție nu a fost dată în exploatare sau pusă la punct în termen, aplicarea în producție a realizărilor științei și tehnicii nu s-a realizat corespunzător cerințelor. „Desigur — a spus vorbitorul — toate acestea nu pot eclipsa marile rezultate pozitive ale cincinalului care a trecut. Este Insă important să se vadă aceste lipsuri pentru a le combate cu si mai multă hotărîre".Relevînd că prin trecerea Ia cel de-al X-lea cincinal — jubiliar — s-a deschis o nouă etapă importantă în viața partidului și a țării, raportul arată că Congresului al XXV-lea îi revine sarcina de a concretiza o- rientările principale ale politicii e- conomice pentru următoarea perioadă de cinci ani și pentru o perspectivă mai îndelungată. Dezvoltarea dinamică și proporțională a producției sociale, ridicarea eficientei ei, accelerarea progresului tehnico-ști- ințific, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea pe toate căile a calității muncii în toate verigile economiei naționale — ace.asta este sarcina principală a celui de-al X-lea cincinal.în ceea ce privește sarcinile de perspectivă pe perioada 1976—1990. în raport se precizează că în această perioadă U.R.S.S. va dispune de resurse materiale și financiare aproximativ duble în comparație cu cei 15 , ani care au trecut — ceea ce, - creează posibilități pentru creșterea, continuă a bunăstării oamenilor muncii, îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de trai, un progres considerabil al ocrotirii sănătății, al invățămintului. culturii, ca și în domeniile formării omplui nou. dezvoltării multilaterale a personalității, perfecționării modului de viată socialist. în următorii 15 ani. cu fiecare cincinal va crește aprovizionarea oamenilor sovietici cu produse alimentare și bunuri de larg consum ; se vor realiza progrese în rezolvarea altor importante probleme de ordin social. în primul rînd problema locuințelor.Pentru următorii cinci ani se prevede ca salariul mediu al muncitorilor și. funcționarilor să crească cu 16—18 la sută, iar veniturile colhoznicilor — cil 24—27 la sută. Pentru dezvoltarea industriei' ușoare si alimentare. precum și a serviciilor comunale ®i de servire a populației

se alocă cu 6 miliarde mai mult cit in cincinalul precedent. In domeniul construcțiilor de locuințe, cifra de control este de 550 milioane mp. In, domeniul sănătății, se are în vedere extinderea rețelei de spitale și policlinici, creșterea producției de echipamente și de medicamente de mare eficiență, desfășurarea unor ample acțiuni împotriva bolilor celor mai periculoase, îmbunătățirea ocrotirii sănătății mamei șl copilului. Condiția principală și hotărî- toare pentru ridicarea bunăstării poporului o constituie creșterea producției, îmbunătățirea calității produselor.Pivotul strategiei economice a partidului 11 constituie creșterea continuă a potențialului economic al țării, extinderea și reînnoirea radicală a fondurilor fixe, asigurarea unei creșteri stabile, echilibrate a industriei grele. în legătură cu acestea. se relevă că producția globală a construcțiilor de mașini urmează să crească în cursul noului cincinal eu peste 50 la sută.Raportorul a evidențiat necesitatea elaborării unor programe ample și complexe, pentru 2—3 cincinale, în domeniul dezvoltării potențialului energetic și al combustibililor, meta- * lurgiei, ramurilor principale ale industriei constructoare de mașini, în concordanță cu progresul neîntrerupt al științei și tehnicii sovietice și mondiale, cu posibilitățile colaboră-. rii economice cu alte state ; aceste programe trebuie să prevadă o repartiție mai rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, valorificarea unor regiuni deosebit de bogate în materii prime și combustibili.
Raportul pune un puternic accent asupra cerințelor creșterii rapide a productivității, a eficienței Întregii activități productive, definind noul cincinal ca cincinalul eficienței și calității. Se prevede sporirea venitului național, în 1980, la 457,5 miliarde ruble, ceea ce înseamnă un spor de 96 miliarde. Producția Industrială urmează să crească cu a- proape 197 miliarde ruble și va depăși nivelul de 720 miliarde ruble. Menționînd că într-o serie de sectoare ritmurile prevăzute sînt, lntru- cîtva, inferioare celor înregistrate în al IX-lea cincinal, vorbitorul a arătat că aceasta se explică atît -prin ; dificultățile din anii precedents dar, în primul rînd, prin preocuparea de a se asigura un mai mare echilibru și o mai mare proporționalitate tn dezvoltarea economiei naționale. Subliniind însemnătatea ridicării calității produselor, raportul arată că spre această preocupare trebuie o- rientate activitatea mecanismelor de planificare și conducere, stimularea materială șl morală, eforturile inginerilor și constructorilor, măiestria muncitorilor, atenția organizațiilor de partid, sindicale șl de Comsomol.în legătură cu cerința creșterii productivității muncii, se arată că pe această cale trebuie să se realizeze 90 la sută din sporul producției industriale, întreaga creștere a producției agricole și în construcții r- să se asigure, în ansamblu, 85—60 la sută din creșterea venitului național. Față de aceasta — se arată în raport — sînt intolerabile asemenea lipsuri ca irosirea timpului de , lucru, lipsa de ritmicitate în producție, slaba disciplină în muncă și tehnologică, fluctuația cadrelor dintr-o serie de întreprinderi. Gospodărirea cu grijă și folosirea eficientă a fiecărei ruble, a fiecărei ore de muncă, a fiecărei tone de produse, lichidarea pină la capăt a cazurilor de proastă gospodărire și risipă constituie o înaltă îndatorire partinică.Cu privire' la investiții, se arată că ritmul lor de creștere în acest cincinal va fi mai mic decît în cel precedent, dar volumul lor va fi mult mai mare, în scopul de a »e muta accentul pe folosirea mai deplină a utilajelor și capacităților de producție existente. în continuare raportul arată că cel de-al X-lea plan cincinal întruchipează un program de dezvoltare a tuturor republicilor, națiunilor și populațiilor U.R.S.S. — organismul economie unic creat în cadrul întregii țări constituind baza materială trainică a prieteniei și colaborării popoarelor sovietice.După ce arată că proiectul privind direcțiile principale de dezvoltare a economiei naționale în cincinalul 1976—1980 a fost dezbătut în toate ' regiunile, ținuturile și republicile, șe menționează că sprijinul unanim al comuniștilor, al întregului popor față de politica economică a partidului, munca plină de avînt din primele luni ale primului an al noului cincinal constituie o premisă importantă a îndeplinirii cu succes a acestuia.în continuare, evidențiindu-se problemele-cheie ale dezvoltării economiei sovietice în etapa actuală, raportul subliniază că o sarcină primordială rămine accelerarea progresului tehnico-științific; numai pe, baza dezvoltării accelerate a• științei și tehnicii poate fi construită societatea comunistă. în acest context se arată că a fost elaborat un proiect de program complex al progresului tehnico-științific pe anii 1976—1990, proiect care se cere a fi definitivat. Succesul revoluției tehni- co-științifice, influenta sa binefăcătoare asupra economiei, asupra tuturor aspectelor vieții societății nu pot fi asigurate numai prin eforturile lucrătorilor din domeniul științei — se arată în raport. Revoluția în știință și tehnică reclamă schimbări cardinale în stilul și metodele activității economice, cere perfecționarea planificării și a stimulentelor „economice, în vederea creării de •condiții care .'să contribuie din plin Ta parcurgerea cît mai rapidă de către noile idei a întregului circuit — de la invenție pînă la producția de masă — să ridice bariere economice sigure tn fața realizării de produc» învechite.Ocupîndu-se tn continuare de problemele dezvoltării agriculturii, raportul subliniază că în acest domeniu partidul stabilește două obiective principale : să se ajungă la aprovizionarea stabilă a țării cu produse alimentare și materii prime agricole, asigurîndu-se în acest scop suficiente rezerve ; să se înainteze din ce în ce mai mult pe calea apropierii condițiilor materiale și culturale de trai de la orașe și de la sate. Afirmînd că dintr-o serie de motive. în genere cu caracter istorico- obiectiv, doar în ultimul timp au început să se aloce fonduri Importam»

