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ÎN AGRICULTURĂ
SARCINI DE MARE ÎNSE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
m ședința de taern de Ia C.C. al P.C.R., a reeomandat

în secția, cazangerie a întreprinderii mecanice „Grlvlța roșie" din Capitală se sudează mari recipiente necesare 
unor șantiere de Investiții Foto : E. Dichiseanu

activă își acțiunea pentru

Toate forțele și mijloacele existente la sate să fie
subordonate nemijlocit luptei pentru

producției agricole vegetale șt animaleîn județele din sudul țării a început însămințarea primelor culturi de primăvară. Timpul se încălzește și, în zilele ce vor urma lucrările agricole se vor desfășura pe un front tot mai larg. Tocmai pornind de la necesitatea că lucrările agricole de primăvară trebuie executate bine și într-un timp cit mai scurt, conducerea partidului a stabilit in ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. un ansamblu de măsuri avind ca scop mobilizarea tuturor forțele r și valorificarea mai deplină a potențialului material și uman existent în județe, 
în comune, crearea celor mai bune condiții pentru desfășurarea muncilor de primăvară în agricultură. A- ceasta se înscrie în practica instituită de conducerea partidului nostru de a examina sistematic diferite aspecte ale activității economico-so- ciale. pentru a se putea stabili cele mai eficiente măsuri menite 'să asigure înfăptuirea obiectivelor propuse.în cuvîniul rostit la încheierea ședinței de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făcînd o amplă analiză a stadiului pregătirii lucrărilor agricole de primăvară, precum și a modului de rezolvare a unor probleme de bază. ale dezvoltării agriculturii, a subliniat că toate forțele și mijloacele existente in comune trebuie să fie subordonate nemijlocit și de pe acum luptei pentru sporirea producției agricole vegetale și animale.

Iată de ce, în lumina sarcinilor și direcțiilor concrete de acțiune formulate de secretarul general al partidului. mobilizarea generală a tuturor forțelor din agricultură, corespunzător prevederilor legilor în vigoare, în vederea bunei pregătiri și desfășurări a lucrărilor agricole de primăvară. constituie în această perioadă problema principală, centrală a întregii activități de partidIa sate. Interesele dezvoltării necontenite a economiei naționale,ale ridicării nivelului de trai tregului popor impun ca toate rile agricole de primăvară să timp și bine executate, pentru aceasta depinde în mare realizarea în 1976 a unor mari la toate culturile, înfăptuirea din primul an al actualului cincinal a sarcinilor importante stabilite de cel de-a! XI-lea Congres al partidului pentru dezvoltarea agriculturii.Subordonată acestui obiectiv major, desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară presupune realizarea unor sarcini imediate, subliniate pregnant la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. : încheierea în scurt timp a arăturilor pe toate terenurile ce urmează să se însămînțeze în această primăvară ; asigurarea semințelor și zonarea soiurilor potrivit condițiilor naturale din fiecare unitate agricolă ; urgentarea transportării la cirrip a tuturor îngrășămintelor naturale pentru a se ferti-

al in- lucră- fie la că de măsură recolte

liza suprafețe. cit mai mari ; evacuarea în timpul cel mai scurt a apelor care băltesc pe ogoare pentru a se putea însămînța integral toate suprafețele ; grăbirea literarilor de a- menajare a terenurilor pentru irigații, cu accent pe sistemele locale ; asigurarea răsadurilor și pregătirea solariilor, inclusiv a celor realizate cu mijloace simple în gospodăriile țăranilor, spre a se obține cantități sporite de legume timpurii și extra- timpurii ; executarea plantărilor noi și a lucrărilor de întreținere în vii și livezi.Nici un moment piardă din vedere ____pentru producția agricolă revine întregii obști a satelor. Tocmai de aceea, așa cum s-a arătat în ședința de lucru de la G.C. al P.C.R., îndatorirea fie mare răspundere a organizațiilor de partid de Ia sate este de a mobiliza pe toți locuitorii comunelor, indiferent de locul lor de muncă, Ia lucrările agricole^ ținind 
seama că acestea’ trebuie ‘executate într-un timp cit mai scurt, că ele nu suportă amînare, că orice întirziere ar putea impieta asupra randamentelor producției agricole. Volumul de lucrări ce trebuie executat in această primăvară este mare și, de aceea, la efectuarea lor sînt chemați să pună umărul toți cetățenii satelor.Evident, buna desfășurare a lucrărilor de primăvară face imperios necesar ca organizațiile de partid de la

nu trebuie să se că răspunderea

sate, consiliile populare comunale să militeze cu perseverență pentru organizarea temeinică a muncii, pentru întronarea unui climat de răspundere, ordine și disciplină în toate unitățile agricole. Legile în vigoare prevăd sarcinile precise ce revin în această privință consiliilor populare, cadrelor de conducere și specialiștilor din unitățile agricole. Pretutindeni, în fiecare unitate, în fiecare comună, organizațiile de partid, comandamentele comunale au datoria să urmărească la fața locului cum sînt utilizate mașinile, cum sînt. respectate programele pe culturi, orarele de lucru stabilite de consiliile populare, sarcinile zilnice ce revin fiecărei formații de lucru. Ele au obligația de a efectua un control riguros. zi de zi, pentru a se însămînța toate suprafețele prevăzute pe fiecare cultură, pentru a se efectua lucrări la un înalt nivel agrotehnic, astfel incit de ne acum să existe cer- titudiție.n rșaJi^rjj 'producțiilor pre-. văzute. Pretutindeni. în fruntea tuturor acțiunilor pentru executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole de primăvară trebuie să se afle comuniștii, mobilizînd prin e- xemplul lor, prin faptele lor, pe ceilalți locuitori ai satelor la muncă stăruitoare și organizată pentru a se bune baze solide recoltelor sporite de cereale, legume, fructe și alte produse prevăzute a se obține in a- cest prim an al actualului cincinal.

Primul Congres al consiliilor populare — eveniment de mare importanță pentru întărirea și dezvoltarea statului nostru socialist — a acordat, după cum i se știe, o atenție sebită problemelor sistematizării calităților, ca factor de prim din în dezvoltarea armonioasă tuturor orașelor și comunelor, ridicarea gradului de bunăstare și vilizație al întregului popor. Cu deosebire expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cit și dezbaterile care au avut toc în plen și în secțiunile congresului au e- vidențiat rezultatele remarcabile obținute dezvoltarea e nomico-socială tuturor lor, au asupra directoare tivității in această direc-

deo- lo- or- a în ci-

atît cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în municipiul si județul Galați, cit și cu prilejul examinării proiectului schiței de sistematizare a municipiului Galați în august 1975. Avînd la bază aceste îndrumări concrete și deosebit de valoroase, am încheiat acțiunea de definitivare a machetei și schiței de sistematizare a municipiului Galați, care au fost aprobate de conducerea superioară de partid și de stat, în luna decembrie 1975. Fundamentată pe cerințele de

Cu gîndul și cu fapta

nu- no-

intelectualul patriot, ginditoi- și creator de cultură și știință, de valori culturale și materiale. și nu pretinsul intelectual de cafenea și bulevard, deținătorul unei spoieli de cultură împrumutată în mod ilicit. Cu cit intelectualul este împodobit cu prestigiul întemeiat pe muncă și creație . cunoscută și recunoscută, cu • atît mai profunde și mai

Apropierea Congresului educației politice și al culturii ne îndeamnă să medităm cu și mai multă profunzime și răspundere la angajarea patriotică a intelectualului în vasta operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la datoria sa fată de tara, de poporul căruia îi aparține.Asemenea altor meroase cuvinte șițiuni, tot astfel și cu- vintul și noțiunea de intelectual și-a modificat înțelesul, accepțiunea. Dacă înainte noțiunea de intelectual cuprindea un grup restrîns de cărturari, oameni de știință, de litere și de artă, astăzi, in epoca celei mai spectaculoase revoluții In știință și- tehnică, pretind, cu aceeași îndreptățire. Ioc de cinste in rîndul intelectualilor gînditorii și creatorii în domenii practice, ingineri și inventatori, toți aceia ca- re-și valorifică inteligența și talentul spre prosperitatea și bunăstarea societății. Evoluția este asemănătoare și în cuvîntul de cetate. De tea-polis și cetatea-oraș, de azi înseamnă, răși într-o accepțiune cuprinzătoare și la fel de realistă, țara întreagă, în sens geografic și politic, in sens social și național.Raportul intelectual- cetate, fie în sens și în înțeles restrîns. fie în accepțiune și cuprindere mai largă, a fost totdeauna convergent. Firește, ințelegind intelectualul adevărat.

însemnări de acad
Ștefan PASCU

ceȘi privește noțiunea la ceta- de la cetatea ia-

trainice sint raporturile sale eu țara, cu societatea ; cu atît mai mult interesele sale se contopesc cu trecutul, prezentul și viitorul a- cestora, cu viitorul poporului ; cu atît mai' limpede este conștiința apartenenței sale la o anumită realitate geografică, istorică. culturală, social- politică și spirituală ; cu atît mai este de marile răspunderi la apartenența la aceste realități concrete. Intelectualul cu cit e mai cult, mai învățat, mai savant, mai adine în gîndire și mai valoros in înfăptuiri, cu atît înțelege mai bine și mai just, prețuiește mai mult și mai profund strădaniile și realizările trecutului. supe.rioritatea celor de astăzi și se simte min- dru și mulțumit în măsura în care strădaniile și faptele sale constituie trainice la

conștientcare-1 obligă toate

cărămizi progresul
ÎN ZIARUL DE

cetății, la prestigiul acesteia în lume. la prosperitatea și mai buna stare a locuitorilor acesteia.Istoria, memorie vie a omenirii, judecătoare exigentă a evenimentelor și oamenilor, oferă infinite exemple de intelectuali care și-au contopit ființa cu cetatea, spre prosperitatea și înaintarea ei. a cetățenilor săi. Din antichitatea îndepărtată. asemenea exefnple se înșiruie ca într-o salbă strălucitoare, podoabă a cetăților în care au trăit și pe care le-au slujit cu credință și conștiință, potrivit cu vremea lor. De la Pericle și Phidias pînă la Nobelii zilelor noastre, de la Meșterul Manole și Toma gravul la Coandă Brâncuși, Blaga și ghezi.Intelectualul de e altfel decît cel dinainte, după cum și cetatea este altfel decît cea de ieri. De aceea intelectualul de azi își însușește de la cei dinainte, dintre lucrările vechi numai pe cele neînvechite, fără a le repeta sau copia aidoma, folosind și valorificând ceea ce a fost mai de seamă in experiența înaintașilor, ceea ce se potrivește transformărilor revoluționare petrecute in cetatea de azi. Mai intii. intelectualul zilelor noastre e dator să așeze cu grijă și cu migală, cu hărnicie și talent cărămizi trainice la temelia zidurilor cetății, șă dăltuias-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

azi:

Ca pretutindeni în țară. In spiritul practicii noastre democratice, am organizat un amplu dialog cu deputății și cu masele de cetățeni pentru cunoașterea obiectivelor sistematizării, pentru analizarea și dezbaterea prevederilor și orientărilor schițelor de sistematizare. în scopul asigurării unui caracter de lucru acestor dezbateri, s-au organizat colective de specialiști, conduse de membrii biroului comitetului județeăn de partid și ai comitetului executiv al consiliului popular, care s-au deplasat de mai multe ori in toate comunele și orașele județului si au condus nemijlocit întreaga activitate de pregătire, examinare. definitivare și aprobare a schițelor de sistematizare. Toate organele si organizațiile noastre de partid au jucat un rol deosebit de activ în orientarea și co- acțiuni de elabo-

județe- insistat liniilor ale ac- viitoare
abordareasarcinilor ce-i revin în acest domeniu, comitetul județean de partid a avut permanent în vedere faptul că activitatea de sistematizare este concepută de partidul nostru ca o amplă și transformatoare ' acțiune economico-socială și urbanistică menită să asigure repartizarea rațională și echilibrată a forțelor de producție, de dezvoltare. armonioasă din punct de vedere economic și social-cultural în toate indicațiilorComitetul județean de ComitetulIui. „cursul anului, trecut î ’ . ' .' măsuri de natură să asigure traducerea în viață a politicii promovate de partid în domeniul sistematizării, măsuri fundamentate pe cerințele valorificării cadrului natural, a resurselor materiale și umane, a trecutului istoric și a condițiilor specifice fiecărei localități. în elaborarea acestor măsuri, ca și în procesul aplicării lor în viață, ne-am călăuzit, permanent după indicațiile tovarășului secretar general al partidului, indicații le-am primit

dm județul GALAȚI
Dumitru BEJAN,

prim-secretăr al Comitetului județean Galați al P.C.R.

»

Și zonele țării, conduceriiexecutiv al popular județean
Pe baza partidului, partid și i Consiliu- Galați, în ;w -adoptat ,

perspectivă impuse de rolul economic, social și cultural care îi revine orașului Galați la Dunăre, schița de sistematizare, prin delimitarea precisă, rațională a platformelor industriale existente, a perimetrului construibil, a regimului de înălțime și de densitate a construcțiilor, dimensionarea corespunzător cerințelor a dotărilor social-edilitare, asigură acestui viitor mare oraș o puternică dezvoltare e- conomico-socială, pe măsura civilizației socialiste pe care o făurim.în condițiile realizării programului de sistematizare aprobat pentru municipiul Galați se vor economisi 1 300 hectare de teren ce vor fi redate a- griculturii. De asemenea, se vor rezolva într-o concepție estetică, rațională și utilă problemele de aprovizionare cu apă potabilă, de canalizare, de salubrizare, de recreare si meni.
RANDAMENT

an...uitate cu

Colectivul exploatării miniere Deva a realizat. în primele două luni din acest an, o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 4 600 000 lei. A- proape întreaga depășire de plan s-a obținut pe seama creșterii productivității miuncii cu peste 5 la sută față

atfre-

ordonarea Întregii rare și definitivare a schițelor de sistematizare pentru toate localitățile, în îndrumarea organelor locale de stat pentru elaborarea celor mai potrivite soluții în această privință.Comitetul județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean au considerat o îndatorire politică și civică de mare răspundere consultarea deputaților, a locuitorilor din municipii, orașe șl comune și, în acest sens, au luat măsuri atît pentru explicarea convingătoare a legii sistematizării, ; cit și pentru înțelegerea justă a intereselor legitime ale oamenilor.O atenție deosebită s-a acordat folosirii judicioase a terenului prin încadrarea obiectivelor economice șl
(Contînuare în pag, a IV-a)

RECORD IN MINERITsarcina stabilită,deceea ce reprezintă un randament record în minerit. Printr-o organizare eficientă a producției și a muncii, formațiile de lucru din subteran au economisit în același timp a- proape 10 mc lemn de mină. De menționat că prin aplicarea unor

metode și tehnologii avansate de susținere și exploatare, stabilite de specialiști din drul unității și de la centrul de cercetări miniere din localitate, colectivul minei a redus la jumătate consumul de lemn die mină în ultimii cinci ani.(Agerpres) 
r

ca-

comerciale din Capitală
Urbani8ticâ moderna — Galațiul de azi

® în acest an se vor construi tot atîtea spații comer
ciale noi cit în întreg cincinalul anterior ® Se deschid 
cele mai mari magazine universale din Capitală: 
„Bucur-Obor" și „Central" din Piața Unirii © O largă 
acțiune de specializare a magazinelor ® Măsuri pen

tru extinderea comerțului stradal

@ Spirit revoluționar, combativ în formarea viitorilor mili- 
tanți ai frontului ideologic © Omul, munca, sănătatea în 
obiectivul cercetării medicale © Rubricile noastre : In 
confruntare : scrisori și răspunsuri, Carnet teatral, Sport, De 

pretutindeni

„Vă rugăm să aprobați 
importul unui număr de 
250 matrițe pentru șuru
buri, de dimensiunile spe
cificate, fiindu-ne indis
pensabile în producție..."