(Continuare în pag. a Vl-a)



PAGINA 6 SClNTElA — joi 26 februarie 7976

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Corespondență de Ia M. Coruț și 
L. Duță : La Moscova au continuat la 25 februarie lucrările Congresului 
al XXV-lea al P.C.U.S.Raportul de activitate al Comisiei centrale de revizie a P.C.U.S. a fost prezentat de G. F. Sizov, președintele comisiei.Au început apoi dezbaterile po marginea rapoartelor prezentate.In cuvîntul său, V. V. Grișin. prim- eecretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., a evidențiat contribuția oamenilor muncii din capitală la îndeplinirea sarcinilor celui de-al nouălea plan cincinal.V. • V, Șcerbițki, prim-secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, a arătat că In anii cincinalului trecut in această republică au fost investite pentru dezvoltarea econamicp-socială aproximativ 8 miliarde ruble. Au fost construite circa 300 mari întreprinderi. El s-a referit la necesitatea perfecționării activității în domeniile planificării si aprovizionării tehnico- materiale.D. A. Kunaev, prim-secretar alRAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL
(Urmare din pag. a V-a)te pentru agricultură, raportul arată că din cele 320 miliarde de ruble pentru investiții capitale în agricultură, alocate în toti anii puterii sovietice, 213 miliarde revin ultimelor <Jouă cincinale. Investițiile din ultimul timp au fost concentrate în trei direcții principale : mecanizare, ameliorări, chimizare. Se prevede ca volumul mediu anual al producției a- gricole să crească, în acești cinci ani, cu 14 pînă la 17 la sută față de cincinalul trecut — sarcina cea mai actuală fiind sporirea producției de cereale. De asemenea. se subliniază necesitatea de a se acționa pentru dezvoltarea zootehniei. Oprindu-se asupra cîtorva probleme actuale pe care le ridică viața, practica națională și mondială în domeniul agriculturii, raportorul a subliniat importanta selectării și pregătirii semințelor, folosirii raționale a îngrășămintelor minerale, aplicării corecte a procedeelor agrochimice. întăririi agriculturii cu cadre calificate. Partidul — arată raportorul — consideră avîn- tul agriculturii ca fiind cea mai importantă sarcină a întregului popor și stat. La rezolvarea ei trebuie să-și aducă contribuția toate ramurile economiei.Relevîndu-se eforturile făcute — construirea a circa 1 000 de întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare, precum și rezultatele obținute 
In cincinalul anterior în domeniul sporirii producției mărfurilor de larg consum, îmbunătățirii comerțului și serviciilor pentru populație — în raport se arată, totodată, persistența unor lipsuri : absența anumitor mărfuri, volumul limitat al serviciilor, 
care reduc posibilitățile stimulării, materiale a mtmc.il. Arătîndu-se că este necesară combaterea mentalității de a considera aceste domenii ca secundare, neesențiale, în raport se preconizează un șir de măsuri privind sporirea investițiilor în aceste ramuri, modernizarea capacităților de producție, o mai mare preocupare pentru calitatea produselor, creșterea exigentelor și stimularea spiritului de inițiativă al tuturor celor ce lucrează in ramurile industriei producătoare da mărfuri de larg consum. ,în comerț. în alimentația publică, în sfera serviciilor.în continuare, secretarul general al C.C. al P.C.U.S., ocupîndu-se de dezvoltarea relațiilor economice externe ale U.R.S.S., a subliniat că acestea reprezintă un mijloc eficient de natură să contribuie atît la rezolvarea problemelor politice, cît și 
a problemelor economice. Una din trăsăturile caracteristice ale timpului nostru este folosirea pe scară tot mai largă a diviziunii internaționale a muncii pentru dezvoltarea fiecărei țări, indiferent de bogățiile ei și de nivelul economic atins de ea. Noi — 
a subliniat vorbitorul — la fel ca șl pite state, tindem să folosim avantajele pe care le oferă legăturile economice externe, în scopul mobilizării posibilităților suplimentare pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor e- conomice și pentru cîștigarea de timp, pentru creșterea eficienței producției și grăbirea progresului științei și tehnicii.'Relevînd că volumul comerțului exterior a crescut de la 22 miliarde ruble în 1970 la 51 miliarde în 1975, vorbitorul a arătat că Uniunea Sovietică a importat utilaj complet pentru aproape 2 000 de obiective din diferite ramuri industriale. Totodată s-a dezvoltat rapid și exportul, alcătuit nu numai din materii prime, ci și din numeroase tipuri de mașini șl utilaje. In cel de-al X-lea cincinal se prevede o însemnată creștere 
a comerțului exterior, direcția principală fiind dezvoltarea legăturilor economice cu țările socialiste.Raportul se ocupă în continuare de 
6 serie de probleme ale perfecționării conducerii economiei, subliniin- du-se sarcina de a se restructura mecanismul economic în scopul ridicării lui la nivelul noilor cerințe. în acest sens se consideră necesar să 
se asigure o substanțială îmbunătățire a planificării, a structurii organizatorice și a metodelor de conducere, folosirea cu mai multă pricepere a stimulentelor și pîrghiilor economice.

★în capitolul al treilea al raportului, referitor la problemele dezvoltării partidului, se arată că, în perioada de Ia precedentul congres, rîn- durile P.C.U.S. au sporit cu aproape 2,6 milioane persoane. Partidul numără în prezent 15 694 000 de membri, din care 41,6 la sută muncitori, 13,9 la sută colhoznici, aproximativ 20 la sută reprezentanți ai intelectualității tehnice, peste 24 la sută oameni de știință, litere, artă, cadre din învățămînt, din sectorul ocrotirii sănătății, din aparatul de conducere, militari.în condițiile socialismului dezvoltat, partidul comunist, devenind partid al întregului popor, nu-și pierde caracterul de clasă ; prin esența sa, P.C.U.S. a fost și rămîne partidul clasei muncitoare. Muncitorii reprezintă 58 la sută din cei care intră în rîndurile sale ; 11 la sută din noii membri de partid sînt colhoznici ; a crescut, totodată, considerabil numărul membrilor de partid în rîndul specialiștilor ; astăzi, unul din aproximativ 4—5 specialiști este comunist O altă caracteristică importan

IUCRĂRM CONGRESULUI AL XXV-LEA
C.C. al P.C. din Kazahstan. a arătat că în ultimii cinci ani volumul producției industriale a republicii a sporit cu 42 la sută ; au început să producă un număr de 365 întreprinderi noi.Concentrarea și specializarea industriei a constituit una din temele cuvîntării rostite de G. V. Romanov. prim-secretar al Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S. Vorbitorul a arătat că. in prezent, trei sferturi din producția industrială a Leningradului este elaborată în marile centrale de producție.Setul de brigadă E. Drozdețki. din bazinul carbonifer al Kuznețkului. a vorbit despre mișcarea brigăzilor de mineri, care extrag zilnic din abataje cîte 1 000 tone de cărbune.In cuvîntul său. P. M. Mașerov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Bielorusia, a relatat că în anii recentului cincinal republica a elaborat peste plan o producție de 3 miliarde ruble, iar productivitatea muncii în industrie a sporit cu 43 la sută și 
a subliniat necesitatea unei mai in