„Solicităm a se importa 
urgent pentru întreprinde
rea noastră un număr de 
300 butelii cu absorbant 
pentru umidometre tip".Nu ne închipuim, firește, că odată făcute solicitările de mai sus. aprobările s-au dat de la sine. Dimpotrivă, cei interesați, viitorii beneficiari, au adus în ' sprijin argumente, date și cifre pentru a convinge pe cei in drept că banii se cheltuiesc cu rost și că altă soluția decit importul nu există. Și— așa cum se și cuvenea— cererile, respective au fost cintărite și analizate pe toate fețele. S-au format și- s-au întrunit comisii... Argumentele solici- tanților au urcat și ele treaptă cu treaptă pentru a convinge. Și au convins : importurile respective au fost aprobate. S-au lansat comenzile, s-au încheiat cuvenitele contracte cu furnizorii externi... Era iri 1974. „Cel tîrziu în 1975 trebuie să avem marfa în fabrică, susțineau beneficiarii. Altfel. nu știm ce ne facem cu producția..."...1976. Cu cîteva zile in urmă, ne-am afla.t in stația C.F. „16 Februarie" din

București. Ca în orice gară, se încarcă și se descarcă vagoane ; marfă pretutindeni. Totuși, ar fi mai putină înghesuială dacă...cui sînt aceste oo-— Ale lete ?— Oh,„clntec", vădită amărăciune șeful de stafie coordonator, ing. Nicolae Grecu.
sînt din cele ne-a răspuns cu cu

Nimic...Cercetțnd, am constatat că atit matrițele, cit și împricinatele butelii care-și făceau veacul prin gară erau... exact cele pentru care, la vremea cuvenită, se făcuseră stăruitoare demersuri în vederea importului. Specificîndu-se sînt. urgente, că sînt
Anchetă socială

— Adică ? !— Adică din cele care zac pe aici de multă vreme. Iată : cinci colete și o ladă, conținînd matrițe. Destinația — Baza de aprovizionare și desfacere a Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Data intrării in stație : 18 iulie 1975.— Dar celelalte ?— Aceste două lăzi, după cum arată documentele, au ca destinatar Conțin 300 absorbant...— De ci nd— Din 12 februarie... 1975. Iată. prima avizare prin 'poștă poartă chiar această dată. Urmează altă avizare in 13 aprilie și încă una In 25 noiembrie.

aceeași bază, de butelii custau aici ?

că ln-

acum, în ma- Fiindcă,dispensabile... Și praful și uitarea gaziile gării ! după cum ni s-a spus in- tr-o lungă și încilcită suită de justificări, baza de ă- pro vizionare înscrisă ca. destinatar nu le ridica întrucât trecuse la alt minister, baza în drept nu le lua pentru că nu veniseră pe adresa sa. iar după o altă părere ar fi fost de vină unitățile importatoare care nu s-au ținut la curent cu ultimul domiciliu al „andri- sanților". parte. De renunțat ele ? Ori sint „necesare". „indispensabile"... ? Sau pentru cei în cauză asemenea „fleacuri" de zeci de mii de
Și așa mai" de- ce ? Oare să fi beneficiarul la poate nu-i mai „necesare".Sau

lei investiți întru uitare și nefolosință îndelungată nu contează ?In căutarea răspunsului, să cunoaștem mai întîi punctul. de vedere al beneficiarului : întreprinderea de șuruburi „Saligny" din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Iată-ne la Centrala de utilaje și piese de schimb din cadrul aceluiași minister. E- rau sau nu necesare matrițele din import ? Și față de cele întâmplate, cît de... indispensabile ?— Matrițele erau necesare la vremea aceea, ca și astăzi, a venit răspunsul din partea directorului comercial al centralei. Nicolae Teodorescu. Numai o deficiență in sistemul nostru de aprovizionare și faptul că vechea bază s-a mutat au făcut ca ele să stea neridi- ' cate în stație.— Și totuși, între cum s-a neficiarul a reușit capăt fără să lipsa lor in producție ?— Știti. după cum m-am informat comanda au sosit poi s-au

timp, descurcat be- fără ele ? Cum s-o scoată la se remarceacum, din toată vreo 80 de bucăți mai devreme. A- mai folosit unele
Dinu POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

In acest an comerțul Capitalei va pune la dispoziția bucureștenilor un volum de produse mai mare decît in 1975 cu 2,6 miliarde Iei, cifra vînză- rilor prevăzute pentru 1976 echiva- lind cu totalul vinzărilor din anii 1965 și 1966 luați la un loc. Este o creștere fără precedent a fondului de marfă, care se înscrie în dezvoltarea de ansamblu a comerțului din tara noastră, ilustrînd grija permanentă a partidului și statului pentru satisfacerea cerințelor de consum ale populației. Ce măsuri și-au pi’opus co- mercianții bucureșteni pentru desfacerea în condiții corespunzătoare a acestui volum sporit de produse ?Din informațiile primite la Direcția generală comercială a Capitalei am aflat că se va acționa, în principal, pe două planuri : ,a) înființarea unor noi unități și b) mai buna organizare a rețelei de magazine existente. Astfel, în acest an se vor construi noi unități de- desfacere însumând peste 120 000 mp, adică a- proape tot atit cit s-a construit in 1 întreg cincinalul . precedent. Vor fi date în folosință marile magazine u- niversale „Central" din Piața Unirii și „Bucur-Obor" (aici funcționează deja o parte din unități), iar în toate cartierele orașului vor apărea noi magazine în completarea rețelei existente (care în multe tocuri este încă insuficientă). Cele 370 magazine noi care vor fi deschise în acest, an vor fi amplasate in special in cartierele Militari (56 noi unități). Pantelimon- Iancului (57 unități), 1 Mai (26 unități). Colentina (26 unități), Titan (22 unități). Titulescu (20 unități), Dorobanți (12 unități) ș.a., iar in Drumul Taberei va începe construcția unui mare magazin universal. Totodată, se vor moderniza hala și platoul agroalimentar din Piața Obor’ și va începe construcția unui combinat

culinar care să satisfacă mal bine cerințele de consum ale populației.Din sfera măsurilor organizatorice preconizate de comercianții Capitalei in acest an — măsuri care in bună parte au șl Început să se a- plice in practică — notăm in mod deosebit acțiunea de specializare a magazinelor, 42 unități au și fost specializate în vinzarea preparatelor de carne (aici se asigură întreg sortimentul de produse realizat de fabricile producătoare), 33 magazine s-au profilat pe produse de panificație. 93 unități și raioane au fost specializate in desfacerea laptelui și a produselor lactate cu oonsum pe loc, In 82 de magazine alimentare s-au organizat raioane specializate in deș- facerea preparatelor „Gospodina" etc. Măsurile de specializare a unităților sînt în curs de aplicare și in sectorul de alimentație publică.In sfera măsurilor organizatorice privind îm-bunătățirea condițiilor de vinzare a produselor se înscriu și preocupările pentru extinderea comerțului stradal. Astfel, în sezonul cald se vor mai organiza 620 chioșcuri și tonele — alături de cele peste 1 600 existente — pentru desfacerea produselor alimentare tare (în locurile mai vor crea- „baterii" de mai multe profiluri bună servire a cumpărătorilor), „inima" comerțului bucureștean strada Lipscani — va fi transformată / într-un adevărat bazar permanent.... Ne oprim aici cu prezentarea informațiilor mai importante, nu insă înainte de a exprima speranța că toate cele promise de comercianții Capitalei se vor realiza întocmai in folosul bunei serviri a bucureștenilor.

și nealimen- frecventate se chioșcuri pentru o de mai iar

Mihai IONESCU
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SPIRIT REVOLUȚIONAR, COMBATIV
In formarea viitorilor nli'tmți ai fmtului ideologii

In pregătirea Congresului educației politice și al culturii au loc ample dezbateri consacrate activității privind dezvoltarea conștiinței socialiste și in instituțiile ideologice și cultural-educative — unități de învățămînt, institute de cercetare in domeniul științelor sociale, asociații de creatori, presă etc. Ținind seama de importantele răspunderi ce revin acestor instituții în înfăptuirea Programului Ideologic al partidului, adunările organizațiilor de partid și plenarele comitetelor de partid sînt organizate împreună cu organele de conducere colectivă, avînd menirea de a analiza, în spirit critic și autocritic, cu inaltă exigență comunistă, atît munca de partid, cît și ansamblul activității instituțiilor respective, contribuția acestora, potrivit specificului lor, la propagarea ideologiei și politicii partidului rea trăsăturilor omului nou. nostru, la formarea și dezvolta-
Facultății de filozofie chn București îi, revin, în lumina Programului ideologic al partidului, sarcini importante privind formarea : de cadre ale frontului ideologic, dezvoltarea cercetării filozofice corespunzător noilor cerințe ale vieții sociale, o mai activă prezență în viața spirituală a țării, în confruntările de idei contemporane. Dezbaterea care a avut . loc în adunarea organizației de partid de la secția de filozofie a facultății, analizînd aprofundat activitatea desfășurată pe aceste multiple planuri, realizările, ca și deficiențele, a izbutit să contureze cu claritate direcții de acțiune și măsuri tribuie la continua în viitor.O idee principală au gravitat discuțiile a 

răspunderii facultății, a 
dactie pentru formarea viitorilor spe
cialiști în acest domeniu, ca oameni 
cu o înaltă cultură filozofică și in 
același timp animați de profunde 
convingeri comuniste, de spirit mili
tant revoluționar, apți să activeze cu 
succes atît în cercetare, cît și în mun
ca de propagandă. Analizîndu-se din această perspectivă calitatea procesului de Invățămînt, s-a relevat că în răstimpul care a trecut de Ia Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, planul de învățămînt s-a îmbogățit c noi discipline, cum ar fi: Dialectica făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, Probleme ale organizării și conducerii societății socialiste, • Curente și tendințe în gindirea filozofică contemporană, Teoria și practica muncii de propagandă — menite să amplifice valențele educative ale procesului de învățămînt, să asigure cunoașterea mai profundă a realităților actuale, interne și internaționale, a contribuției partidului nostru la dezvoltarea teoriei revoluționare. Aceluiași scop i-au fost subsumate și îmbunătățirile aduse programelor școlare, prin introducerea sau extinderea unor teme

menite să con- îmbunătățireeiîn jurul căreia fost aceea a 
corpului di-

actualitate, In primul și tezelor din Progra-de mare a ideilor- partidului. Dezbaterea a scos înmul .. _.evidentă și unele deficiențe care mai

zatia de partid, conducerea facultă
ții, toate cadrele didactice.Un rol deosebit în educarea poli- tico-ideologică a viitorilor absolvenți 
îl are realizarea programului de in
tegrare a învățămîntului cu producția. La facultatea de filozofie, această integrare îmbracă, desigur, forme specifice și este pozitiv faptul că în ultimii ani asemenea forme s-au conturat tot mai clar. Astfel, o parte din studenți au efectuat practica laca- ■ binetele de partid ale sectoarelor, au sprijinit cadrele didactice în efectuarea unor investigații pe probleme, cum ar fi : asimilarea valorilor culturii în diferite medii, modul cum se desfășoară procesul de orientare

Adunări de partid în pregătirea 
Congresului educației politice 

și al culturii
persistă, mai ales sub raportul orientării ideologice a unor cursuri, al 
caracterului lor militant. Astfel, eforturile făcute pe linia unei interpretări nuanțate a diferitelor concepții nemarxiste nu sînt întotdeauna însoțite de fermitatea necesară în combaterea ideilor reacționare. Deși tendințele de tratare obiectivistă, criticate într-o vreme, au fost, în bună măsură, depășite, totuși acestea se mai întîlnesc în unele cursuri, cum ar fi cel de teoria cunoașterii, estom- pîndu-se limitele unor curente sau ginditori. Pe de altă parte, în unele prelegeri de economie politică, de istoria filozofiei se mai manifestă tendințe scientiste,, de aglomerare de date și informații, în dauna unei tratări principiale a problemelor, a relevării sensurilor și finalității poli- tico-ideologice a diferitelor teorii.Asemenea deficiențe, așa cum atâta prof. univ. dr. Ștefan Georgescu, decanul facultății, diminuează forța de înrîurire a cursurilor și seminariilor, influența lor asupra formării și dezvoltării spiritului de discernămînt la studenți. Tocmai de aceea, accentua
rea spiritului militant, întărirea com-

■ bativității față de diferite teorii anti- 
științifice. idealiste, trebuie să pre
ocupe în mai mare măsură organl-

profesională în unele întreprinderi și unități școlare etc. Așa cum au evidențiat discuțiile, în desfășurarea practicii studenților au loc însă și manifestări de formalism. în unele cazuri, arăta lectorul universitar Paula Lupescu, studenții sînt folosiți la lucruri minore, fără a-și putea valorifica pe deplin pregătirea, nu se depun eforturile necesare pentru identificarea celor mai eficiente forme de activitate practică.Ca unul din centrele de cercetare și aprofundare a teoriei marxiste, a concepției partidului nostru, facultatea de filozofie are și îndatorirea de a contribui intr-o mai mare măsură la fundamentarea teoretică a unor teze și principii, la explicarea și interpretarea, din perspectiva marxistă, a fenomenelor și proceselor actuale. Așa cum se știe, Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 a formulat cerințe exprese in acest ■ sens în fața frontului nostru Ideo-. logic.în lumina acestor exigențe, planurile de cercetare au fost reconsiderate. Dacă în anul 1971 circa trei sferturi din tematica abordată o constituiau lucrări de istoria filozofiei, în ultimii ani cercetarea a fost orientată către abordarea unor teme de

mare actualitate polîtico-ideologlcă, o seamă de cercetări fiind deja finalizate în volume apărute sau în curs de apariție. Măsurile de integrare a Institutului i de filozofie cu facultatea au creat .condiții și mai favorabile’ intensificării activității de cercetare.. Îndbpînd cu anul 1975,. efor- . turile cercetătorilor au fost orientate i spre cîteva teme de mare însemnătate, cum ar fi „Dezvoltarea conștiinței socialiste, și rolul ei în etapa actuală", „Probleme ale propagandei ateist-științifice", „Contradicțiile în socialism și perfecționarea vieții sociale" etc. S-a trecut, de asemenea, la elaborarea unor ample lucrări de . sinteză cum ar fi: Tratatul de istoria filozofiei românești, de istoria filozofiei universale, moderne și contemporane, Tratatul de estetică, de etică și epistemologie.Totuși, după cum au arătat maî mulți vorbitori, activitatea de cercetare este încă deficitară în multe privințe, în primul rînd în generaliza- : rea și interpretarea la un nivel teoretic corespunzător a experienței construirii noii societăți. Este neîndoielnic pozitiv și îmbucurător, arăta conf. univ. Alfexandru Valentin, faptul că în ultimul timp au apărut lucrări valoroase în domenii cum ar fi istoria filozofiei, teoria cunoașterii etc., care au contribuit la ridicarea nivelului teoretic al cursurilor, au corectat unele idei și chiar viziuni greșite în aceste domenii. Se mal menține însă un dezechilibru în orientarea cercetării, domenii importante și actuale ale materialismului dialectic și istoric, cum ar fi problematica omului, a valorilor ral problematica puțin acoperite.Se impune însă analiza contribuției vitatea de cercetare, spiritul critic și autocritic a fost destul de palid,aprecierile făcute referindu-se exclusiv la tematica abordată și aproape deloc Ia calitatea lucrărilor, la valoarea lor sub raportul bogăției de idei, al contribuției aduse la generalizarea practicii socialiste.Transpuse în măsuri practice, concluziile dezbaterii vor sluji, fără îndoială, creșterii rolului facultății de filozofie în viața ideologică a țării, îndeplinirii cu deplin succes a importantelor îndatoriri ce-i revin pe linia afirmării și promovării filozofiei marxiste, a ideologiei revoluționare a partidului nostru.

umane, în gene- socială, fiind maiobservația că in facultății la acti-

Paul DO0RESCU

IMPORTURI „INDISPENSABILE
(Urmare din pag. I)recondiționate și chiar unele făcute in întreprindere, dar cu consum mai mare de metal... De altfel, pe viitor s-a renunțat la importul unor asemenea matrițe, se vor produce în țară.Prin urmare, necesarul nu era qhiar atît de necesar. Viața însăși, practica au și oferit unele soluții, arătînd că se putea și fără import. Că nu era neapărată nevoie să se cumpere de peste mări și țări ceea ce se putea obține foarte bine și la noi acasă. Și cu mult mai puțini bani. O demonstrează cît se poate de concludent modul cum s-a descurcat și beneficiarul celuilalt import — întreprinderea CESAROM — pentru care s-au cerut buteliile de absorbant pentru analiza umidității argilei. De fapt, impricinatele butelii nu sînt altceva decît niște banale sticluțe din plastic, conținînd carbid de o granulație foarte mică. Necesare, desigur, dar nimic altceva decît carbid...— Cum v-ați descurcat în ultima vreme cu absorbantul pentru umi- dometre ?— Am mai luat cîte ceva și de la magazie — ne-a răspuns chimista Veronica Stancu, de la laboratorul central al CESAROM. Or mai avut ceva rezerve. Dar a fost și vreme cînd n-am mai avut.

— Și ce-ați făcut atunci ?— Am solicitat la .Tîrnăveni, dar dînșii au spus că nu produc carbid de asemenea .. ‘
trebuie, să ni-1 prelucrăm singuri.— Și ?— Am trimis prelucrat... Cam greoi, desigur, oricum, ne-am asigurat reactivul.Exact ceea ce face orice gospodină cU boabele de piper cumpărate de la băcănia din colț : cînd are nevoie de piper mărunt, îl trece prin rîș- niță. Praful de carbid, în cazul de față, a trebuit însă adus cu bani grei din străinătate pentru a fi apoi... uitat în gară. Se poate mostră mai elocventă a modului de a gospodări resursele bănești fără chibzuială ? Numai fiindcă așa era mai comod, cu mai puțină bătaie de cap". Fără a pune, de fiecare dată, pentru fiecare leu cheltuit legitima întrebare : pentru ce cheltuim acest leu, nu s-ar putea și altfel ? Mai cu rost, mai bine investit și acolo unde in
tr-adevăr nu se poate altfel. Adică, așa cum au subliniat în repetate rânduri documentele de partid, să importăm doar strictul necesar, elimi- nind orice achiziții nejustificate din străinătate prin folosirea maximă a

fi 
o

granulați!. Dacă ne
acolo un om și a 

dar,

resurselor și posibilităților producției interne. Or, pe seama cui și cu ce drept se închid ochii și se comandă aiurea ceea ce doar cu puțină inteligență înhămată la treabă putem obține singuri la noi acasă ? Sau — lucru și mai reprobabil — cine îngăduie unora sau altora ca, odată investiți banii societății, să-i lase zacă în colete părăsite ?Cu atît mai surprinzător, cînd biectul uitării e o ditamai mașină zeci de tone pentru îndoit tablă cazan. Și care zace, nou-nouță, abia venită din străinătate, pe rampa aceleiași gări și produce deocamdată numai... chirie datorată căli ferate 1— A cui este această mașină ?— Nu știm nici noi. Și tare am vrea să-l „ghicim" pe proprietar. Stă aici de vreo trei luni...I-am făcut mai întîi o fotografie mașinii în suferință și, tot arătînd fotografia încolo și încoace, am identificat în cele din urmă proprietarul : Grupul de șantiere și montaj cazane din București, strada Sergent Borș, unitate aparținînd de Ministerul industriei Construcțiilor de Mașini.— O vom lua cît de curînd — ne-a spus directorul adjunct Dumitru Meculescu. N-am avut trailer, macara... cel mult într-o găptămină o luăm.— Nu trebuia de acum să ducă 1 Nu e prinsă In plan ?— Știți, a fost comandată în ultima parte a anuluț. Ne seră niște bani, ne-am varășii din minister și bat-o...Te Întrebi cum e cu , nepăsare : astăzi cer, roagă să li se aducă din import, iar mîine „uită" să-și ducă în ogradă ce li s-a adus...Din cazurile de mai sus se desprinde încă o dată obligația organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de muncă să drămuiască pînă la 
zgîfcenie fiecare leu-valută, să chib- 
zuiască gospodărește și să acționeze 
astfel incit pentru nimic din ceea ce 
se poate produce în țară să nu «e 
mai recurgă la import.