tă constă în faptul că majoritatea covirșitoare a noilor membri da partid, respectiv două treimi. sînt comsomoliști.Cu cit înaintăm mai departe, cu atît mai vaste sînt sarcinile pe care le are de rezolvat partidul — a menționat în continuare raportorul — și cu atît mai mare este grija pe care trebuie s-o manifestăm pentru completarea rîndurilor sale cu forțe proaspete, alcătuite din oameni care au meritat prețuirea organizațiilor de bază ale partidului.în activitatea pentru ridicarea la un nivel superior a titlului de membru de partid un rol important l-a avut schimbarea documentelor de partid. Un rezultat de seamă al a- cestei acțiuni îl constituie sporirea exigentei comuniste, crearea în organizațiile de partid a unui curent de opinie intransigent față de cei care încalcă prevederile statutare; n-au mai primit noi carnete de partid a- proximativ 347 000 de persoane : este vorba de cei care au tolerat abateri de la normele vieții de partid, care au încălcat disciplina, care au pierdut legăturile cu organizația de partid.Raportorul a subliniat, fn continuare, necesitatea aplicării neabătute a normelor leniniste ale vieții de partid și a principiilor conducerii de partid, a centralismului democratic, apărării acestor principii și a luptei împotriva încălcării lor. Dezvoltarea cu consecvență a 'democrației interne de partid, creșterea exigenței față de fiecare membru de partid, nu sînt depășite, ci constituie baza dezvoltării partidului și în zilele noastre.Referindu-se, apoi, la desfășurarea adunărilor de dări de seamă și alegeri ■ ale organizațiilor de bază in preajma congresului partidului, vorbitorul a arătat că la aceste adunări au participat peste 94 la sută din numărul comuniștilor, iar la dezbateri a luat cuvîntul fiecare al patrulea din cei prezenți. Adunările s-au distins prin caracterul lor de lucru, prin spiritul de maturitate al comuniștilor, prin nivelul înalt al criticii și autocriticii.Dinamismul dezvoltării societății sovietice, sarcinile crescînde ale construcției comuniste, activitatea pe arena internațională reclamă, in continuare, ridicarea nivelului de conducere de către partid a economiei și culturii, a educației oamenilor muncii, îmbunătățirea activității organizatorice și politice în rindul maselor.După ce s-a referit la activitatea desfășurată de Comitetul Central, de Biroul Politic și de Secretariatul C.C., vorbitorul a apreciat că una din formele importante ale legăturii partidului și Comitetului Central cu masele o constituie scrisorile oamenilor muncii, al căror număr a sporit în permanență, reflectînd activitatea obștească crescîndă a oamenilor sovietici.în cadrul preocupărilor generale ale partidului o importantă deosebită are activitatea organizațiilor de partid republicane, de ținut, regionale, districtuale, orășenești și raionale. Se poate spune, .arată raportul, că acestora le revine principala răspundere pentru transpunerea în viață a politicii partidului. Este semnificativ faptul că în comparație cu perioada anterioară organele locale de partid au venit în ultimii ani cu mult mai multe inițiative și propuneri concrete, pre- zentînd însemnătate pentru întreaga tară.Pornindu-se de la evidențierea importantei pe care o are întărirea rolului conducător, mobilizator al partidului, in raport se arată că nivelul conducerii de partid depinde, în mod nemijlocit, de combativitatea și inițiativa organizațiilor de bază, care, prin întreaga lor activitate, contribuie în mod intens la îmbinarea politicii partidului cu creația vie a maselor, la rezolvarea cu succes a problemelor politico-economice și ideologico-educative.O condiție importantă a succesului conducerii de partid o constituie înfăptuirea stilului leninist de muncă— ceea ce presupune înaltă exigență față de sine și față de alții, excluderea automulțumirii. respingerea oricăror manifestări de birocratism și formalism. Pe măsura creșterii complexității problemelor capătă o însemnătate tot mai mare abordarea serioasă, în spirit critic a tuturor a- cestor probleme, controlul și verificarea îndeplinirii hotărîrilor adoptate— partea cea mai importantă a activității organizatorice.Vorbitorul s-a ocupat apoi de un șir de probleme privind politica de cadre. Reliefînd că în partid s-a instituit ferm o atitudine atentă și plină de grijă față de cadre, raportul arată în același timp că aceasta nu poate motiva menținerea în posturi de conducere a celor ce nu se achită de obligațiile lor, cu atît mai mult menținerea în munci de conducere a unor oameni care dau dovadă de lipsă de răspundere, trăiesc conform normelor vechi, considerînd că funcția în sine le asigură autoritate și respect.Partidul consideră ca o sarcină permanentă dezvoltarea conștiinței comuniste. în perioada cuprinsă în raport problemele educației ideologice a oamenilor, problemele formării 

tense pregătiri a cadrelor din rîndu- rile tineretului.M. S. Solomențev, președintele Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R, a arătat că in anii celui de-al nouălea cincinal producția industrială a a- cestei republici, cea mai mare din U.R.S.S., a înregistrat o creștere de 42 la sută, iar producția agricolă medie a crescut față de cincinalul precedent cu 15 la sută. El a menționat că îndeplinirea sarcinilor în noul cincinal presupune o mai mare atenție pentru indicatorii calitativi ai activității economice.Aspecte ale dezvoltărif economice 
b Uzbekistanului au fost înfățișaie congresului de S. R. Rașidov, orim- secretar al C.C. al P.C. din Uzbekistan, care a remarcat că nivelul producției industriale atins de această republică în anii 1971—1975 a depășit prevederile stabilite prin planul cincinal. Vorbitorul a evidențiat, totodată, rezervele de care dispun industria și agricultura, insistînd asupra cerinței modernizării unităților existente, extinderii irigațiilor.Despre preocupările privind dezvoltarea economico-socială a Gru- 