P.S. O veste de ultimi ord : Sin- 
tem informați că beneficiarii și-au 
ridicat din stația „16 Februarie" cele 
abandonate acolo. Inclusiv mașina 
de îndoit tablă. Și, bineînțeles, plă
tind gării taxele cuvenite. Iată cum 
au putut fi depășite, cu o rapiditate 
neașteptată — ...pe parcursul inves
tigațiilor noastre — toate obstacolele 
și neînțelegerile. Rămîne de văzut și 
din buzunarul cui se vor „deconta" 
supra-cheltuielile.

mai rămăse- rugat de to- 
ne-au apro-

putință atlta

De la C. E. C.

Un nou așezămint al sănătății la Mediaș: policlinica de adulți

Avînd dreptul exclusiv și nelimitat de a dispune după cum doresc de sumele depuse_ spre păstrare la C.E.C.. titularii libretelor de economii sau de conturi personale la C.E.C. au și dreptul de a împuternici alte persoane, Sub forma „clauzei de împuternicire", să dispună de sumele păstrate Ia Casa de Economii și Consemnațiuni, ca și dreptul de a lăsa moștenire sumele depuse, sub forma „dispoziției testamentare".Prin „clauza de împuternicire", dreptu1 de dispoziție asupra depunerilor poate fi acordat la cel mult două persoane. Beneficiar al unei „dispoziții testamentare" pot fi una sau mai multe persoane. Depunerile asupra că) o> a nu s-au dat „dispoziții testamentare" se eliberează de Casa de Economii și Consemnațiuni moștenitorilor legali sau testamentari după recunoașterea calității lor de către» organele competente. „Clauzele de împuternicire" și „dispozițiile testamentare" pot fi mo-

", ? " d
in confruntare: •> i z
..............i șs

Mai mulie 
abateri și tot 

atîtea 
nedumeriri

comitetu- de partid în urma

FAPTUL I

DIVERS!

petiționarii nu sînt mulțumiți de măsurile luate și cer ca P. Z. să fie schimbat funcție ; măsură partid și fost de această cauză, mantii au început să scrie altor organe".Oamenii scriu și iar scriu, pentru că n-au ceva mai bun de făcut ? Nu ! Ci pentru că Petru . Zegreanu stă mai departe nepăsător în scaunul lui de director și le rîde-n nas tuturor.Corespund oare măsurile luate spiritului și literii Codului etic ? Evident, nu. Nădăjduim că biroul comitetului județean de partid va analiza faptele. în ce ne privește, vom reveni în coloanele ziarului, informînd cititorii asupra felului cum a fost soluționat acest caz.

din cu această organele de de stat nu au acord și din recla-

„Direcția județeană de drumuri și . poduri a planificat pe acest sector. în prima parte a anului 1976. întreținerea drumului prin a- daos de material pietros și reprofilare cu autogrederul".în încheierea / răspunsului se precizează că pînă la 30 aprilie 1976 drumul va fi reparat. după care se va înființa traseul cerut de cetățeni.

I 
I 
I 
I

„..._____ ........................ I
zînd pericolul și dovedind o I 
mare prezență de spirit și mult, s 
curaj, elevul Vasile Bura, din. a- ■ 
nul I UCECOM, a întins brațele 
ca' să-l prindă, fapt care a a- I 
mortizat căderea. Acum copilul . se află sub supravegherea me
dicilor, dar in afara oricărui- pe- 9 
ricol. .'

I 
I

I
I 
I

Prezență 
de spirit

S-a intimplat la Școala gene
rală nr. 4 din Sibiu. Aplecat 
peste balustrada de la etajul I, 
„ca să vadă ce mai e pe jos", un 
Copil din clasa a Il-a a făcut 
o mișcare greșită și a căzut in 
gol. Dedesubt — ciment. Sesi- '

Norocoșii »într-una din diminețile trecute, șoseaua Slatina—Pitești era acoperită cu o pojghiță de polei. Pericol de derapare. Cît ai zice „Atenție la volan", s-au și înregistrat opt accidente, unul după altul. Dar unul dintre ele putea să aibă urmări foarte grave. în localitatea ■ Colonești. din județul Olt, autobuzul 31—AG—295 a derapat. Cu toate eforturile disperate, șoferul Gheorghe Barangă nu l-a putut redresa și s-a răsturnat. Toți cei 41 de călători au devenit, într-o clipă, cascadori. Dar nici unul din cei 41 nu s-a ales cu mai mult de-o sperietură.
MuRumim 

pentru sprijin Ciți oameni nu urcă și nu coboară zilnic din stațiile de cale ferată aflate pe distanta Pașcani — Suceava ? •Unii, bunăoară autorul scrisorii care ne-a sesizat faptul pe care-1 relatăm mai jos. călătoresc în mod frecvent, avînd abonament la clasa I. Dar. vorba, lui. degeaba plătește clasa I, pentru că este nevoit să călătorească cu clasa a Il-a, deoarece vagoane de clasa I nu există la cursa nr. 5 638/5 639. în plus, se spunea în scrisoare, în vagoane este foarte frig.
Regionala Căi Ferate Iași ne-a răspuns la această scrisoare că. din cercetările făcute. a rezultat vinovăția personalului stației Suceava, care a fost sancționat pe linie administrativă cu diminuarea retribuției tarifare. conform statutului disciplinar M.T.Tc. în prezent, trenul respectiv circulă cu 6 vagoane de clasa a Il-a și un vagon clasa I. De asemenea, conducerea departamentului a ordonat tuturor unităților din exploatare de la calea ferată să urmărească

Dureri
de cap

E sigur că cel care a- rostit 
sau scris prima oară faimosul 
dicton „In vino verițas" nu s-a 
gindit că în anul de grație 1976 
vor exista indivizi care să se 
joace cu licoarea lui Bachus, 
pînă la primejduirea sănătății 
oamenilor. Spunem acestea de
oarece la Întreprinderea viei 
și vinului din Piatra Neamț 
au poposit, in aceste zile, mii de 
litri de vin confiscat de la pro
ducători clandestini, fabricat din 
„materii prime" dubioase, numai 
din strugure autentic — nu. Ci- 
țiva dintre cei care au eludat 
Legea viei si vinului: Grigore 
Ivanov (i s-au confiscat 918 li
tri), Constantin Todireasa (788 litri), I. Gheorghe (552 litri), 
Constantin Șarpe (357 litri). De 
unde se vede că licoarea lui Ba-, 
chus nu numai că amețește, dar 
mai dă și duriri de cap.'

Neculal ROȘCA

a- a- in la

dar P. Z. cont de.

au a-

comitetului

arhitectonic al Plteștlulul

Comitetul județean 
Sălaj al P.C.R. a trimis zilele acestea redacției un răspuns care ne-a creat numeroase nedumeriri. 
Se referă la o amplă sesizare adresată „Scînteil". privindu-1 pe Petru Zegreanu, directorul întreprinderii mixte „Măgura" din Șimleu-Silvaniei, despre care se afirma că, „prin faptele și a- titudinea sa a încălcat și încalcă statutul partidului, normele de e- tică șl echitate, avînd o comportare imorală atît în familie, cît și la locul de muncă și în societate".Răspunsul lui județean — „rezultatunor discuții cu petiționarii, cu alți membri de partid, a luărilor de cuvînt în adunări de partid, de sindicat etc." — confirmă adevărul sesizării. precizînd din capul locului că. „datorită unui stil de muncă 
defectuos, practicat de către directorul P. Z., in unitate s-a creat o atmosferă nesănătoasă, neprincipială". .Sînt e- numerate apoi aspectele negative din activitatea sa, care avut repercusiunisupta aplicării corecte a unor legi și acte normative Care privesc încadrarea și promovarea în muncă, aplicarea sancțiunilor disciplinare ș.a. „Neajunsurile ' semnalate activitatea și < portarea lui au combătute de multe ori de către ganul de partid fabrică, de unele lective ale comitetelor orășenesc și, județean de partid, n-a ținut ele..." (! ?).Biroul orășenesc de partid a discutat abaterile lui Petru Zegreanu, care a fost sancționat cu „vot de blam" ; organizația de partid a fabricii a luat cunoștință de rezultatele cercetării și de măsurile luate. „Cu toate acestea conchide răspunsul

7 din 44
I

; in com- i fost mai ordin co-

Orumu! mîncâtor 
de timpDin comuna Forotic, județul Caraș-Severin, pînă la întreprinderea ' Bocșa, drumul însumează numai 18 km. Pe o fîșie de circa 6 km acest drum este însă impracticabil ; din această cauză autobuzele nu pot circula. Cum oamenii trebuie . să ajungă, totuși, la serviciu, călătoresc cu trenul, ceea ce le răpește ,în plus 4 ore la dus și 4 ore la întors. Toate acestea, după cum se răta în scrisoarea dresată redacției, condițiile în care,foarte mică distantă, în satul Surduc. aparținător comunei Forotic, se află o mare carieră de piatră, de unde se poate transporta material pentru repararea drumului. Trebuie numai să se găsească o modalitate de organizare a lucrărilor (autorul sesizării a vrut să spună — să existe mai multă inițiativă și grijă din partea gospodarilor din comună și de la județ), Ia care cetățenii să participe cu rîn- dul. în răspunsul său, 

Comitetul executiv al 
Consiliului popular al 
județului Caraș-Seve
rin ne informează că

îndrumarea. compunerea si a- sigurarea condițiilor - corespunzătoare privind încălzirea trenurilor.Considerăm că prin măsurile luate, se subliniază în răspuns, vor fi eliminate aceste neajunsuri regretabile. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în rezolvarea unor probleme importante legate »de buna desfășurare a traficului de călători.

Scriam deunăzi în rubrica noastră că două treimi din șoferii profesioniști testați din transportul de călători urban și interurban brăilean fuseseră declarați corigenți la cunoașterea regulilor de circulație. Iată că serviciul circulație al miliției județene Sibiu a invitat la examen 44 factori de răspundere — șefi de coloană și revizori tehnici — de la I.T.A. Sibiu. Scopul examinării : verificarea gradului de cunoaștere a regulilor de circulație. Au fost puși să completeze cite uh chestionar. Chestionare obișnuite, dintre cele folosite pentru examinarea candidaților pentru obținerea permiselor de conducere1. La sfîrșit, stupoare : numai 7 din cei 44 (oameni care răspund de activitatea șoferilor) au reușit să întrunească minimul de punctaj necesar obținerii permiselor de conducere. în mod legitim se pune întrebarea : Ce autoritate profesională (și morală I) pot avea asemeneg factori responsabili ?...
Nu trebuia

dificate sau anulate oriclnd de 
către titulari.Sint scutite de impozite și taxe toate operațiunile de depuneri și restituiri ale economiilor bănești personale, ca și do- bînzile și cîstigurile, indiferent de instrumentul de economisire utilizat. De asemenea, sînt scutite de impozite și de orice fel de taxe actele in legătură cU transferul depunerilor la C.E.C. pe numele moștenitorilor.Totodată, prin lege se asigură imprescriptibilitatea depunerilor, precum și a dobinzilor și cîștigurilor acordate de C.E.C., ele putînd fi încasate sau ridicate oricînd de titular sau de persoanele stabilite de acesta, prin „clauza de împuternicire", in timpul vieții titularului sau prin „dispoziții testamentare", în cazul cînd nu s-au dat asemenea împuterniciri. sumele respective se eliberează — așa cum s-a arătat — moștenitorilor legali sau testamentari ai titularului libretului de economii sau contului personal.

— Mașina a luat foc pa la ora 13, își amintește I.L. Un scurt-circuit și instalația electrică m-a lăsat la vreo 80—100 kilometri de Viena. Ziua — urî- tă. Burnița. Deși în iunie, frigul te pătrundea pînă la oase.— Șoseaua, aglomerată ?— Foarte. Eu, încremenit pe dreapta. Soția — eram împreună în excursia aceea — a prins a se văita. „Ce rost are să te îngrijorezi î am certat-o eu. Nu vezi, trec atîtea mașini. Ne-o a- juta careva". M-am dat jos de la. volan și am început să fac se An. Am stat In ploaie, cu mîna ridicată, de la prînz și pînă s-a întunecat, șapte ore. N-a meni...— Soția ?— în mașină, 
să plîngă. Știți, reumatism și frigul, nița, descurajarea îi răscoliseră boala. Noaptea ne-a prins acolo, părăsiți, marginea șoselei. Am mit în mașină. Vorba „am dormit !...“.— A doua zi ?— Din zori mi-am postul în primire. ’Sute și sute de mașini treceau viteză pejlîngă mine. Ore întregi, doară ochii Se clătinau mele. Spre nă. în care tă-mea, neam să mai arunc cîte o privire. în sfîrșit, pînă la urmă, a oprit cineva. Nu-mi venea să cred. Se împlineau exact 24 de ore de cînd înțepenisem acolo. Ia marginea șoselei.— Ați spus : „nu-mi venea să cred". Dumneavoastră insă cunoșteați țara, bănuim că știați ce trebuie și ce nu trebuie să credeți?I.L. ne privește lung. Nu. nu pentru că n-ar avea la îndemină răspunsul. Dar

lși alege cuvintele cu răbdare, să se tacă cît mai înțeles :— Da, cunoșteam țara. Făcusem acolo șase luni de specializare în meseria mea de matrițer. O cunoșteam însă altfel, parcă mă aflam în alt cu desăvîrșire străin, unde mă aflam eu necaz, și pentru că meni nu-mi dădea o nă de ajutor, priveam totul 
cu alți ochi' ? Cele ce au

Acum loc, 
Sau 

în 
ni- mî-

pua un nrg ) „Uite, Iți repar mașina. Dar lucrezi o lună aici. Altfel, plătești 
pe loc 3 500 de șilingi".— Și ce ați decis ?— N-aveam de ales. Soția, în stare internată de spital. După cite trecuse, _ anchilozată. Nu, de ales. Acolo, banul alege. Cît ai bani, mai merge... Și mie îmi trebuiau bani acum și pentru spital.

gravă, fusese urgență la toate prin era aproape n-aveam

— Un muncitor localnic, 
de categoria și meseria mea, ciștiga aproape de trei ori mal mult. E adevărat că lucra de se spetea pentru acești bani. Mi-aduc aminte că odată, într-o pauză de masă, am intîrziat un minut. Tocmai se transmitea la televizor un meci de box : Clay-Foreman. Pentru întîrzierea asta, de un minut, 30 de minute ne-a tot amenințat șeful de atelier. Unuia,

Adică aproape oprit ni-începuse suferă de bur-
la dor- vine:

luatInîncepuse să mă tot privindu-le. și . speranțele mașina în pase afla nevas- abia de îndrăz-

//Eram, în sfîrșit,
ACASĂ!"

urmat m-au convins că o împrejurare de felul aceleia prin care am trecut îți poate dezvălui lucruri la care nici nu te-al gindit vreodată.— Așadar, după 24 de ore de la scurt-circuitul cu pricina, un om a oprit...— ...kaput auto ! zice. Și-mi face semn că va da telefon să vină cineva să mă remorcheze pînă la un atelier. S-a ținut de cuvînt. Parcă îmi mai venise inima la loc, deși crizele reumatice ale soției tot mal acute, deam însă că. ieșeam din seară, cînd un atelier patronul nici tat. „Vorbim zis. Acum gata, s-a terminat nou. încă o noapte în mașină.. A doua zi. proprietarul atelierului mi-a pro-

deveneau Mă gîn- în sfîrșit. impas. Spre am ajuns la de reparat, nu m-a ascul- miine. mi-aprogramul". Și. din

anchetă
socială

în trei săptămîni se adunase deja o datorie de 6000 de șilingi. „Ce mă fac ?“ îmi deschid- inima față de un muncitor străin care lucra în atelier. Adică, făcea șmotruială Muncă brută, face, îmi zice, cheie luna, îți reparată și te angajezi altă firmă. Poate mai mult". M-a dus el la ■ un atelier unde se fabri ventile. 10 .ore . de 3 500 de șilingi. Din 1 000 pentru O cameră, subsol. Alți bani | medicamente. Mi-am mașina amanet ca să o la capăt.— teilalți cum descurcau 1

ca și mine. „N-ai ce Cum se iniei mașina la cîștigi■icau lucru, care, ... la pentru pus scot
se

căcredeți asta ?Poate, faptul avea noroculsă că,

care a lipsit într-o zi, la sfîrșit de săptămînă i-a în- mînat și foaia de lichidare. S-a rugat omul cu lacrimi în ochi să nu-1 lase pe drumuri. în zadar. Viața, prin alte părți, nu-i chiar o sărbătoare, cum mai socotesc unii.— De unde vine amăgirea— Știu eu ? spunem, de la uneori, poțiunui cîștig mai bun. Dacă ai de lucru. Dar se uită că din banii aceștia 1 000 se duc pe o cameră de subsol... Uitasem de multe, și eu, cit fusesem la specializare. Ori n-aveam ochi să văd, știindu-mă pus la adăpost. Se uită că în lumea aceea fiecare trăiește doar pentru el și fiecare se descurcă cum poate. Un anume inginer constructor — I. R. — pe care l-am cunoscut acolo, tot aștepta

angajament parte. De un an de muncea la lopată : încărca balast pentru țăranii care își construiau case. Trăgea la lopată, ginerul, și jament... colo de cu rostul „Muncesc, ce-mi plîng. doar de adică mirat tunci, acasă, în România...".— în timpul acesta scris acasă, ați primit sori ?— Am scris șf am primit. I-am telefonat surorii mele, care locuiește București. Și de dată îi spuneam : grijă de băiat — copil de zece ani - cu i _ ’ 'întreținerea. Noi o să trecem peste necazul care ne-a lovit și ne vom reîntoarce acasă". Dar într-o zi, soră-mea mi-a spus că mai bine ar fi să-i scriu. Să n-o mai sun.— De ce ?— Nu mi-a explicat loc. Am aflat abia ne-am întors. După vorbeam la telefon, băiatul nostru plîngea de dată și nu înceta trebe : „Cînd se mama ? Cînd vineintimpinat

să sfarme
coșcogeamite in- aștepta un anga- Altul, stabilit a- mulți ani, om lui, îmi spunea : muncesc și am trebuie, nu mă Dar om mă simt Crăciun". „Cum «de Crăciun ?»■" m-am eu. „Pentru că de fiecare dată, a- vinați scri-

tot in fiecare „Aveți am un - plătiți regularitate chiria și

pe cînd cefiecare să în- în toarce tata ?“ laȘinoaptea seama cu cit mine mama
— Cum v-a întoarcere ?— Am sosit nu mi-am data' mai crescut. Pe m-a îmbrățișat. Pe lui aproape să n-o mai recunoască ! Slăbise rău soția mea, Ne-au toți...