omului nou — constructor destoinic al comunismului — au ocupat un loc însemnat.în actuala etapă necesitatea dezvoltării creatoare în continuare a teoriei nu scade, ci, dimpotrivă, devine tot mai mare. Partidul și statul’ au nevoie de studierea problemelor legate, înainte de toate, de dezvoltarea multilaterală a producției șî conducerii producției, în scopul ridicării simțitoare a eficientei acestora.Crește tot mai mult însemnătatea ’ studierii științifice a problemelor cardinale ale dezvoltării mondiale, ale relațiilor internaționale. Este evident că sarcinile care stau în fața științelor sociale pot fi rezolvate numai în condițiile celei mai strînse legături cu viața. O teoretizare scolastică nu poate decit să frîneze mersul înainte. Numai legătura cu practica poate să ridice eficienta științelor sociale.La Congresul al XXIV-lea s-a subliniat însemnătatea pe care o prezintă statornicirea unei atmosfere creatoare în munca științifică. Această sarcină își menține întru totul actualitatea. firește, confruntarea creatoare a părerilor trebuind să se bazeze pe platforma ideologică comună a marxism-leninismului.Schimbările pozitive din politica mondială, destinderea internațională creează posibilități favorabile pentru o largă răspîndire a ideilor socialismului. Dar. pe de altă parte, lupta ideologică dintre cele două sisteme devine tot mai activă, în lupta dintre cele două concepții despre lume nu-și pot afla loc neutralismul și compromisul. Este nevoie de o înaltă vigilentă politică, de o muncă propagandistică activă, operativă și convingătoare, de o replică dată la timp diversiunilor ideologiei ostile.Astfel, condițiile moderne ridică sarcini noi în fața activității ideologice a partidului. Este vorba de o abordare complexă a modului cum se pune întreaga problemă a educației, respectiv prin asigurarea unei unități strînse a educației politico- ideologice în spiritul muncii și moralei.în continuare se subliniază extinderea , învățămîntului de partid, arătîndu-se că în noua etapă este important să se manifeste o deosebită grijă față de conținutul acestuia, față de creșterea nivelului său teoretic. O însemnătate deosebită prezintă strinsa îmbinare între educația politică și educația prin muncă. Aceasta își găsește reflectare în actualul avint al întrecerii socialiste. 'Este' semnificativ că încă din primele zile ale celui de-al 10-lea cincinal, i în întreaga țară a început să se desfășoare întrecerea socialistă sub lo- . zinca „Să sporim eficiența producției și calitatea muncii, pentru dezvoltarea în continuare a economiei și creșterea bunăstării poporului I".-Relevînd în continuare că educația comunistă presupune perfecționarea permanentă a sistemului învățămîntului public și al pregătirii profesionale, mai ales în condițiile actuale ale revoluției tehnico-științi- fice, raportul subliniază necesitatea unei serioase îmbunătățiri a întregului. sistem al învățămîntului da cultură generală.în legătură cu măsurile adoptate de partid în domeniul învățămintului e- conomic al oamenilor muncii, s-â arătat că pînă acum peste 42 milioane de persoane au fost pregătite în cadrul acestui sistem,, numărul acelora care studiază în prezent ridi- cindu-se la 36 de milioane.Nimic nu determină înălțarea pe o treaptă superioară a personalității umane ca adoptarea unei, poziții active în viață, ca atitudinea conștientă față de îndatoririle sociale, unitatea dintre cuvînt și faptă transformată în normă cotidiană de conduită — se spune în raport. Din păcate, se mai întîlnesc oameni care, deși cunosc politica și principiile partidului, nu le aplică totdeauna în practică, au o atitudine împăciui- toristă față de încălcarea normelor conviețuirii socialiste — ceea cc dăunează construcției economice și, îndeosebi, educației morale.Este necesar ca sporirea posibilităților materiale să fie însoțită, în permanență, de creșterea nivelului ideologic, moral și cultural al oamenilor. Nu trebuie scăpat din vedere că, în caz contrar, poate interveni o recidivă a psihologiei mic-burgheze, filistine. Cu cît societatea atinge o treaptă mai înaltă de dezvoltare, cu atît mai intolerabile devin abaterile de la normele moralei socialiste — cupiditatea, tendințele acaparatoare, huliganismul, birocrația, indiferența ; pentru combaterea unor asemenea fenomene este necesar să se folosească deplin opinia colectivului de muncă, cuvîntul critic, metodele de convingere, forța legii.în continuare, vorbitorul a subliniat că s-a dovedit pe deplin corespunzătoare abordarea de către Congresul al XXIV-lea a problemelor literaturii și artelor în spiritul unei aprecieri pozitive față de operele remarcabile, realizate cu talent și, totodată, al combaterii exagerărilor de natură să ducă pe unii oameni de litere pe o cale lipsită de perspective creatoare. Pentru anii care au trecut este caracteristică intensificarea continuă a activității artistice, care aduce o contribuție tot mai 

ziei a vorbit la congres E. A. Șe- vardnadze, prim-secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. Gruzină. Pe baza rezultatelor din cincinalul precedent, a fructificării experienței organizatorice și a inițiativelor colectivelor industriale, în perioada 1976—1980, potențialul industriei acestei republici urmează să fie mărit cu 37,41 la sută.Tesătoarea A. Erofeeva, de la cunoscuta întreprindere textilă din Ivanovo, a exprimat satisfacția muncitoarelor din Ivanovo pentru posibilitățile și condițiile de muncă și de viață mereu mai bune, create prin grijă partidului și statului sovietic.Congresul a fost salutat de : Edward Gîerek, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Le Duan. prim-secretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam. Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, Gustav Husak, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Lucrările congresului continuă.

însemnată la cauza întregului partid, a întregului popor — construirea societății comuniste. De asemenea. în mediul intelectualității artistice a crescut spiritul de exigență, se fac aprecieri nepărtinitoare la adresa o- perelor și spectacolelor cenușii, realizate fără talent și, cu atît mai mult, conținînd greșeli ideologice.Abordarea partinică a problemelor literaturii și artei îmbină principialitatea cu atitudinea de înțelegere față de intelectualitatea artistică, de sprijinire a căutărilor sale creatoare. Principalul criteriu de apreciere a însemnătății sociale a oricăror opere a fost și este, desigur, orientarea ei ideologică. Dacă se întîmplă totuși, rareori, ca anumiți lucrători să dea dovadă de o abordare simplistă, să încerce să rezolve prin metode administrative -probleme referitoare la creația artistică, la diversitatea formelor și individualității stilurilor, P.C.U.S, nu trece cu vederea asemenea cazuri, remediază situația.în continuare, raportul s-a referit la unele probleme ale dezvoltării multilaterale a sistemului politic al societății sovietice — perfecționarea structurii de stat socialiste, dezvoltarea democrației socialiste, consolidarea bazei juridice a vieții de stat și obștești, intensificarea activității organizațiilor obștești. P.C.U.S. a acordat o atenție deosebită activității sovietelor, se preocupă de lărgirea competenței acestora pe planul ținutului, regiunii și districtului. O altă preocupare constantă o reprezintă consolidarea legalității socia- ■liste, perfecționarea în continuare a dreptului muncii, a dreptului administrativ, în acest sens fiind necesară editarea unui cod <țe legi ale statului, sovietic. Se va acorda și in viitor o atenție permanentă perfecționării activității miliției, procuraturii, tribunalelor. organelor securității statului.Relevîndu-se că în toți acești ani P.C.U.S. a acordat atenția cuvenită consolidării capacității de apărare a U.R.S.S., perfecționării forțelor sale armate, în raport se arată că în a- cest domeniu s-au realizat multe lucruri, că s-a îmbunătățit înzestrarea forțelor armate cu armament și tehnică de luptă modernă ; a crescut calitatea pregătirii de luptă și căli- rea ideologică a militarilor. Poporul sovietic poate fi încredințat că roadele muncii sale creatoare se află sub o protecție de nădejde.în legătură cu activitatea organizațiilor obștești — una din formele principale de participare a cetățenilor la conducerea treburilor societății — vorbitorul s-a oprit asupra problemelor privind sindicatele, Comsomolul. organizațiile de femei.Preocupindu-se de dezvoltarea prin toate mijloacele a personalității umane, a drepturilor cetățenilor — a spus secretarul general al C.C. al P.C.U.S. — acordăm, totodată, atenția cuvenită problemelor întăririi disciplinei sociale, respectării de către toți cetățenii a obligațiilor ce le revin în societate. Tocmai atitudinea responsabilă a fiecărui cetățean față de îndatoririle sale, față de interesele poporului, creează baza trainică pentru afirmarea deplină a principiilor democratismului socialist, a adevăratei libertăți a personalității umane. Acum știm nu numai din teorie, dar și din practica îndelungată că, după cum 
o adevărată democrație este imposibilă fără socialism, tot astfel și socialismul este imposibil fără dezvoltarea permanentă a democrației.în legătură cu dinamismul dezvoltării societății socialiste, cu perfecționarea sistemului politico-social și necesitatea sintetizării înfăptuirilor de pînă acum, s-a arătat că se pregătește proiectul noii Constituții a U.R.S.S. — activitatea desfășurin- du-se ■ cu minuțiozitate ; proiectul, odată definitivat, va fi supus dezbaterii publice.în încheierea raportului, amintind că peste un an și jumătate se . vor sărbători 60 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, vorbitorul a subliniat : am creat o societate nouă, pe care omenirea nu a mai cunoscut-o, o societate a economiei fără crize. în continuă dezvoltare, a relațiilor socialiste mature, a adevăratei libertăți. Este societatea care se guvernează după concepția materialist-științifică despre lume, societatea încrederii ferme în viitor, a perspectivelor luminoase ale comunismului. în fața ei se deschid orizonturile nelimitate ale progresului multilateral continuu. Știm că nu toate problemele sînt încă rezolvate. Știm care ne sînt greutățile și ne dăm seama de ele mai bine decit criticii noștri. Și le înlăturăm cu succes. Știm și ne dăm seama care sînt căile ce duc la dezvoltarea in continuare și la perfecționarea societății noastre. Nu am ajuns încă la comunism. Dar oricine poate vedea că activitatea și năzuințele partidului nostru sînt îndreptate spre binele omului, în numele omului.Hotărîrile pe care Ie va adopta congresul, a spus tovarășul L. Brej- nev, vor da un puternic impuls pentru noi fapte. îndeplinirea lor va constitui opera fiecărui comunist, a fiecărei organizații de partid, a întregului partid.

„0.0. II REVINE UN ROI IOT MAI IMPORTANT 
IN ÎNTREAGA VIATĂ INTERNAȚIONALĂ"

Intervenția reprezentantului român în Comitetul special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului organizațieiNAȚIUNILE UNITE 25 — Corespondentul nostru transmite : în cadrul dezbaterilor generale din Comitetul special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației a luat cuvîntul șeful delegației României, ambasadorul Ion Datcu. Evo- cînd Inițiativa țării noastre de a înscrie în anul 1972 pe ordinea de zi a Adunării Generale un punct privind întărirea rolului O.N.U. în viața internațională, reprezentantul' român a declarat că dezbaterile purtate de-a lungul a patru sesiuni ale organului plenar al O.N.U., ca și cele patru rezoluții adoptate prin consens la această problemă, au scos pe deplin in evidență necesitatea de a face din organizație un instrument viguros. în măsură să aducă o contribuție mai mare la consolidarea păcii și securității internaționale, să sprijine cu întreaga sa autoritate independența și suveranitatea statelor, dreptul popoarelor de a-și hotărî de sine stătător destinele.în continuare, vorbitorul a prezentat punctele de vedere ale României cu privire la problemele de fond dezbătute de comitet, pe baza Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii Adunări Naționale la 18 decembrie 1975.Referindu-se la imperativul participării active și directe a tuturor statelor la rezolvarea problemelor

SAIGON

PRIMA SESIUNE A CONSILIULUI ELECTORALSAIGON 25 (Agerpres). — La Saigon a avut loc prima sesiune plenară a Consiliului Electoral Național, organism care cuprinde 11 reprezentanți din R.D. Vietnam și un număr egal de reprezentanți din Republica Vietnamului de Sud.Președinte al consiliului a fost ales Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D.V., iar Pham Hung, membru al Biroului Politic.al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, secretarul Comitetului din Vietnamul de Sud al partidului, reprezentant al partidului în Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. a fost desemnat ca vicepreședinte al consiliului.Luînd cuvîntul, președintele Consiliului Electoral Național a subliniat că alegerile pentru Adunarea Națională a întregului Vietnam.’ programate pentru 25 aprilie 1976, trebuie săAGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. D. Germa* Horst- Sindermann, l-a primit pe ambasadorul român in R.D.G., Constantin Niță, intr-o vizită de prezentare. în cursul unei convorbiri cordiale au fost evocate relațiile de prietenie și colaborare pe multiple planuri între cele două țări.
La Praya a avut loc’ miercuri, 