ACASA 1în acest răstimp, dat lacrimile la Eram, in sfirșit,
Iile TĂNĂSACHE

I
I
I
I

munții»Tinăr, zdravăn, sănătos tun, tocmai bun să sfarme munții, nu alta. Dar lui Vasile Proroc din Vaslui nu-i cerea nimeni nici să sfarme munți, nici piatră, ci să se apuce și el de o meserie cinstită. Dar nu i-a plăcut. Deunăzi, după ce a tot dat tîrcoale magazinului de foto- muzică din Rădăuți, a pătruns, pe o scară lăturalnică, în podul acestuia. Pentru a putea coborî înăuntru, ca să sustragă bani și instrumente muzicale, trebuia să străpungă plafonul. Ceea ce a și început să facă. Dar cînd s-a strecurat prin crăpătură, jos, în magazin, l-a și „îmbrățișat" un lucrător de miliție.
Cine-a pus
circiuma-n
drum.Trei frați buni (Ion. Vasile Stan Boboc) circulau prin satul Florica (județul Brăila) cu trei autocamioane. La un moment dat, le-a ieșit... circiuma-n drum. Cei trei frați au tras mașinile pe dreapta, s-au dat jos de la volan și au intrat in bufet. Timp de vreo patru ore s-au tot „cinstit" frățește, pahar Dar totul s-a oprit că, din fericire, cei opriți de miliție urce la volan. De n-ar mai fi fost in

și

după pahar, aici, pentru trei au să se altfel, stare.
fost mai nici

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Reparote din timp șl cu grijd, mașinile agricole ale șecției de mecanizare Sărulești au primit la recepție calificativul ,,foarte bine" (fotografia din stingă). Tnsâmînțarea tomatelor timpurii in răsadnițe — lucrare prioritară la cooperativa agricolă Tămădău, |udețul 
Ilfov (fotografia din mijloc). La cooperativa agricolă Fundulea 6e trans portă îngrășămintele chimice (fotografia din dreapta). Foto : S. Cristian

LA SATE SE MUNCEȘTE CU SPOR PENTRU EFECTUAREA UNOR LUCRĂRI DE PRIMĂ URGENȚĂ:

• Încheierea arăturilor * Transportarea îngrășămintelor naturale la cimp

® Eliminarea

• Pregătirea

excesului ie umiditate ® Asigurarea semințelor 

solariilor pestei legume ® lucrări de întreținere

și răsadurilor

in vii si livezi

IALOMIȚA
în Bărăgan, mai exact pe ogoarele județului Ialomița, au început însă- mînțările de primăvară. Duminică, 29 februarie, la cooperativa agricolă din Sudiți s-au insămințat primele hectare cu culturi din prima epocă. De luni dimineața, munca în cimp a fost intensificată. Se lucrează la grăparea și nivelarea terenului, se curăță resturile vegetale. Este un semn bun. Sint primii pași pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în chemarea la întrecere pe acest an pornită de pe meleagurile ialomițene. Atrage atenția un lucru. în județ mai sînt de făcut arături pe 15 000 hectare, din care aproximativ 2 500 ha în întreprinderile agricole de stat. I-am întrebat pe mecanizatorii de la S.M.A. Grivița ce întreprind pentru a încheia grabnic arăturile ? „Mai avem de arat 1 000 hectare. în toamnă n-am putut ara. întreaga suprafață pentru că terenul'nu a fost. eliberat la vreme. Apoi au venit gerul și zăpada din noiembrie, înghețurile din iarnă, așa că... Dar acum sîntem pregătiți ca. în cîteva zile, să încheiem această lucrare. Tractoarele au fost reparate, se află la sediul fermelor și vor începe lucrul în cimp pe măsură ce solul se dezgheață". Asemenea răspunsuri .am primit și la Plevna. Ba- iaciu, Crăsani. Lehliu, Făurei, Răs- vani. Este timpul să se acționeze ho- tărît în vederea încheierii grabnice a arăturilor, executării celorlalte lucrări agricole de primăvară — condiție hotărâtoare pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse in chemarea la întrecere adresată de organizația județeană de partid Ialomița tuturor oamenilor muncii din agricultura țării. (A. David).

CONSTANȚA
„în cooperativele agricole din județul Constanta, suprafața care a mai rămas de arat — 1125 hectare — poate fi terminată înt.r-o singură zi bună de lucru — aflăm de la tov. Constantin Popa, directorul direcției agricole județene. Imediat ce terenul se va dezgheța în straturile profunde. se va trece la lucru. în acest scop, toate utilajele sînt gata să intre în brazdă, iar specialiștii urmăresc momentul prielnic de declan
Sarcinile deosebite care revin economiei județului Caraș-Severin in actualul cincinal — producția globală industrială se dublează, exportul erește de peste trei ori — obligă la o organizare rațională, științifică a producției și a muncii pentru punerea in valoare a întregului potențial tehnic și uman existent in fiecare întreprindere, potrivit exigențelor impuse de cincinalul revoluției tehnico-știintifice. Avînd in vedere aceste sarcini complexe, comitetul județean de partid, organizațiile de partid din întreprinderi au analizat recent, în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ia Congresul consiliilor populare, posibilitățile concrete de îmbunătățire a organizării pe baze științifice a întregii activități productive, stabilind planuri de măsuri menite să intensifice această acțiune de larg interes economic.Un rol de seamă în această direcție revine cabinetului teritorial de organizare, organism de lucru care fuîncțiOnează pe lingă comitetul județean de partid, avind ca obiectiv principal rezolvarea problemelor concrete ridicate de organizarea producției și a muncii. Coordonatele activității sale vizează trei direcții Principale : îmbunătățirea organizării conducerii, organizarea pe bază rațională a producției și a muncii și perfecționarea sistemului informațional. In lumina indicațiilor conducerii partidului. centrul de greutate al activității cabinetului îl constituie coordonarea și urmărirea elaborării și aplicării studiilor și proiectelor din domeniul organizării producției și a muncii, spre a se rezolva cu competentă problemele majore ce stau în fata unităților economice : creșterea gradului de’ utilizare a capacităților de producție, ridicarea productivității muncii, reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor de fabricație, intensificarea muncii de concepție, extinderea mecanizării și 

șare a acestei lucrări". „De cîteva zile, de cînd a apărut soarele — ne spune tov. Mihai Petrescu, directorul S.M.A. Valu lui Traian — încercăm să intrăm în brazdă la toate cele opt cooperative pe care le servim și unde mai avem de arat 150 hectare. La Valea Seacă, mecanizatorii ară cu 6 pluguri cele 45 hectare care au rămas nearate". La Agigea. în raza S.M.A. Cumpăna, unde arăturile au fost încheiate din toamnă, președintele cooperativei, Nicolae Letu, ne spunea că 5 tractoare discuiesc terenul și sînt folosite la administrarea îngrășămintelor pe suprafețele care urmează a fi plantate cu cartofi.Suprafețe mai mari mai sînt de arat în întreprinderile agricole de stat. Așa. de pildă, la întreprinderea agricolă de stat din comuna Mihail Kogălniceanu mai sînt de arat a- proape 400 hectare, suprafață din care aproape 200 hectare se află în zona infiltrărilor de la irigații. Terenuri și mai întinse au rămas de arat la I.A.S. Ciocîrlia, Cobadin, Albești și Topraisar. Pentru a executa arăturile pe cele 5 000 hectare. în timpul cel mai scurt — ne spune inginerul- șef al Trustului I.A.S., Emil Con- stantinescu — s-a procedat la dislocarea a 550 tractoare de la alte unități și concentrarea lor. alături de forțele proprii, în întreprinderile care sînt rămase în urmă cu arăturile, astfel ca. imediat ce terenul se va dezgheța. arăturile să fie încheiate intr-o zi-două bune de lucru, concomitent cu pregătirea patului germinativ pentru însămîntările din prima urgentă. (George Mihăescu).
BUZĂU 

OKMfflH A W001EIE - cerință a planulri, senă fe prii
SPORURI DE EFICIENȚA 

prin investiție de spirit gospodăresc

hotărîte de recuperare a restantelor, dar pînă acum nu s-a întreprins nimic. Restante au și întreprinderile agricole de stat Cîndești — 1000 tone, Rm. Sărat — 1 000 tone, Sțîlpu — 900 tone și Cilibia — 500 tone. Conducerile unităților respective nu au suplimentat numărul mijloacelor de transport, ceea ce face ca restantele să crească. Planul pe luna martie prevede transportarea unei cantități de gunoi egală cu cea planificată pe primele două luni din acest an.Atrage atenția o neconcordantă între situația de la trust și aceea de la ministerul de resort. Astfel, în situația de la minister se arată că au fost fertilizate numai 732 ha — 28 la sută din plan, in timp ce la trustul I.A.S. Buzău se afirmă că, față de programul stabilit .. pentru primele două luni, cantitatea de gunoi transportată se află în restantă doar cu 200 tone, iar suprafața nefertilizată e mai mică doar, cu 13 hectare. Specialiștii trustului susțin că ar fi fost dată o canțitgtg mai mare la hectar și. de aceea,''suprafața fertilizată ar fi mai mică. Oare nu e un mod de a ascunde adevărul ? Trebuie adoptate neîntîrziat măsuri hotărite pentru a se transporta la cîmp toate cantitățile de îngrășăminte. (Mihai Bâzu).
ARGEȘ

în cooperativele agricole din .județul Argeș au fost fertilizate, pînă la 26 februarie. 2 331 hectare, față de 2 800 hectare cît prevedea planul pe două luni. Iată de ce. La cooperativa agricolă din Albota e mult gunoi în jurul fermelor. „Abia am cărat pe cîmp 300 tone din 1 500 tone — ne spuneau Emanoil Băcanu, inginerul șef. și Ion Dinu, președintele cooperativei agricole. S.M.A. Bradu nu ne ajută cu un greifer * 1 * * 4 * 5 pentru încărcat". Același motiv este invocat și la cooperativa agricolă din satul Mareș. S-a transportat o anume cantitate de gunoi în plantația de pomi și în vie. Pe terenul destinat porumbului însă — nici măcar o căruță. Iar gunoiul stă înșirat în grămezi- grămezi pe lingă grajduri. Și aici „este de vină tot greiferul" ? Este adevărat, utilajul respectiv are importanța sa pentru că ușurează mult munca. Dar in lipsa lui trebuie să se stea cu mîinile încrucișate ? Au uitat țăranii că gunoiul se încarcă 

în timp ce în cooperativele agricole din județul Buzău au fost transportate la cimp cantitățile de îngrășăminte naturale prevăzute în plan, in întreprinderile agricole de stat lucrările sînt întîrziate. Este și motivul pentru care, luni dimineața, la I.A.S. Săhăteni, 10 mijloace de transport și două greifere erau folosite la transportul gunoiului de grajd. Și trebuie spus că este mult de lucru. Din 4 000 tone gunoi, cît prevede planul, s-au transportat1 900 tope. Am aflat că restanțele s-au- datorat defecțiunilor repetate ale unui greifer. Firesc ar fi fost ca în ultima vreme, cu zile călduroase, conducerea unității să adopte măsuri

automatizării proceselor de producție, diminuarea importurilor. . în acest context, sînt demne de a- mintit cîteva studii : organizarea liniei tehnologice de fabricație a bo- ghiurilor pentru locomotivele diesel și electrice' la I.C.M. Caransebeș, optimizarea fluxului tehnologic de fabricație a mobilei la Combinatul de prelucrare a lemnului din Caransebeș și altele, a căror eficiență economică se va ridica la circa 4 milioane lei anual.O acțiune inițiată de comitetul județean de partid cu efect direct în sporirea producției o constituie inventarierea tuturor spațiilor uzinale neutilizate, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor neîncărcate judicios. Studiile. la a căror întocmire au participat un mare număr de specialiști, muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile economice, stabilesc măsurile concrete pentru activizarea rezervelor de capacități existente în vederea realizării și depășirii sarcinilor de plan. Astfel, o suprafață de4 300 m p va fi redată în acest an circuitului productiv, suprafață pe care, la întreprinderea ..Otelul roșu". I.C.M. Bocșa. I.C.M. Reșița sînt în curs de montare utilaje si mașini realizate. în mare parte, prin autouti- lare. Analizind cauz#’ folosirii cu

Luni dimineața am parcurs zeci de kilometri prin mai multe sate din județul Ilfov. în această primă zi a lunii martie, care marchează, calendaristic, începutul primăverii, mecanizatorii și cooperatorii se străduiau să încheie pregătirile necesare în vederea însămințărilor. Terminarea fertilizării cu îngrășăminte chimice și naturale constituie una din preocupările la ordinea zilei. „Din cele5 000 ha prevăzute, au fost fertilizate 3 550 ha cu grîu și orz. ne-a spus tov. Georgeta Negru, inginer-șef al consiliului intencooperatist Sărulești. Avem suficiente îngrășăminte și, în următoarele zile, vom termina a- ceastă lucrare", Și în. alte unități se muncea intens. La cooperativa agricolă din Sărulești. de pildă. îngrășămintele chimice erau administrate între orele 5 și 11. „îndată ce temperatura aerului crește, pămîntul se dezgheață la suprafață și mașinile nu mai pot intra pe cîmp — ne-a spus tov. Dobre Mavrodin. șeful secției de mecanizare Sărulești. Lucrînd însă dis-de-dimineată. în ultimele 

țiilor, optimizării fluxurilor de fabricație, asigurării utilajelor tehnologice necesare echipării suprafețelor construite și scurtării duratelor de atingere . a parametrilor proiectați la noile capacități de producție.Pornind de la recomandările formulate la recentul Congres al consiliilor populare, ne propunem ca 

prin aplicarea principiilor organizării moderne să realizăm locuri de muncă, ateliere, secții și întreprinderi model din punct de vedere al organizării producției și a muncii. Un prim pas în această direcție a fost făcut prin organizarea ca model a unor sectoare și ateliere din cadrul întreprinderii constructoare de mașini din Reșița, urmind ca din acest an să extindem această valoroasă acțiune și în alte unități productive.Este cunoscut că. în acțiunea de îmbunătățire a parametrilor tehni- co-economici ai produselor de o mare eficientă este promovarea analizei valorii — tehnică modernă care con

indici scăzuti a unor capacități de producție la întreprinderile constructoare de mașini din Reșița și Caransebeș — cauze care reprezintă deficiente de natură organizatorică: aprovizionarea neritmică a locurilor de muncă, întreruperi neprogramate ale funcționării utilajelor, fluxuri de producție neoptimizate — colectivele de 
IN ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

oameni ai muncii, organizațiile de partid din aceste întreprinderi au stabilit măsurile tehnice și organizatorice pentru remedierea grabnică a neajunsurilor.Comitetul județean de partid, consiliul județean de control muncitoresc. avînd în vedere totalitatea rezervelor de care dispun întreprinderile. vor urmări îndeaproape modul de aplicare a măsurilor stabilite in această direcție, o atenție deosebită acordindu-se repartizării corespunzătoare a muncitorilor și specialiștilor pe schimburi, respectării programelor de reparații și revizii tehnice ale mașinilor, utilajelor și instala

și cu furca ? Ajutați-vă singuri tovarăși, pentru că. după cum am aflat, există doar un greifer la 3—4 unități 1 (Gheorghe Cirstea).
ILFOV 

l.a secția de mecanizare Măgureni, acest utilaj pentru administrarea îngrășămintelor chimice a stat o zi 
întreagă degeaba. De ce ? Dimineața a fost defect, iar după aceea pămîntul s-a dezghețat și nu s-a mai putut 

intra pe cîmp I

zile am reușit să fertilizăm peste 200 ha cu, grîu". Asemănător este organizată munca și la cooperativa agricolă din Fundulea. Ca urmare, aici s-au terminat de fertilizat toate cele 1 410 ha însămînțate cu grîu și orz. Acum, o parte din tractoare și din atelajele unității sînt concentrate la. transportul . îngrășămintelor de ,la< gară la magazie.Din păcate, nu peste tot se înțelege că, acum, fiecare zi, fiecare ceas, sint prețioase. La ora 11, în curtea secției de mecanizare din Măgureni, o mașină de mare randament pentru împrăștierea îngrășămintelor chimice era în „repaus". De ce ? „Mașina a avut o defecțiune și toată dimineața am lucrat la înlăturarea ei, ne-a spus tov. Anghel Preda, mecanicul secției. Acum am terminat reparația, dar nu mai putem intra pe cîmp deoarece terenul este moale". Cu alte cuvinte, s-a pierdut ' toată ziua. Și cooperativa agricolă mai are de fertilizat peste 150 ha cu grîu. La secția de mecanizare Tărnă- ,dău erau defecte 4 tractoare. Defec- ‘ tiunile au ’apărut în aceste zile,. în timpul lucrului pe cîmp. Dar numărul tractoarelor defecte este prea mare, dacă ținem seama că abia au ieșit din reparații.Aceste cazuri,, chiar dacă sînt izolate. evidențiază importanta menținerii în perfectă stare de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole, a organizării muncii în așa fel Incit 

duce la reducerea substanțială a cheltuielilor de fabricație, concomitent cu ridicarea nivelului calitativ al acestora. Ținînd seama de rezultatele bune obținute la întreprinderea județeană de industrie locală prin revederea concepției funcționale a unor produse, prin aplicarea analizei valorii, ne-am propus extinderea acestei tehnici în cadrul întreprinderilor din ramura constructoare de mașini, la produse de mare complexitate : instalații de ridicat și transport, motoare Diesel, motoare electrice ș.a.O contribuție tot mai substanțială la îmbunătățirea conducerii activității economice o va avea aplicarea studiilor privind perfecționarea sistemului informațional prin raționalizarea evidenței tehnico-ope- rative și introducerea prelucrării automate a datelor. Centrul teritorial de calcul electronic, recent înființat în județul nostru, are în vedere utilizarea dotării moderne de care dispune în scopul programării și urmăririi optime a producției de oțel și laminate. îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale. reducerii consumurilor specifice de materii prime.' energie și combustibil — probleme de mare actualitate pentru întreprinderi ■ 

orice defecțiune să 'poată fi înlăturată operativ. La secția de mecanizare Sărulești. reparațiile la mașinile oare vor fi folosite în campania de primăvară — 10 semănători pentru plante prăsitoare, 4 grape reglabile, 9 cultivatoare ș.a. — au primit calificativul „foarte bine". Acum se așteaptă numai semnalul începerii lucrului pe cîmp. (Ion Teodor).
TELEORMAN

Există cantități îndestulătoare de semințe ? Cum decurge preluarea lor de către unitățile agricole 1 Hibrizii au fost repartizați potrivit cerințelor fiecărei tone ? La aceste trei întrebări am căutat răspuns, în cursul unui raid în județul Teleorman.„în acest an, pentru toate culturile există cantități suficiente de semințe și, în plus, au fost create unele rezerve pentru situații neprevăzute — ne-a spus tov. Alexandru Preoteasa, direotorul Centrului pentru contractarea, condiționarea și valorificarea semințelor. Ele au fost repartizate pe unități, îneît fiecare știe ce cantitate are de procurat și de unde".Deci, semințe sînt. Problema cea mai urgentă este ca acestea să ajungă cit mai repede la unitățile agri-

După cum s-a subliniat în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul consiliilor populare, organizarea științifică a producției și a muncii trebuie să stea în centrul preocupărilor tuturor colectivelor de oameni ai muncii, organelor și organizațiilor de partid. Consider că desfășurarea unei activități eficiente de organizare în unitățile economice, pe măsura sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al partidului. necesită ' unele perfecționări. Trebuie îmbunătățit sistemul actual de informare, documentare a cadrelor care lucrează în acest domeniu. Cursuri de scurtă durată, dezbateri tematice, analize economice model sînt cîteva din căile prin care se pot asimila cunoștințele noi în domeniul organizării producției, conducerii, prospectării, marketingului și informaticii. Consider că în actualul cincinal al revoluției tehnico-științi- fice, dată fiind complexitatea activității din unitățile economice, este necesară statuarea profesiunii de organizator.Principalul factor de care depinde perfecționarea organizării științifice a producției și a muncii îl constituie antrenarea puternică a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, fructificarea experienței, priceperii și inițiativei acestora, astfel incit această acțiune să se transforme într-o mișcare largă, in deplină concordanță cu sarcinile deosebite pe care le avem de realizat. Extinderea inițiativei siderurgiștilor reșițeni „fiecare cadru tehnic și economic să rezolve cel puțin o problemă de ordin tehnic sau organizatoric", a experienței înaintate a unor colective de muncă dovedește că rolul hotărîtor în înfăptuirea politicii partidului îl au oamenii, forța lor creatoare care acționează în direcțiile hotărîtoare ale progresului economic și social.
Chîrilă VRĂJITOR 
secretar al Comitetului |udețean 
Caraș-Severin al P.C.R. 

cole. Multe cooperative agricole — „7 Noiembrie" și „30 Decembrie" din Alexandria, Brinoeni, Teleormanul, Slăvești, Bălăci, Dobrotești, Peretu, Puțineiu și altele — au ridicat toate semințele care le-au fost repartizate. Altele — Vedea. Licurici, „16 Februarie“-Orbeasca, Drăgănești de Vede, cele trei cooperative agricole din Zimnicea, din Lunca și Tătă- răști de Sus nu au preluat nici măcar semințele pentru culturile care se seamănă în prima epocă. De [ce această situație 1 „Pînă la începerea semănatului mai avem suficient timp să ridicăm semințele" — afirmă președinții cooperativelor agricole „Partizanul roșu" și „Dunărea" din Zimnicea. Este o judecată greșită, mai ales că în sudul județului semănatul culturilor din prima epocă începe mai devreme. Concluzia : să fie grăbită preluarea semințelor de la centrul de valorificare a semințelor.Direcția agricolă județeană, in funcție de condițiile specifice, a stabilit ca în fiecare unitate agricolă să se cultive cei puțin cîte doi-trei hibrizi de porumb. Există tendința ca această repartizare să nu se respecte. încă de pe acum, unele conduceri de cooperative agricole nu preiau hibrizii în cantitățile stabilite. Bunăoară, cooperativa agricolă din Fîntînele, din cei trei hibrizi de porumb repartizați, a preluat numai semințele pentru hibridul din grupa „400". „Hibrizii tardivi sînt cei mai productivi" — motivează inginerul șef al cooperativei, Aurel Nistor. Este adevărat. Hibrizii tardivi sint mai productivi, dar trebuie folosiți și cei semitardivi și timpurii pentru a se eșalona recoltatul și a se elibera terenul la timp. Și în alte cooperative agricole există tendința de a se procura numai hibrizi tardivi de porumb. Cum intervine direcția agricolă pentru a se respecta zonarea hibrizilor de porumb ? „în ce privește porumbul, există intr-adevăr tendința unor specialiști de a cultiva mai ales hibrizi tardivi. La consfătuirea județeană a porumbului, s-a explicat insă pe larg de ce este nevoie să se cultive mai mulți hibrizi din grupe diferite. Iată de ce nu vom admite nici o abatere de la structura hibrizilor stabiliți pentru fiecare unitate agricolă și vom urmări să se respecte întocmai — ne-a spus tov. Vasile Boncotă, director adjunct la direcția agricolă. Vom urmări zilnic, pe fiecare unitate agricolă, cum își asigură semințele, astfel ca pînă pe 5 martie toate semințele pentru culturile din prima epocă să fie preluate, iar pînă cel tîrziu la 10—15 martie să se încheie și ridicarea semințelor d« porumb". (Aurel Papadiuc).
BOTOȘANI

Planul de fertilizare cu Îngrășăminte naturale pe primele două luni nu a fost îndeplinit. Pe ansamblul județului Botoșani, restanta reprezintă circa 8 procente. La direcția agricolă se afirmă că intirzierea s-ar datora viscolului și zăpezii abundente. Este o afirmație care nu poate fi luată în considerare deoarece. în aceleași condiții, cooperatorii din Hilișeu-Horea, Vlăsinești, Crasnaleuca, Zoițani, Vîrfu-Cîmpului, Arborea / si multe alte unități au reușit să transporte și să împrăștie mii de tone de gunoi de grajd pe întreaga suprafață prevăzută a se fertiliza in primele două luni ale anului. In schimb, La cele din Todireni, Drislea, Havîma, Văculești, Poiana, Blîndești, unde mijloacele de transport și timpul bun de lucru nu au fost folosite corespunzător, nu au fost fertilizate decit suprafețe mici. Ce se face acum ? ,,Noi am convocat recent conducerile consiliilor in- tercooperatiste, ne spunea tov. Alun- gulesii Vasile, director adjunct la direcția agricolă. Am analizat situația, stabilind în același timp măsurile ce se impun. Toate mijloacele de transport, atît cele mecanice, cît și cele cu tracțiune animală sînt mai bine folosite. Planul de fertilizare pe luna martie este cumulat cu nerealizarea din februarie, astfel incit recuperarea restantelor devine obligatorie". Este momentul să se treacă la fapte, în toate unitățile, în perioada ce urmează lucrările se vor intensifica. Nu trebuie pierdut din vedere că folosirea unor cantități cît mai mari de îngrășăminte constituie o rezervă nebănuit de mare pentru sporirea recoltelor. (E. NazarieJ»
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în obiectivul cercetării medicale
La Institutul de igienă și sănătate publică din București a avut loc, de curind, o sesiune de comunicări științifice. Despre problematica studiilor și cercetărilor care au constituit temele acestei sesiuni, despre rezultatele la care s-a ajuns și recomandările făcute pe linia îmbunătățirii continue a stării de igienă și sănătate a populației ne-a vorbit tovarășul dr. docent B. BARHAD, directorul științific al institutului.Una dintre problemele luate în cercetare și dezbatere a fost lupta împotriva poluării. După cum se știe. în tara noastră — prin legi, prin instituții specializate, prin investiții, printr-o preocupare accentuată la toate nivelurile — se manifestă o grijă permanentă și se întreprind sistematic măsuri de prevenire și combatere a - poluării, a eventualelor ei efecte. Toate acestea impun 

o bună cunoaștere a gradului de poluare, ca și a implicațiilor acesteia asupra sănătății.in sesiunea noastră s-au raportat rezultatele unor ample studii și cercetări desfășurate, în ultimii trei ani, în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sărtătătii. întregul program de cercetări a fost' executat de specialiștii români și a avut drept sarcină să stabilească o metodologie pentru studierea efectelor poluării asupra stării de sănătate a populației. Experiența românească urmează să fie propusă spre generalizare și altor țări.

în urma' studiilor detaliate efectuare în două zone industriale — Hunedoara și Baia Mare — am putut stabili unde și cum se cere acționat pentru prevenirea și combaterea poluării. Astfel, s-a putut observa că. în anun^te momente ale desfășurării proceselor tehnologice, din cauza neluării măsurilor ce se impun, limitele admise din, punct de vedere sanitar pentru emisiile de nocivitate sînt depășite. în vederea încadrării în limitele admisibile. în zece zone din țară au fost instalate sisteme de1 înregistrare continuă a gradului de poluare a atmosferei. întrucît a reieșit că mai sensibili la efectele poluării atmosferice sînt copiii, s-au elaborat fundamentările științifice de amplasare a instituțiilor pentru copii — creșe. grădinițe, școli, unități sanitare — de care urmează să țină seama proiectanții din domeniul sistematizării și urbanizării. Pornind de la studiile privind igiena mediului, s-au elaborat recomandări privind amplasarea cartierelor de locuințe în raport cu cele industriale și amplasarea fronturilor cvartalelor de
Stagiunea piteșteană

blocuri dn raport cu magistralele rutiere. în așa fel îneît să se evite poluarea sonoră etc.în sesiune au fost prezentate și rezultatele altor cercetări din domeniul sănătății: în ce privește medicina muncii, s-au putut formula concluzii valoroase asupra modului optim de organizare a schimburilor și asupra posibilităților de înlăturare a unor inconveniente pentru starea de sănătate. Au fost studiate, de asemenea. problemele legate de igiena muncilor cu consum redus de energie și caracter repetitiv și monoton. O serie de cercetări se referă la profilaxia îmbolnăvirilor profesionale în industria chimică — a maselor' plastice, cauciucului, colorantilor sintetici.Aș menționa, în continuare, studiul privind aprecierea dezvoltării neuropsihice a copiilor în virstă de 1—36 luni, în care se determină științific momentele importante și modalitățile în care trebuie intervenit pentru ca dezvoltarea mintală a co-» piilor să se facă în mod armonios. Un alt grup de lucrări, sub genericul „cercetări de sănătate publică", au avut drept rezultat punerea la punct a unui sistem de efectuare a examenelor periodice de sănătate și de experimentare, pe această bază, a carnetului de sănătate pentru grupele de vîrstă pînă la 24 ani. De asemenea. s-a elaborat o prognoză a cercetărilor științifice medicale pînă în anul 2 000 și s-au extins pe multiple planuri cercetările privind cultura sanitară a populației, din mediul urban și rural — pe diferite categorii de vîrstă. sex, profesiune etc.în strînsă legătură cu , necesitățile dezvoltării economico-sociale, a tării, cercetătorii noștri abordează un evantai larg de teme dedicate soluționării practice a problemelor actuale de igienă și sănătate publică. Toate rezultatele acestor cercetări, ca și acelea care au constituit ordinea de zi a recentei sesiuni de comunicări, sînt puse la dispoziția forurilor îndreptățite să le transforme în măsuri practice și să le aplice în viată.

DEVA;Inaugurarea unui monument al lui DecebalDuminică a avut loc la Deva, în- tr-o atmosferă de puternică emulație, generată de apropierea Congresului educației politice și al culturii, festivitatea' dezvelirii statuii ecvestre a lui Decebal. Amplasat în acest ținut hunedorean, impunătorul monument constituie un omagiu adus talentatului conducător de oști, care cu milenii în urmă, de pe aceste meleaguri, s-a ridicat în fruntea statului dac, conducînd cu vitejie lupta pentru libertatea poporului, pentru apărarea gliei'strămoșești. Remarcabilă lucrare de artă, * operă a sculptorului Ion Jalea, monumentul statuar se încadrează armonios în peisajul urbanis-r tic și arhitectural al centrului nou al orașului.La adunarea populară organizată cu acest prilej au luat parte conducători ai organelor locale de partid și de stat, peste 4 000 de oameni ai muncii, tineri și vîrstnici. A fost prezent, de asemenea, artistul poporului Ion Jalea.

în continuare s-a dat citire unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele : Monumentul pe care l-am inaugurat — elocventă expresie a traducerii în viață a programului partidului pentru continua dezvoltare a culturii socialiste — va menține trează în conștiința generațiilor prezente și viitoare ideile permanenței seculare a românilor pe aceste meleaguri, ale luptei dîrze pentru apărarea pământului străbun.A urmat spectacolul festiv sub genericul „Decebal, ctitor de neam", la care și-au dat concursul actori ai teatrelor din Petroșani și Deva, formații corale și muzical-coregrafice din localități și zone folclorice hune- dorene.Teatrul de stat din Botoșani a prezentat pe scena Casei de cultură din Deva spectacolul în premieră „De- cebal" — de M. Emineșcu. (Agerpres)

LA ATENA.

Săptămîna culturii româneștiîn cadrul programului de schimburi culturale româno-elene, la Atena se va desfășura, cu începere din 7 martie, Săptămîna culturii românești. Sint prevăzute, în acest scop, mai multe manifestări care vor prezenta publicului elen aspecte variate ale reali zăriloi- obținute în tara noastră în domeniile .culturii și artei.O amplă expoziție de carte cu- prinzînd 1 000 volume va prilejui cunoașterea bogatei noastre activități editoriale. La loc de cinste se vor afla operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. editate în tară și peste hotare. în standurile expoziției vor fi prezentate lucrări din literatura social-politică, beletristică, tehnică, științifică, enciclopedică, turistică, din literatura pentru copii, precum și un însemnat număr de traduceri din limba greacă. O expoziție, cu un alt profil, de artă decorativă, va fi deschisă, în aceeași perioadă. Selecția întrunește creații semnate de Patriciu Mateescu. Costel Badea, Ana Tamas. Zoe Băicoianu, Pavel Codiță, Florin Ciubotaru și ale altor artiști care cultivă acest gen al artei.

Cu același prilej, au fost programate și Zilele filmului românesc, manifestare la care va participa și o delegație de cineaști din țara noastră. Programul prevede cîteva apreciate producții ale cinematografiei românești, cum sînt „Pe aici nu se trece", „Ilustrate cu flori de cîrnp", „Mușchetarul român" și „Moartea lui Ipu". Se mai înscriu, în aceeași suită de manifestări, o serie de expuneri privind activitatea de restaurare a monumentelor istorice și de artă din tara noastră. (Agerpres)
tv

Pentru grădinile 
și parcurile 

CapitaleiExtinderea spațiilor verzi constituie pentru edilii Capitalei o preocupare mereu actuală, izvorîtă nu numai din motive de ordin estetic, ci și din faptul că vegetația constituie unul din factorii esențiali pentru asigurarea unui mediu sănătos de viată. Specialiștii în materie afirmă-că un hectar de suprafață înverzită înseamnă 900 kg de bioxid de carbon absorbit și 600 kg de oxigen eliberat. Numai grădina Cișmigiu furnizează în 24 de ore o cantitate de peste 20 400 kg oxigen. în această primăvară vor fi sădiți 200 000 trandafiri, 40 000 arbori, 60 000 liane, alte plante ornamentale. în parcuri și alte zone verzi vor fi cultivate și unele plante medicinale, cum sîntj vingă. le- vănțică, mușețel, degețel și altele, care sînt și decorative.