o adunare festivă consacrată aniversării a 28 de ani de la victoria din februarie 1948 a poporului muncitor din Cehoslovacia asupra reacțiu- nii. Despre semnificația acestei date istorice a vorbit Josef Korcak. membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele guvernului R.S. Cehe.
Guvernul nigerian a ridlcat interdicțiile în legătură cu zborurile avioanelor șl a redus restricțiile de circulație în timpul nopții la Lagos. în restul țării, restricțiile de circulație au fost suspendate. Aceste măsuri fuseseră luate după încercarea de lovitură de stat căreia 1-a căzut victimă fostul președinte al țării, Murtala Ramat Muhammed.
Rlegsri preliminare. în New Hampshire a avut loc prima din cele 31 de alegeri preliminare pentru de.semnarea candidaților republican și democrat în alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Președintele Gerald Ford și-a adjudecat victoria. în rîndul candidaților republicani, obținînd 54 645 voturi — 51 la sută. în timp ce adversarul său Ronald Reagan, fost guvernator al Californiei, a obținut 53 438 voturi — 49 la sută.
PrOCBSUl Persoanelor implicate în cel mai mare furt de arme din R.F.G. se desfășoară în aceste zile. Este vorba de sustragerea, în octombrie 1974, a 90 de rachete antitanc de la depozitul din Miesau al forțelor americane aflate pe teritoriul R.F.G.
ORIENTUL APROPIAT

© Președintele Egiptului, A. Sadat, se pronunța pentru continua
rea eforturilor in vederea soluționării conflictului @ Turneul tri

misului special al O.N.U.TEHERAN 25 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției iraniene de știri P.A.R.S., președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a afirmat că ultimul acord de dezangajare a forțelor egipteano-israeliene din Sinai constituie un pas pe calea spre obținerea păcii, . care nu rezolvă insă definitiv problema. Egiptul are în vedere ca nici o palmă de pămint arab să nu fie pierdută, iar drepturile legitime ale poporului palesti- nean nu sînt negociabile, a arătat Anwar El Sadat. El a subliniat că trebuie continuate eforturile pentru a se ajunge la o soluție globală, la Geneva, în prezența tuturor părților interesate, inclusiv a reprezentanților poporului palestinean.RIAD. — La Riad au continuat, miercuri, convorbirile dintre regele Arabiei Saudite, Khalid, și președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El-Sadat. S-a convenit, cu acest prilej, asupra necesității de a se întreprinde noi pași pe calea consolidării unității țărilor arabe. Cel doi șefi de stat au definitivat In linii 

internaționale, ambasadorul român a reliefat ideea dezvoltată de președintele României, care declara în această privință că „Organizației Națiunilor Unite îi revine rolul cel mai important, deoarece ca oferă cadrul organizatoric cel mai adecvat pentru dezbaterea largă și democratică a problemelor și pentru participarea activă la soluționarea^ lor, la întreaga viață internațională, a tuturor statelor".Șeful delegației române a învederat apoi principalele direcții de acțiune spre care trebuie să se îndrepte atenția comitetului, direcții formulate pe larg în documentul „Poziția României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea activității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea colaborării între tonte statele, fără deosebire de orânduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice", document difuzat_ la cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. în context, vorbitorul a evidențiat cerința ca organizația să contribuie mai activ și mat eficient la eforturile popoarelor, ale forțelor înaintate de pretutindeni, consacrate înfăptuirii obiectivului fundamental de edificare a unei noi ordini mondiale, de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte.

se realizeze cu participarea voluntară și conștientă a întregului popor, în conformitate cu reglementările electorale stabilite. Este pentru prima oară cînd in Vietnamul de Sud. după 
o îndelungă perioadă de suferințe datorate războiului de agresiune, populația își va exercita plenar dreptul de a alege diversele organisme și reprezentanții săi în organele supreme ale statului. Viitoarele alegeri vor fi pentru poporul întregului Vietnam un prilej de sărbătoare, un prilej pentru a demonstra voința de reuni- ficare a patriei și edificarea unui Vietnam pașnic, independent, unit și socialist. în încheiere, președintele consiliului a subliniat că viitoarele alegeri se vor desfășura. în Nord, potrivit legii electorale promulgate de Adunarea Națională a R.D. Vietnam, iar în Sud, în baza legii electorale adoptate de Consiliul Consultativ și G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud.

0 seară culturală dedicat5 vieții și operei marelui sculptor Constantin Brâncuși, cu prilejul centenarului nașterii sale, a avut loc la Biblioteca română din New York.
Senatul italian *acordat v°- tul de încredere noului guvern mo- nocolor democrat-creștin. în favoarea guvernului au votat senatorii democrat-creștini și socialist-demo- crați, în timp ce reprezentanții partidelor socialist și republican s-au abținut.
Islanda ’ recunoscut oficial Republica Populară Angola.
Sesiunea Consiliului mi

nisterial al O.U.I. (Organizația Unității Africane) și-a Început lucrările în capitala etiopiană. Miercuri, participanții au examinat raportul prezentat de Comitetul O.U.A. pentru eliberare. Comitetul a adresat țărilor Africii șl tuturor popoarelor iubitoare de libertate chemarea de a susține lupta justă a popoarelor Zimbabwe și namibian.
Cinci parlamentari bra

zilieni, membri ai Mișcării Democratice Braziliene (M.D.B.) — singurul partid de opoziție aflat In legalitate — au fost arestați. Oficialitățile nu au dat explicații In legătură cu această acțiune, apreciată lntr-un comunicat al M.D.B. drept „ilegală".
Importante rezerve de pe’ trol au fost descoperite sub zăcă- mîntul de la Bourgane, aflat In exploatare — a declarat ministrul ku- weitian al petrolului. Abdel Mutta- leb Al Kazimi. El a precizat că rezervele de petrol cunoscute pot garanta 70 de ani de exploatare, în timp ce noile zăcăminte — o perioadă de 150—200 de ani.