® SPORT • SPORT © SPORT 9 SPORT

_FOTBAI-: Primele meciuri, 
primele griji pentru organizatori

Teatrul „A. Davila" din Pitești îți desfășoară activitatea lntr-o clădire renovțtă cu gust și fantezie. De curind a fost inaugurat și studioul teatrului. Un studio dotat cu aparatură modernă, cu 125 de locuri șl destinat unor spectacole-experi- ment, care-și propun o comunicare mai substanțială, mai directă cu publicul. Așadar, teatrul piteștean dispune de condițiile necesare valorificării multiple a posibilităților actoricești.Cu toate acestea, fără să riscăm o formulă definitivă, trebuie spus că spectacolele actualei stagiuni s-au desfășurat sub semnul inegalității, al unei inconsecvente, lesne de sesizat nu numai de la un spectacol la altul, ci și în F„interiorul“ fiecăruia. Dacă prezentarea, a șase premiere (luînd in considerație și „Electra". pregătită însă la sfîrșitul stagiunii trecute) înseamnă un efort meritoriu, apoi realizarea u- nora dintre aceste spectacole ră- mîne discutabilă. Oricum, „Electra" de Sofocle se detașează, credem, prin maturitatea concepției regizorale (Mihai Radoslaves- cu), prin caligrafierea viguroasă, cu limpezime, a marilor idei ce alcătuiesc arhitectura dramatică a acestei tragedii. în decorul de o sobră monumentalitate conceput de Constantin Russu, se creează momente patetice, încărcate de o gravă poezie, de o tensiune tragică. Chiar dacă nu toți actorii au intuit exact direcțiile regizorale și nu au „simțit" adevăratul puls al spectacolului, „Electra" se înscrie pe afișul teatrului ca o încercare curajoasă, propunînd publicului un spectacol generos, cel puțin prin înalta valoare a mesajului. Se cuvine relevat efortul Angelei Radoslavescu de a întruchipa o Electra mistuită de dogoarea unui sentiment de neștirbită puritate. Marta Savciuc a creat o Clitemnestră glacială, implacabilă în împlinirea unui destin in- singerat, în timp ce Carmen Roxin, Nina Zăinescu, Ileana Zărnescu au dat viată citorva secvențe integrate armonios in dinamica spectacolului.„Tache, Ianke și Cadîr" de Victor Ion Popa, realizată, pe scena aceluiași teatru, în regia actorului Dem. Niculescu, atestă, de fapt, o lectură scenică neutră, nefiresc de prudentă, ce nu depășește viziunea consacrată asupra textului ; spectacolul trăiește mai ales prin umorul — nealterat de trecerea timpului — al piesei și probabil acesta este singurul punct de rezistentă in tentativa actorului-re- gizor.O interpretare scenică interesantă oferă Tudor Mărăscu prin comedia „Praf în ochi" de Eugene Labichg. Pornind de la premisa, justificată, că transcrierea exactă a unui' text de o valoare îndoielnică nu poate stîrni curiozitatea, Tudor Mărăscu acordă un rol secundar fabula-

ției ca atare, mizind pe o mișcare scenică expresivă. în spectacolul lui Tudor Mărăscu, adevăratele trăiri afective lipsesc, personajele mimează iubirea. în acest spectacol, susținut de o înlănțuire de situații bufe, în care se improvizează cu gust,' dar uneori exagerat și gratuit, se impune Hamdi Cerchez (Mali- gear), tînăr și talentat actor, cu excelente disponibilități pentru comedie, caje la fiecare apariție în scenă face dovada unei fericite spontaneități.Cu „Papa se lustruiește", adaptare de Sică Alexandrescu după Spiros Melas. ne-am reîntîlnit iarăși cu tentativa regizorală a unui actor — Ion Focșa — care este și interpret principal. Dar trebuie să spunem că in acest spectacol „s-a văzut" mai mult actorul. Intențiile și ideile regizorului slnt insesizabile. Spectacolul se desfășoară molcom, intr-un 'ritm prea calm pentru o comedie, altfel și ea cuminte : două-trei întimplări burlești salvează cu greu de la eșec încercarea de a relua o piesă veche cu state vechi de interpretare.Unul dintre cele mai bune spectacole se desfășoară însă în studio. Este vorba de prima reprezentare românească a unei piese japoneze : „Amurgul unui cocor" de Junji Ki- noshita. Tinărul regizor Alexandru Tocilescu a realizat un frumos poem despre dragoste și egoism, despre pupitate, și lăcomie, intr-un decor simplu, copleșit de alb. pe fundalul' căruia se desfășoară concentrat impresionante energii sufletești. Este un spectacol despre generozitate și dăruire spre binele oamenilor. întreaga echipă — Angela Radoslavescu, Petre Dinuliu, Adrian Vișan, Petre Tanasievici — face dovada unui _ profesionalism indiscutabil, sustinînd o reprezentație ce trebuie considerată și ca o promisiune pentru viitoarele acțiuni ale teatrului.Spunem promisiune, fiindcă o stagiune dominată de prezenta comediilor ușoare nu poate mulțumi. Nu înțelegem de ce printr-o atare o- rientare teatrul încearcă să facă o gratuită și deloc folositoare concurentă propriei sale secții de estradă. Deocamdată, din repertoriu lipsește piesa istorică, piesa cu profund mesaj patriotic, piesa de actualitate, piesa cu înalte valori educative. De aceea, considerăm că bunele initiative ale studioului (recitaluri de poezie, spectacole-experiment, schimburi de experiență cu alte teatre unde există formule similare etc.) trebuie să se convertească în spectacole de valoare, menite să satisfacă exigentele publicului spectator.
Romulus DIACONESCU

Institutul politehnic „Troian Vuia" din Timișoara: în laboratorul de cercetări 
pentru mașini hidraulice al Facultății de mecanicăCU fiîNDUl ȘI CU

Concursuri de admitere în instituțiile militare ' 
de învățămîntMinisterul Apărării Naționale organizează concursuri de admitere, pentru anul școlar 1976/1977, în următoarele instituții militare de învățămînt :— Liceele militare : în perioada 15—27 iunie 1976.— Școlile militare de maiștri și subofițeri : în perioada 1—10 iulie 1976.— Academia militară — facultățile tehnice.— Institutul de medicină și farmacie București — facultatea de medicină militară.— Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" — secțiile de marină militară și— Școlile militare de ofițeri activi : în perioada 10—20 iulie 1976.

Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere la una din aceste instituții militare de învățămînt vor depune cereri de înscriere pînă la 10 aprilie 1976, astfel :— cei din viața civilă, la centrele militare județene (de sector) pc raza cărora domiciliază ;— militarii în termen, Ia organele de cadre ale unităților militare din care fac parte.Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa comandanților de garnizoane, comandanților unităților militare ale Ministerului Apărării Rationale și centrelor militare județene (de sector) pe raza cărora locuiesc.

(Urmare din pag. I)că în marmură strălucitoare sau în piatră de granit durabilă coloanele de susținere ale edificiului. Cărămizi și coloane, care înseamnă dăruire totală. fără precupețire, în tot ceea ce gîndește și înfăptuiește în laboratoare și ateliere, în biblioteci și arhive, în amfiteatre și săli de clasă, în institute și uzine. Trăinicia temeliilor și frumusețea coloanelor conferă trăinicie și frumusețe edificiului însuși. Un edificiu trainic și frumos. totodată, o cetate durabilă peste veacuri și milenii nu poate fi decît opera unor constructori șl arhitect! temerari și dîrji, contopiți cu opera în care au învestit talent și suflet.Cetatea bine zidită, frumos construită se cuvine îngrijită cu pricepere. mereu Consolidată cu tenacitate de toti cei pe care-i adăpostește. lucrători cu brațele și lucrători cu mintea, muncitori, țărani și intelectuali. Fiecare și toti împreună slujind cu dăruire deplină și pasiune nobilă acel pretențios zeu, cum numea Ovid Densusianu munca, cultul muncii. Numai prin munca generatoare de satisfacții și bucurii, de mulțumiri și împliniri se poate ridica, asemenea coloanei fără sfîrșit a Iul

Brâncuși, coloana sinteză, impresionantă prin trăinicie și frumusețe. prin monumentalitate și semnificații. coloană ce îngemănează mai multe, contopite într-însa, coloana ce conferă certitudine, trăinicie și durabilitate cetătii. Coloană vertebrală a națiunii adăpostită de cetate, în cetate, sim- bolizînd trecutul, prezentul și viitorul. Și care înseamnă libertate, dreptate, unitate, independență și suveranitate. Căci dreptate fără libertate nu se poate închipui, unitate fără libertate și dreptate nu poate exista ; independentă și suveranitate de asemenea nu sînt de conceput fără cele dintâi.Prin efortul și strădaniile, talentul și dăruirea tuturor constructorilor. între care intelectualul de azi, pătruns de luminoasele principii ale socialismului biruitor, conștient de faptul că este și stăpîn al cetății, și beneficiarul dezvoltării și prosperității a- cesteia. spirala istoriei se îmbogățește, coloanele de susținere se consolidează și se. înfrumusețează. basoreliefurile. frumos dăltuite și impresionant înșiruite. îi conferă măreție perenă; rod al• muncii și realizărilor, al sacrificiilor și jert-

FAPTAfelor celor de ieri, al eforturilor eroice ale celor de azi. în toate domeniile de creație.Nu este nici întâmplător și nici lipsit de semnificație faptul că Programul partidului nostru este prefațat de sinteza trecutului cetătii. pent.ru a-i înțelege mai bine prezentul și a-i asigura viitorul. Congresul al XI-lea i-a temeinicit dezvoltarea într-o ascensiune fără oprire, iar pătrunzătoarele și clarvăzătoarele expuneri ale secretarului general al partidului. președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. i-au fundamentat principiile.Harta tării, cu simbolurile realității economice multicolor luminate, reprezintă cel mai frumos și mai impresionant tablou pe care munCa și inteligența omului socialist l-au putut realiza. Cetatea se înfățișează mîndră, în haine de sărbătoare în văzul tuturor ; al tuturor acelora care o înfrumusețează prin hărnicia și talentul lor. prin geniul creator al întregului popor de oameni muncitori, cu mintea și cu brațele. într-o unitate de nezdruncinat. Unitatea națiunii socialiste în jurul Partidului Comunist Român — temelia încrederii noastre în viitor, a certitudinii progresului și prosperității patriei.

Cu ocazia meciului amical susținut de' echipa reprezentativă a României — prima manifestare fotbalistică i mai importantă dinaintea începerii sezonului oficial — se înregistrase la Timișoara- un număr record de bilete vîndute (36 000 !), fapt ce prevestea afluența publicului spre stadioane odată cu viitoarele meciuri. într-adevăr, duminică, tribunele celor mai multe dintre arenele pe 'care s-au jucat partidele pentru Cupă au fost arhipline — dovadă a interesului larg față de fotbal, a atenției pe care susținătorii echipelor o nutresc față de formațiile și jucătorii favoriți.Moment de destindere, partida de fotbal trebuie. să răspundă totodată unor înalte exigențe de calitate și Performanță, de etică și organizare, naltele, cerințe decurg din însuși caracterul de masă al manifestării ; ele obligă .pe toți cei care lucrează in fotbal sau practică acest popular sport să pregătească în mod responsabil actul apariției echipelor in public și să asigure miilor și zecilor de inii de spectatori condiții de participare cît mai civilizate.După cum rezultă din cronicile meciurilor și din alte relatări, în majoritatea întîlnirilor, atît organizatorii, cît și echipele s-au străduit să asigure cadrul normal și civilizat de desfășurare a întrecerilor sportive. De asemenea, publicul — chemat să contribuie, prin obiectivitate și interes exigent la crearea climatului propice disputării partidelor — s-a arătat cald și sportiv față de echipe, iar acolo unde a fost cazul (Satu- Mare) ă intervenit prompt, ajutînd organele de ordine la depistarea unui spectator cu năravuri și atitudine iresponsabilă.Totuși, unii dintre organizatorii meciurilor de duminică au făcut excepție de la regulă. Nu vom insista asupra motivelor care au împiedicat jucarea partidei Minerul Turț—Sportul studențesc (arbitrul acestei partide a considerat că terenul de joc nu e practicabil), ci asupra unei situații necorespunzătoare de la unul dintre stadioanele bucureștene. Se știe de cită popularitate se bucură echipa Rapid. Pentru jocul ei cu echipa Politehnica Iași.' biletele se

epuizaseră cu mult timp înaintea începerii partidei. Mii de amatori de fotbal, fără bilete, înconjurau duminică după-amiază stadionul arhiplin. Alte cîteva mii pătrunseseră in zona de construcție a sălii de sport, unii ureîndu-se in pomi, muiți însă pe schelele construcției. Era limpede că interesul pentru acel meci depășea considerabil capacitatea tribunelor giuleștene, după cum era tot atlt de limpede că o aglomerație de ne- descris poate provoca accidente. Și totuși, nici clubul giuleștean, nici organele sportive bucureștene n-au pus la punct măsuri de ordine ireproșabile sau, după cum ar fi fost normal, n-au schimbat din timp locul de desfășurare a meciului, astfel incit busculadele sau chiar unele accidente n-au mai putut fi evitate. Lipsa de grijă și de atenție față de condiția spectatorului de fotbal nu poate fi tolerată ; responsabilii pentru organizarea partidelor sînt obligați să se comporte în spiritul respectului deplin față de public, să asigure în toate împrejurările condiții civilizate de participare a numeroșilor amatori la întrecerile sportive.Pe planul rezultatelor, meciurile de duminică și-au păstrat caracterul pe care-1 conferă Cupa : patru echipe din categorii inferioare au eliminat adversare din divizii superioare, o formație dintr-un campionat județean (F.I.L. Orăștie) pătrun- zînd pînă în faza, „optimilor" de finală ; la cinci partide s-au făcut necesare prelungirile și chiar seriile de lovituri de la 11 metri pentru departajarea echipelor ; nu mai puțin de șase divizionare A s-au văzut eliminate din întrecere. Toate acestea vorbesc și despre ambiția cu care s-a jucat duminică, la inaugurarea sezonului de primăvară ; dar, din păcate. n-au lipsit nici „ghioceii" colorați în galben sau ..roșu. — cartonașe de avertizare pentru unii jucători ce nu s-au pătruns încă de importanta disciplinei exemplare pe teren. Sînt deci semne că actul a- pariției echipelor în fața publicului trebuie pregătit pe mai departe cu mai multă răspundere de către toți factorii care activează în fotbal.
Valerîu MIRONESCU

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Teleobiectiv.
10.15 „Cel mal bun om pe care-1 cu

nosc" — o producție a studiourilor 
bulgare.

11.40 Baladă pentru acest pămint; Su- 
cldava.

12,00 Telex.
12,05 închiderea programului.
1G.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17,00 Telex. •
17,05 Scena. Emisiune de actualitate șt 

critică teatrală.
17,25 Teleglob — Secvențe marocane.
17.55 Publicitate.
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

grlculturfi.
18.30 Baschet masculin : Steaua — Dina

mo București (finala campionatu
lui național). Repriza a Il-a. Trans
misiune directă de la sala Flo- 
reasca.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini din opere.
20.15 Revista economică TV.
20.40 Seară de teatru. Premieră TV i 

„Referendum popular" de G. F. 
Venă șl R. Pallavicinl.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 Film serial i.Servanțll culegătoru
lui de mine" (II). Producție a stu
diourilor de televiziune din R. D. 
Germană.

20.55 Spectacolul lumii (VI). Arteziene 
la Tașkent.

21.15 Telex.
21.20 Ce știm șl ce nu știm despre...
21,50 Portativ '76. Revistă a muzicii 

ușoare.

0 în comuna Mcdieșul Aurit s-au desfășurat „Zilele cultu-j rale ale comunei", care au programat simpozioanele „Medie- șul Aurit pe coordonatele economice și culturale ale județului Satu-Mare", „Etică și echitate socialistă". recitalul de versuri „Cîntăm partidul, pa-l tria și poporul", o întîlnire cu e brigada științifică pe teme de * ateism, deschiderea expoziției cu lucrări ale artiștilor plastici sătmăreni etc. • Brigada artistică de agitație a întreprinderii de in și cînepă „Integrata" din Negrești-OIt a prezentat în secțiile de producție și pe scena Casei de cultură recentul său program educativ-satiric „Una caldă, una rece", axat pe pro-! bleme ale disciplinei și ordinii în activitatea productivă, e „Codul eticii și echității socialiste— viața noastră", acesta este genericul unei ample manifestări cultural-educative declanșate în județul Neamț în pregătirea Congresului educa-l ției politice și al culturii. între primele acțiuni pe această temă' figurează și „Sărbătoarea frun-! tașilor în producție", care s-a desfășurat la casa de cultură din Tîrgu-Neamț. • Sesiunea
CARNET

CULTURAL
ÎN CÎTEVA RÎNDURICompetiția internațională de hochei pe gheată „Cupa federației" a continuat luni pe patinoarul artificial „23 August" din Capitală cu desfășurarea jocului dintre selecționata divizionară a țării și echipa Legia din Varșovia. Hocheiștii români au terminat învingători cu scorul de 10—2 (2—0. 4—2. 4—0).Astăzi, de la ora 18,00, tot în Capitală, echipa divizionară a tării noastre întâlnește formația de tiperet a Cehoslovaciei.

* »PRAGA 1 (Agerpres). — învingători la trei categorii și clasați pe locuri fruntașe la alte trei, luptătorii români s-au numărat printre protagoniștii competiției internaționale de lupte greco-romșne desfășurate la Ostrava.Constantin Alexandru (48 kg), Nicu Gingă (52 kg) și Ștefan Rusu (68 kg) au obținut victorii spectaculoase. terminînd pe locul întîi la categoriile respective, înaintea unor luptători consacrați cum sint maghiarul Szanta, sovieticii Juk și Da- vidian. Victor Dolipschi (categ. peste 100 kg) și Ion Păun (categ. 62 kg) au ocupat locurile secunde, iar Petre Dicu s-a situat pe locul al treilea la categoria 90 kg.
★Tenismanul român Ilie Năstase a debutat victorios în competiția dotată cu „Trofeul Avis". în primul său meci, disputat la Keauhou-Kona (Hawaii), Ilie Năstase l-a întrecut

net în trei seturi, cu 6—0, 6—2, 6—2, pe cunoscutul jucător australian Ken Rosewall.
★Selecționata de box a României a întilnit la Tunis și Menzel-Bourguiba reprezentativa Tunisiei. în ambele meciuri, victoria a revenit pugiliștilor români cu scorul de 11—9 și respectiv 10—2.
★Miercuri va părăsi Capitala delegația boxerilor români care va participa la tradiționalul turneu international de la Bangkok (Tailanda). Din echipă fac parte Al. Turei,' F. Ibrahim, C. Cuțov, C. Dafinoiu și Mircea Dan Simon.
*Gimnastul român Dan Grecu s-a evidențiat la întrecerea de la Berkeley (California), în care au concurat selecționatele masculine ale României și S.U.A. (întrecerea a contat și pentru calificarea echipei americane la Jocurile Olimpice de la Montreal).La exercițiile liber alese, după cum transmite corespondentul agenției Associated Press, Dan Grecu a evoluat cu înaltă măiestrie, obținînd nota 9,90 la inele și 9,85 la paralele. Campionul român a obținut la individual compus 115,25 puncte, fiind urmat de Wayne Young — 114,70 puncte și Bart Conner — 114,02 puncte.Scorul general al întâlnirii a fost de 568,75—564,60 puncte în favoarea gazdelor.

(Urmare din pag. I)
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sociale în perimetrele construibile. De pildă, în orașul reședință de județ s-au delimitat clar trei zone industriale, asigurîndu-se condițiile necesare dezvoltării și modernizării industriei pînă in anii 1990—2000. Cu acest prilej s-a acționat consecvent pentru comasarea și restrîngerea suprafețelor ocupate nejustificat de către unele unități industriale și de transport, întocmin- du-se pentru aceasta studii riguroase. Ca urmare, la combinatul siderurgic, întreprinderea de transporturi auto. întreprinderea de bere, întreprinderea de mecanică navală, întreprinderea de prefabricate din beton — deși toate aceste unități se vor dezvolta puternic în anii următori — perimetrele respective au fost reduse cu peste 230 hectare.în localitățile rurale, după analizele făcute la fața locului, au fost mai corect delimitate perimetrele construibile. zonele funcționale, cele de recreare și sport, regimul de înălțime și densitățile construcțiilor, s-au amplasat mai rațional obiectivele eco-

nomice și social-culturale prevăzute în actualul cincinal. Este meritul organizațiilor de partid, care au sprijinit îndeaproape consiliile populare, de a fi asigurat în toate localitățile un climat politic de dezbatere democratică, de afirmare deschisă a opiniilor oamenilor, de stimulare a inițiativelor cetățenești în cadrul adunărilor populare organizate la sate. Astfel, locuitorii, manifestînd un interes deosebit pentru această acțiune, au făcut numeroase propuneri, care au contribuit simțitor la îmbunătățirea soluțiilor date de proiectanți, au determinat corecturi necesare pe linia unei valorificări mai depline a tradițiilor, a resurselor materiale și umane, a construcțiilor valoroase, a cadrului natural. Pe baza propunerilor oamenilor muncii s-au definitivat perimetrele construibile în unele localități, evitindu-se eroarea extinderii acestora' pe terenuri agricole. cum a fost cazul comunelor Bălăbănești, Bălășești, Berești-Meria, Nicorești și altele.Un alt rezultat al dezbaterii publice a schitelor de sistematizare il

constituie faptul că s-a conturat configurația viitoare a localităților, sta- bilindu-se posibilitățile concrete de dezvoltare a acestora, raportate la cerințele și condițiile in care satul românesc pășește astăzi ferm pe calea urbanizării și a civilizației socialiste.Una din primele cerințe care tre
tocmite și puse Ia dispoziția locuitorilor de la sate planurile a 26 tipuri de locuințe, dintre care 15 cu etaj, prefigurînd dezvoltarea pe verticală a satului românesc. Caracterul politic al tuturor dezbaterilor organizate cu cetățenii în timpul discutării schitelor de sistematizare, pe

SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR
buie avute în vedere este, fără îndoială. folosirea rațională a pămîntu- lui. în linii mari, această cerință a fost împlinită întrucît — prin prevederile noilor schițe de sistematizare — în anii care urmează se va economisi și reda agriculturii o suprafață de circa 14 500 hectare față de actualele vetre de sat. Concentrarea peri- metrelor construibile. conjugate cu măsurile luate pentru dezvoltarea localităților, a dus și duce în mod implicit la grăbirea procesului de dotare social-culturală menit să creeze condiții de civilizație pentru toti locuitorii., în acest scop au fost in-

marginea documentelor Congresului consiliilor populare, au avut drept efect înțelegerea faptului că numai locuind intr-o comună care va fi organizată in viitor pe principiile sistematizării vor putea beneficia de avantajele practice pe care progresul, evoluția culturii și științei le pot oferi. Aceasta înseamnă înainte de toate ca dezvoltarea construcției de locuințe să' se facă în condițiile progresului contemporan, cu dotările necesare : electrificare, apă, canal, termoficare. telefon etc. Este important că populația înțelege că la toate acestea se poate ajunge prin

concentrarea construcțiilor de interes economic, social-cultural, a locuințelor, prin respectarea prevederilor legale cu privire la dimensionarea rețelelor de drumuri și străzi, a celorlalte dotări de folosință comună. Ca urmare a reanalizării dispunerii străzilor și a drumurilor comunale, a oportunității acestora a rezultat că numai pînă la sfîrșitul acestui cincinal, printr-o judicioasă repartizare a unor artere de circulație, se vor putea desființa drumuri comunale în lungime de 160 kilometri, suprafața rezultată urmînd a fi redată circuitului agricol. Desigur, acțiunea va continua pînă la optimizarea completă a întregii rețele de drumuri.Este cunoscut că ceea ce s-a construit pină acum în județul și municipiul Galați constituie un prilej de apreciere încurajatoare din partea tuturor celor .ce vin să ne viziteze. Sîntem pe deplin conștienti în același timp că. în acest cincinal, va trebui să eliminăm prin proiectare și execuție și unele lipsuri apărute în anii din urmă. Avem obligația să păstiăm specificul local, car» constituie un

element esențial în conturarea personalității municipiilor, orașelor șl comunelor noastre.Sintem hotărîti să transpunem în practică — repede și bine — prevederile schițelor, acțiune care a și început atît în municipiul Galați, cit și în alte localități din județ. Pe parcursul acestui an, activitatea de aplicare în viața localităților a programului de sistematizare va căpăta o amploare mereu mai mare, dovedin- dii-se astfel încă o dată dorința comuniștilor, a oamenilor muncii din județul nostru de a vedea cît mai grabnic înfăptuite prevederile planurilor de dezvoltare.Vibranta chemare a Congresului consiliilor populare, indicațiile deosebit de prețioase cuprinse în expu- nerea-program a tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă pentru organele și organizațiile de partid, pentru consiliile populare un puternic imbold de a ne mobiliza toate forțele, de a face totul pentru dezvoltarea armonioasă a orașelor și comunelor, pentru a asigura locuitorilor de pe plaiurile județului nostru condiții tot mai bune de muncă și viată.

de referate și comunicări științifice cu titlul „Programul de dezvoltare și modernizare a viticulturii județului Vaslui în lumina sarcinilor trasate de cel de-al XI-lea Congres al partidului" a reunit la Vaslui cadre didactice de la institutele agronomice din București, Craiova și Iași, cercetători de la institute și stațiuni de cercetări de profil din țară, precum și specialiști din acest important sector al agriculturii județului Vaslui, o La Dorohoi s-a încheiat festivalul-concurs de muzică ușoară românească „Mărțișor ’76". Pe scena festivalului au evoluat peste 30 interpret! amatori din județele tării, care au adus prin cînte- cul lor un vibrant omagiu patriei, marilor împliniri ale poporului nostru, frumuseților României socialiste, o Filiala Arhivelor Statului din Focșani se află în posesia a 12 cărți de o deosebită valoare istorică și documentară, editate între anii 1680—1830. Cel mai prețios exemplar, intitulat „L’ori- gine del Danubio", a fost tipărit la Niirnberg în 1684 și cuprinde, pe lingă date geografice, istorice și culturale, numeroase stampe înfățișînd principalele cetăti șl orașe din Principatele Române și Transilvania. o „România socialistă — tara mea de glorii", este genericul concursului cultural-artistic lansat, într-o nouă ediție, de pionierii șl școlarii din municipiul Tg. Jiu ; în programul -acestei manifestări de masă sînt prevăzute evoluții ale brigăzilor artistice pionierești, prezentări de cîntece patriotice, dansuri populare, recitaluri de poezie și altele. • La Orțîșoara, județul Timiș, s-a desfășurat în perioada 21—28 februarie o „Săptămînă a culturii și educației socialiste". Cooperativa agricolă de producție, stațiunea pentru mecanizarea agriculturii, căminul cultural, celelalte unități economice și instituții din localitate au găzduit o bogată suită de manifestări politico-ideologice și cultural-educative dedicate formării și dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor, o La Ilia a avut loc vernisajul expoziției itinerante organizate de Muzeul județean Deva—Hunedoara, care cuprinde aspecte din lupta clasei noastre muncitoare desfășurată sub conducerea partidului, în anii de asuprire capitalistă. Expoziția a mai făcut popasuri în localități și întreprinderi din județul Hunedoara.
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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOLULAN-BATORîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor și al întregului popor român, adresăm Comitetului Central, tuturor membrilor partidului dumneavoastră și întregului popor mongol, cordiale felicitări și un călduros salut frățesc cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a ereării Partidului Popular Revoluționar Mongol.Crearea Partidului Popular Revoluționar Mongol a constituit un momerft, de importanță istorică în destinele țării, a ridicat pe o treaptă superioară lupta poporului mongol pentru împlinirea aspirațiilor sale de libertate și progres,Exprimînd interesele fundamentale ale maselor populare, P.P.R. Mongol s-a situat în fruntea luptei acestora împotriva feudalismului, pentru eliberare națională și socială.Sub conducerea Partidului Popular Revoluționar, oamenii muncii din Republica Populară Mongolă au înfăptuit ample transformări revoluționare, prefaceri politice, economice și sociale radicale, au obținut succese importante în edificarea orînduirii noi, socialiste.Poporul român se bucură sincer de realizările obținute de poporul mongol în dezvoltarea economiei, științei, învățămîntului și culturii, în creșterea nivelului său de trai material și spiritual și îi urează noi succese în desăvîr- șirea construcției socialiste, în înflorirea multilaterală a patriei sale.Relevînd cu satisfacție dezvoltarea cu succes a relațiilor frățești, de prietenie și colaborare dintre P.C. Român și P.P.R. Mongol, dintre țările și popoarele noastre, ne exprimăm încrederea că ele se vor amplifica și aprofunda tot mai mult, în interesul reciproc, al întăririi unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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Raportul prezentat de președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A.N. Kosighin

Excelenței Sale General OLUSEGUN OBASANJO
Șef al Guvernului Militar Federal,

Comandant-șef al Forțelor Armate ale Republicii Federale NigeriaNumirea dumneavoastră în înalta funcție de șef al Guvernului Militar Federal și coman'dant-șef al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria Îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum șl al meu personal, felicitări cordiale, urări de sănătate și fericire personală, de pace, prosperitate și unitate poporului nigerian prieten. eîmi exprim. convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente între Republica Socialistă România și Republica Federală Nigeria se vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, spre binele popoarelor român și nigerian, al păcii și colaborării între popoare, al instaurării unei noi ordini / politice și economice internaționale, al făuririi unei lumi mai drepte și mai bune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele •
Republicii Socialiste România

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate VietnamStimate tovarășe Fam Van Dong,îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, cele mai călduroase felicitări, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate deplină și de noi succese în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurați in fruntea Guvernului Republicii Democrate Vietnam.Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie frățească, solidaritate internaționalistă și colaborare mulțilaterală dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare fructuoasă continuă, în interesul lor comun, al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale, *

. MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Declarațiile conducătorului delegației 
economice libieneZilele acestea s-au încheiat, în Capitală. lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene. După semnarea protocolului, care consemnează rezultatele tratativelor, conducătorul delegației economice libiene, Ezzeddin El Mabrouk, ministrul petrolului, a declarat :..Desfășurate în spiritul orientărilor date de președinții celor două țări, convorbirile pe care le-am purtat au condus la rezultate bune pentru cooperarea dintre noi. Ca țări în curs de dezvoltare trebuie să promovăm a- ceste relații în vederea făuririi bunăstării popoarelor noastre. De aceea, dezvoltarea lor constituie un fapt firesc. Avem creată o bază trainică de conlucrare, ceea ce ne dă speranța că cooperarea dintre noi se va extinde to.t mai mult.Vizitez România pentru a doua oară. Apreciez în mod deosebit eforturile susținute ale conducerii și poporului dv. orientate spre asigurarea bunăstării poporului. România beneficiază de mari posibilități pentru a- tingerea acestui obiectiv și sînt convins că-1 va realiza cu succes, fău- rindu-șl o economie dezvoltată, modernă. asigurînd fericirea poporului".Referindu-se la unele probleme ac

CronicaMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis un mesaj de felicitare ministrului afacerilor externe și cooperării din Republica Federală Nigeria, căpitan Moumouni Djermakoye Adamou, cu prilejul re- învestirii sale în funcție.
★Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, colonel Werner Niemand, a oferit luni seara un cocteil în saloanele ambasadei.Au participat general-maior Gheor- ghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, general-colonel Sterian Țîrcă și general-colonel Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului apărării naționale, ge- neral-malor Constantin Olteanu, adjunct de șef de secție la C.C, al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, atașați militari.
★Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat,vremea

Ieri în țară î Vremea a fost în ge
neral frumoasă șl caldă în cea mal 
mare parte a țării. Cerul a fost mai 
mult senin în Oltenia, Muntenia, Do- 
brogea, sudul Banatului și al Moldovei, 
și variabil, mai mult noros, în rest. 
Izolat spre seară a început să plouă în 
estul Crișanei, Transilvania și Maramu
reș, iar în nordul Carpaților Orientali 
și în Munții Apuseni a nins. Vîntul a 
prezentat intensificări temporare în 
Crișana, sudul Transilvaniei, vestul 
Moldovei șl local în Bărăgan și zona 
Deltei Dunării. La ora 14 temperatura 
aerului oscila între zero grade la Turda 
și 16 grade la Drobeta Turnu-Severin și 
Calafat. în prima parte a zilei s-a 
produs ceață în nord-vestul Transilva
niei, în Depresiunea Ciuc și în Podișul 
central moldovenesc. în București : 
Vremea a fost caldă și frumoasă, cu 

tuale ale vieții internaționale, oaspetele a subliniat că Libia promovează o politică de independență deplină, depunînd în prezent eforturi pentru desăvîrșirea independentei economice în vederea consolidării independentei politice. „Desigur — a spus el — cu ajutorul țărilor prietene vom putea face pași importanți și eficienți pe calea întăririi acestei independente economice'". în acest context, ministrul libian a ținut să releve că tara sa susține necesitatea instituirii unei noi ordini economice. „Țările in curs de dezvoltare — a adăugat el — trebuie^ să acționeze mai eficace pentru înlăturarea oricărei forme de dominație și exploatare. Bineînțeles, prin solidaritatea și cooperarea cu celelalte țări în curs de dezvoltare independente putem să contribuim la înlăturarea actualeț situații de pe urma căreia suferă țările în curs de dezvoltare".Amintind. în aceeași ordine de idei, faptul că România a fost primită in grupul celor 77, ministrul libian a arătat că aceasta reprezintă un început bun pentru sprijinirea țărilor in curs de dezvoltare, deoarece ea are o experiență bogată și poate juca un rol eficace în acest sens, j(Agerpres)zileiluni, o manifestare culturală cu prilejul Zilei naționale a Marocului.Au participat reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Oameni de artă și cultură, studenți marocani care învață la București, un numeros public.Au fost de față Maati Jorio, ambasadorul Marocului la București, alți membri ai ambasadei.
★Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, luni seara a avut loc în sala Casei de cultură a I.R.R.C.S. un spectacol de gală cu filmul dedicat de cinematografia Japoneză Festivalului de muzică ușoară și tradjțională — Japonia 1975.în asistență, la spectacol se aflau Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., membri ai Asociației de prietenie România—Japonia, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezenți Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japoniei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

cerul mal mult senin. Vîntul a suflat 
moderat. Temperatura maximă a fost 
de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
si 5 martie. în țară : Vremea se va răci 
îndeosebi în jumătatea de nord-est a 
țării, unde șl cerul va prezenta înno- 
rări mai accentuate și vor cădea preci
pitații atît sub formă de ploaie, cît și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. In 
celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar 
precipitațiile, mai ales sub formă de 
ploaie vor fi slabe, locale. La începu
tul intervalului vîntul va prezenta in
tensificări din sectorul nordic în Ma
ramureș, Moldova, Dobrogea și zona 
de munte. Temperaturile minime din 
cursul nopților vor oscila între minus 
10 și zero grade, mai scăzute în Tran
silvania, Maramureș și Moldova, iar 
temperaturile maxime între minus 4 și 
6 grade, mai ridicate în sud-vest. La 
munte lapoviță și ninsoare. în Bucu
rești : Vremea se va răci. Cerul va fi 
temporar noros. Ploaie de scurtă du
rată. cu tendințe de a se transforma în 
lapoviță. Vîntul va prezenta intensifi
cări din sectorul nordic, la începutul 
intervalului.