mari un plan de colaborare tn diverse domenii de activitate.TEL AVIV — Trimisul special al Națiunilor Unite, Roberto Guyer, a sosit la Tel Aviv, în cadrul unul turneu în Orientul Apropiat, pentru a studia posibilitățile de reluare a Conferinței de la Genfeva pentru pace în zonă. La sosire, el a declarat că va conferi, timp de trei zile, cu miniștrii de externe si apărării ai țării-gazdă, Yigal Allon și, respectiv, Shimon Peres.Roberto Guyer a arătat că. în continuare. va mai vizita Egiptul. Siria și Iordania și va avea o întrevedere cu reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei.TEL AVIV — Israelul a anunțat, marți, că bugetul său militar va fi anul acesta de 33 miliarde de lire israeliene (circa 4,4 miliarde de dolari). Suma totală a bugetului, prezentată în Knesset (parlament) este de 85,2 miliarde de lire Israeliene, cu aproximativ 20 miliarde de lire mai mult față de bugetul anului precedent.

ATENA

Lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 

româno-eleneATENA 25 — Corespondentul A- gerpres transmite : Miercuri au început la Atena lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă.Delegația română este condusă de Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale Și controlului gospodăririi fondurilor fixe, iar cea greacă de Ioannis Varvitsiotis, ministrul comerțului.Sesiunea va examina modul In oare se aduc la îndeplinire hotărîrile șl indicațiile adoptate cu prilejul întîl- niril de la București, din luna mal anul trecut, dintre președintele Nicolae Ceaușescu si premierul Constantin Karamanlis, privind dezvoltarea pe mai departe a colaborării pe multiple planuri dintre România și Grecia.Agenda lucrărilor cuprinde adoptarea de măsuri privind dezvoltarea cooperării economice, industriale și tehnice ; examinarea stadiului actual al schimburilor comerciale bilaterale și adoptarea măsurilor necesare pentru majorarea și diversificarea acestora ; măsuri pentru dezvoltarea cooperării în sectorul transporturilor, precum și în domeniile cultural, teh- nico-științific, turistic.
PROCLAMAREA NOII 

CONSTITUȚII A CUBEIHAVANA 25 — Corespondentul Agerpres transmite 1 La Havana a avut loc solemnitatea proclamării noii Constituții a Republicii Cuba, aprobată în urma referendumului de la 15 februarie a.c.în fața reprezentanților organizațiilor politice și de masă din țară, Bias Roca, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, președinte al Comisiei de redactare a Constituției, a dat citire proclamației oficiale.Cu acest prilej a luat cuvîntul Raul Castro, al doilea secretar al C.C. al P.C. din Cuba, care a subliniat semnificația noii Constituții socialiste a țării.
0 declarație a Comitetului 
Executiv al P. C. din SpaniaMADRID 25 (Agerpres). — într-o declarație dată publibității la Madrid, Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania își exprimă protestul față de arestarea lui Simon Sanchez Montero, membru al Comitetului Executiv al partidului. Documentul arată că guvernul de la Madrid nu poate garanta înfăptuirea reală a unor schimbări democratice In țară continuînd politica franchis- tă. „Schimbările democratice pot fi realizate numai prin ruperea definitivă cu trecutul, pe cale pașnică, fără tulburări". Totodată documentul evidențiază că numai „prin garantarea drepturilor civile și a libertăților". prin legalizarea partidelor politice, guvernul spaniol va permite cetățenilor să se pronunțe, în cadrul unor alegeri libere, în favoarea acelui regim pe care îl doresc".

★în fata Tribunalului ordînîl publice din Madrid a compărut, la 25 februarie, Simon Sanchez Montero, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Spania. El a fost arestat la 19 februarie sub acuzația de a fi ținut la Universitatea din Madrid o conferință în care a arătat necesitatea unor reforme democratice și amnistierii tuturor deținu- ților politici.
Conferința națională 

a activiștilor
P. C. din JaponiaTOKIO 25 — Corespondentul A- gerpres transmite : In cuvîntarea rostită la Conferința națională a activiștilor Partidului Comunist din Japonia, președintele Prezidiului Comitetului Central al P.C.J., Kenjl Miyamoto, a subliniat că este de o importanță decisivă pentru P.C.J. să-și întărească, în continuare, forța, să devină mai puternic, din punct de vedere politic și organizatoric, ceea ce ar aduce partidul și mai a- proape de clasa muncitoare și de păturile largi ale poporului japonez. El a arătat că „este foarte important pentru partid să înregistreze un mare avans în alegerile parțiale și in viitoarele alegeri generale".Șeful Secretariatului C.C. al P.C.J., Tetsuzo Fuwa, a prezentat raportul Prezidiului C.C. privind evoluția situației politice după plenara a 7-a 

a C.C.
Chemare a P. C. 

din Paraguay la unitatea 
forțelor progresiste
PARIS 25 (Agerpres). — în cadrul unui interviu acordat agenției Prensa Latina, Pedro Vasquez, membru al Comitetului Executiv și al Secretariatului C.C. al P.C. Paraguayan, a evidențiat necesitatea constituirii unui front antidictatorial în Paraguay. „Există condiții deosebit de favorabile, a spus el. pentru crearea unui asemenea front, unitatea forțelor progresiste din opoziție față de regimul generalului Stroessner fiind vitală în aceste momente". Pedro Vasquez a arătat că această unitate se bazează pe un program de acțiune vizind denunțarea tratatelor economice inechitabile semnate de guvernul Paraguayan cu alte state, intensificarea luptei pentru eliberarea deținuților politici.Pedro Vasquez a anunțat, totodată, că în curind va avea loc cel de-al IV-lea Congres al partidului, în cadrul căruia va fi prezentat un program de acțiune privind schimbări politice șl sociale în țară.
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