în introducere, vorbitorul s-a referit la însemnătatea Raportului de activitate al Comitetului Central al P C.U.S., prezentat de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., L. I. Brej- nev. arătînd că acesta este un document care înarmează partidul cu un amplu program marxist-leninist de activitate creatoare în toate domeniile. care elaborează multilateral problemele principale ale politicii e- conomice și sociale în etapa actuală și stabilește direcțiile fundamentale de perspectivă ale politicii interne și externe a P.C.U.S., constituind o contribuție de seamă la teoria și practica construcției comuniste.în cei cinci ani care au trecut de la Congresul al XXIv-lea, a arătat vorbitorul, au fost realizate noi și mari succese : au crescut conștiința comunistă, inițiativa oamenilor muncii in producție și pe plan social ; statul socialist s-a ■ întărit ; s-a dezvoltat, în continuare, colaborarea popoarelor' U.R.S.S., unitatea partidului și poporului fiind indestructibilă. Relevîndu-se că extinderea multilaterală a relațiilor și colaborării cu țările socialiste. întărirea unității și coeziunii lor produc o mare satisfacție poporului sovietic, în raport se subliniază că „au devenit și mai trainice legăturile de prietenie care unesc Uniunea Sovietică de statele membre ale Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba. Republica Democrată Germană, Mongolia, PoTonia, România, Ungaria, precum și R.S.F. Iugoslavia. Republica Populară Democrată Coreeană. Republica Democrată Vietnam". în consolidarea în continuare a pozițiilor socialismului mondial, în - marile mutații pozitive din situația internațională, în îmbunătățirea relațiilor Uniunii Sovietice cu numeroase țări cu alt sistem social, se arată în raport, își găsesc expresie eforturile U.R.S.S., ale țărilor socialiste, ale tuturor popoarelor și statelor iubitoare de pace — avind ca rezultat adînclrea procesului destinderii în lume.Totodată, se afirmă că succesele șl realizările anilor care au trecut sînt indisolubil legate de intensificarea rolului conducător al P.C.U.S. în viața societății sovietice, de consolidarea prestigiului internațional al a- cestuia.In continuare, raportorul s-a referit la dezbaterea largă în organizațiile de partid, în adunările oamenilor muncii, în presă a Proiectului Comitetului Central al P.C.U.S. privind Direcțiile principale de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1976—3980. Propunerile și completările aduse în cursul discutării proiectului direcțiilor principale vor fi examinate cu atenție în cursul definitivării acestui document și al elar borării planului cincinal. Poporul sovietic a aprobat cu căldură noul document-program al partidului asupra celui , de-al 10-lea cincinal, exprimîn- du-și prin aceasta sprijinul uhanim pentru politica sa economică și socială.în capitolul consacrat rezultatelor dezvoltării economice a U.R.S.S. în cincinalul care a trecut, apreciin- du-se că munca plină de abnegație a poporului sovietic, activitatea de îndrumare și organizatorică desfășurată de P.C.U.S.. au asigurat o creștere stabilă a economiei și că principalele sarcini social-economice ale cincinalului au fost realizate, se subliniază că a sporit bunăstarea poporului, s-a dezvoltat într-un ritm înalt producția socialistă, s-a accelerat progresul tehnico-științific, toate republicile unionale au obținut mari i succese in dezvoltarea economiei și I culturii lor, în consolidarea puterii (economice a U.R.S.S. ; a fost asigurată la nivelul cuvenit capacitatea de apărare a țării. Apreciindu-se că 4n ceea ce privește dimensiunea creșterii absolute a producției industriale. a investițiilor de capital, a alocațiilor statului pentru înfăptuirea de noi măsuri în vederea creșterii bunăstării poporului, cel de-al 9-lea cincinal a fost cel mai bun cincinal din istoria U.R.S.S., In raport se subliniază că societatea ■ sovietică a mers înainte pe oalea creării bazei tehnico-materiale a comunismului. Potențialul economic al țării, ca urmare a îndeplinirii celui de-al 9-lea plan cincinal, a crescut considerabil, iar în ultimii zece ani, practic, el s-a dublat. în acest sens în raport citîn- du-se cifre comparative cu privire la cei mai importanți indicatori ai dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. In ultimul deceniu și jumătate.Rezultatele dezvoltării economice sînt caracterizate cel mai deplin — se arată în raport — de venitul național, al cărui volum total în cel de-al 9-lea cincinal a fost cu 34 la sută mai mare decît în perioada precedentă, Din acesta, pentru consum s-a folosit 75 la sută, iar restul pentru acumulare. Dacă împreună cu fondul de consum curent se ține seama și de acele resurse de acumulare care au fost folosite pentru construcția de locuințe, școli, spitale, instituții cultural-educative, instalații sportive. întreprinderi pentru servirea populației și comunale, rezultă că peste 80 la sută din venitul național a fost folosit nemijlocit în scopul bunăstării poporului.Oprindu-se asupra .rezultatelor . principale ale realizării programului social, trasat de cel de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S., în raport see- vidențiază că în cel de-al 9-lea cincinal s-a realizat o creștere substanțială a nivelului de viață al poporului : salariul mediu lunar bănesc al muncitorilor și funcționarilor a crescut cu 20 la sută, retribuirea muncii colhoznicilor — cu 25 la sută. Au fost majorate pensiile de bătrînețe și invaliditate ale muncitorilor, funcționarilor, colhoznicilor și militarilor, bursele studenților și ale elevilor.în anii 1971—1975, comerțul cu a- mănuntul a crescut cu 36 la sută la principalele mărfuri alimentare și industriale, în condițiile unui nivel stabil al prețurilor de stat cu amănuntul. în 1971—1975 s-au construit peste 11 milioane locuințe și case individuale, cu o suprafață totală de 544 milioane mp. Aceasta a permis îmbunătățirea condițiilor de locuit a 56 milioane de cetățeni sovietici.Menționînd că programul social înfăptuit în cincinalul încheiat a inclus. de ‘ asembnea, diferite măsuri îndreptate .spre îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, a în- vățămintului. asistenței medicale, protecției mediului înconjurător, se 

relevă că una din realizările celui de-al 9-lea cincinal o constituie terminarea trecerii în esență la în- vătămintul mediu general al tineretului,înfăptuirea programului social — subliniază raportul — a fost asigurată de înaltul ritm de creștere și de îmbunătățirea indicilor calitativi ai producției materiale — creșterea rolului productivității muncii în sporirea venitului național, accelerarea progresului tehnico-științific și îmbunătățirea continuă a structurii producției sociale.Relevîndu-se că volumul total al producției industriale a sporit în 1975 cu 43 la sută în comparație cu 1970, ceea ce corespunde directivelor celui de-al XXIV-lea Congres al partidului, în raport se arată că au fost depășite sarcinile planului cincinal în ceea ce privește volumul global al producției industriei grele, în pragul celui de-al 10-lea cincinal, U.R.S.S. dispune de combustibil, materii prime, materiale principale de construcție in cantități suficiente. în 1975 s-au obținut 491 milioane tone țiței, 289 miliarde mc gaze, 701 milioane tone cărbune, 1 038 miliarde kWh energie electrică. Dezvoltarea rapidă a bazei termoener- getice a asigurat nevoile economiei naționale, precum și îndeplinirea in' linii generale a obligațiilor contractuale privind livrarea de combustibil țărilor străine. In 1975 s-au produs 141 milioane tone oțel, 90 milioane tone îngrășăminte minerale. 122 milioane tone ciment. Construcția de mașini și-a sporit volumul producției de 1,7. ori : producția de automobile a crescut de peste două ori. de mașini agricole — de 1.8 ori. de aparate și mijloace de automatizare — de 1.9 ori. de mijloace pentru tehnica de calcul — de 4,3 ori. In cinci ani s-au construit aproximativ 1 000 de întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare. Producția de bunuri de consum a sporit în cincinal cu 37 la sută, iar a celor cu destinație gospodărească și culturală — de 1.6 ori.Raportorul s-a referit apoi la transpunerea în viață a programului complex de dezvoltare a agriculturii pe termen lung, elaborat de partid. Vorbitorul a arătat că baza sa teh- nico-materială se consolidează, se efectuează ample lucrări de îmbunătățiri funciare, se adincește specializarea producției agricole. în acest scop au fost alocate peste 131 miliarde ruble — peste o pătrime din toate investițiile capitale din economie. în cel de-al 9-lea cincinal, agricultura a primit 1 700 000 tractoare. 449 000 combine de recoltat cereale. 1 102 000 autocamioane și multe alte mijloace tehnice. Toate acestea. îmbinate cu x munca plină de abnegație a lucrătorilor din agricultură, au permis. cu toate condițiile climaterice extrem de grele din cincinalul care a trecut, să sporească volumul mediu anual al producției agricole cu 13 la sută în comparație cu cel de-al 8-lea cincinal, în ansamblu însă — se arată în raport — producția agricolă a fost sub sarcinile planului cincinal, fapt care n-a putut să nu se ' reflecte asupra ritmului de creștere a industriei alimentare și ușoare;în continuare, apreciindu-se că unul din rezultatele cele mai importante ale îndeplinirii directivelor celui de-al XXIV-lea Congres poate fi considerat creșterea considerabilă a potențialului de producție al țării, in raport se menționează că pentru construcția capitală in cel de-al 9-lea cincinal au fost alocate peste 500 miliarde ruble, drept urmare fiind reînnoite aproximativ 43 la sută din fondurile fixe de producție ale economiei naționale, dintre care în agricultură peste 56 la sută.Cu privire la accelerarea progresului tehnico-științific și creșterea eficienței producției sociale se precizează că în cincinalul ce s-a încheiat a sporit de două ori riumărul noilor tipuri de mașini, utilaje și aparate, a căror producție in serie a fost asimilată de industria sovietică.Relevîndu-se că în cel de-al 9-lea cincinal s-au dezvoltat toate tipurile de transport și telecomunicații, se arată că s-a îmbunătățit deservirea populației la aceste tipuri de servicii, că circulația mărfurilor prin toate tipurile de transport a crescut cu 36 la sută.In același timp — se remarcă în raport.— în perioada care a trecut nu s-a reușit să se rezolve în măsură deplină o serie de probleme, să se înlăture gîtuirile existente în economia națională. Astfel, în ceea ce privește construcțiile capitale, se arată că, în unele ramuri, sarcinile privind darea în exploatare a capacităților de producție au fost îndeplinite doar în proporție de 60—80 la sută și că investițiile capitale sînt dispersate pe numeroase șantiere. Acest lucru se întîmplă pentru că multe ministere și departamente încearcă să rezolve problemele dezvoltării ramurilor respective in primul rînd pe seama investițiilor capitale în noi construcții, în loc să folosească mai complet fondurile fixe în funcțiune și să se orienteze cu consecvență spre intensificarea producției. In soluționarea problemelor economice, se arată, de asemenea, în raport, se manifestă adesea o atitudine îngust-departamentală, fără să se asigure abordarea complexă a problemelor. se mai mențin destule deficiențe în diferite verigi ale conducerii economiei naționale. Cu tot nivelul atins în accelerarea progresului «tehnico-științific, actualul ritm de aplicare în producție a realizărilor științei și tehnicii — a subliniat A. N. Kosighin"— este nesatisfăcător, unele instituții științifice nedind randamentul necesar. Ca urmare a deficiențelor existente în activitate, economia națională are mari pierderi. anual nu se obține o producție de multe miliarde de ruble. In legătură cu aceasta. în Proiectul direcțiilor principale se acordă o mare atentie măsurilor pentru înlăturarea deficiențelor, consolidarea și dezvoltarea tendințelor pozitive din econom je.Afirmînd că. în ultimii cinci ani. Uniunea Sovietică a avansat în întrecerea economică cu statele capitaliste dezvoltate, raportul a relevat că producția industrială a sporit în U.RS.S. in medie cu 7.4 la sută pe an. in timp ce, de exemplu, în Sta
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tele Unite ale Americii și în țările Pieței comune — cu 1,2 la sută. Această tendință nu are un caracter conjunctural ; pe o perioadă îndelungată — din 1950 pînă în 1975 — ritmurile medii anuale de creștere a producției industriale în Uniunea Sovietică și în alte țări socialiste — membre ale C.A.E.R. au fost de peste două ori mai mari decît în țările capitaliste dezvoltate, reprezentînd respectiv 9,6 la sută și 4,6 la sută. Ca urmare, încă înainte de cel de-al9- lea cincinal, în U.R.S.S. a început să se producă mai mult decît în‘ orice altă țară fontă, minereu de fier, mangan și crom, cărbune și cocs, ciment, săruri de potasiu și fosfați, tractoare, locomotive Diesel și electrocare, bumbac, lînă, in și alte tipuri de produse, iar în cincinalul care s-a încheiat de asemenea oțel, petrol, îngrășăminte minerale. Caracterizindu-se situația din lumea capitalistă. în raport se arată că aceasta trece, încetpînd cu a doua jumătate a anului 1974, printr-o perioadă de profundă criză economică, agravată de militarizarea continuă a economiei și creșterea cheltuielilor militare, de cea mai puternică inflație, dezorganizarea mecanismului va- lutar-financiar, de criza energetică, în țările capitaliste, șomajul a atins un nivel ridicat, lupta oamenilor muncii pentru drepturile lor ia amploare. în condițiile contradicțiilor interne tot mai acute, în Occident x nimeni nu poate spune care este viitorul economiei lumii capitaliste ; în majoritatea prognozelor oficiale nu există optimism ; chiar și reprezentanții științei economice burgheze• se văd nevoiți să mediteze asupra racilelor sistemului capitalist în ansamblu. asupra incapacității sale de a face față sarcinilor dezvoltării curente și cu atît mai mult de a găsi răspuns la cerințele progresului social și economic pe care le ridică in fața lumii ultimul sfert al secolului XX. Răspunsul la problemele fundamentale ale dezvoltării sociale îl dă lumea socialismului. Congresele care au avut loc. ale partidelor frățești din țările socialiste, cel de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S., precum și pregătirile în curs' de desfășurare în vederea congreselor dintr-o serie de alte țări arată perspectivele luminoase de dezvoltare ale țărilor socialiste, bazate pe creșterea neabătută a economiei planificate. Arătînd că planurile acestor țări corespund intereselor maselor largi 'de oameni ai muncii, intereselor cauzei păcii și progresului social, vorbitorul a precizat că ele rezolvă și vor rezolva problemele care se ivesc, oricare ar fi amploarea lor. în interesul întregii societăți, fiind convinse de succesul măreței cauze a comunismului. •în continuare, raportorul s-a referit lâ principalele sarcini economice și sociale ale celui de-al 10-lea cincinal. Sarcina principală a cincinalului — a arătat vorbitorul — constă in înfăptuirea cu consecvență a liniei partidului comunist spre creșterea nivelului materia! și cultural de viață al poporului . pe baza dezvoltării dinamice și proporționale a producției sociale și ridicării efi-j Icienței sale, accelerării progresului! tehnico-științific, creșterii produc-! tivității muncii, a îmbunătățirii con-' ținue a calității muncii în toate verigile economiei naționale. Cel de-al10- lea cincinal reprezintă o etapă nouă în înfăptuirea politicii pe terț men lung a partidului în domeniul dezvoltării social-economice. al edi-ț ficărli bazei tehnico-materiale a coț munismului, în condițiile revoluției tehnico-științifice în desfășurare.^ Aceasta este o etapă nouă în dez-' voltarea relațiilor sociale socialiste și a modulul de viață sovietic, precum și în asigurarea capacității de luptă--a țării.In planurile economiei naționale, accentul principal se va pune pe adîncirea intensificării producției pe baza progresului tehnico-științific și a unui regim complex de economii. Noul cincinal va fi totodată cincinalul unor eforturi hotărîte în vederea înfăptuirii programului de creștere a agriculturii.Relevînd rolul colaborării economice internaționale în soluționarea sarcinilor cincinalului, ăl a arătat că planurile economiei naționale vor fi orientate spre adîncirea în continuare a integrării economice socialiste, folosirea mai completă a superiorității diviziunii internaționale a muncii.Esența celui de-al 10-lea cincinal este exprimată în caracterizarea* sa ca cincinal al calității și al eficienței înalte. Principalul constă în realizarea unei cotituri hotărîte spre folosirea mai eficientă a potențialului tehnic de producție, pentru sporirea venitului național. Au fost realizați indici mereu mai înalți la producția de oțel, petrol, ciment, îngrășăminte și alte produse, însă eficiența folosirii materiilor prime și materialelor în realizarea produsului finit este în numeroase cazuri insuficient de ridicată. De aceea, în planurile economiei naționale o însemnătate determinantă o capătă indicii calitativi, ca reducerea consumului specific de materii prime, materiale și combustibil, folosirea mai bună a capacităților de producție, îmbunătățirea calităților de consum ale tuturor tipurilor de produse și obiecte.Politica promovată de partid în domeniul veniturilor și consumului pornește ca și înainte de la faptul că principala sursă a creșterii veniturilor populației o constituie creșterea retribuirii muncii, căreia îi revine 3/4 din întreaga creștere a veniturilor. în cursul cincinalului, salariul mediu al muncitorilor și funcționarilor va crește cu 16—18 ia sută și va atinge în. 1980 cel puțin 170 ruble.Politica partidului prevede lichidarea consecventă a deosebirilor social-economice și culturale existente între oraș și sat. în cursul actualului cincinal, veniturile colhoznicilor provenite din gospodăria obștească vor spori cu 24—27 la sută.Alocațiile și înlesnirile acordate populației din fondurile sociale de consum vor spori în decurs de cinci ani cu 28—30 la sută și vor ajunge în 1980 la 115 miliarde ruble. în cursul acestor ani se vor da în folo-, sință 545—550 milioane mp suprafață locativă.în noul cincinal sînt prevăzute o serie de mari acțiuni Sociale — expresie a umanismului societății socialiste, a grijii pentru condițiile de 

muncă, ocrotirea sănătății, creșterea gradului de instruire și a nivelului cultural al oamenilor sovietici, satisfacerea completă a nevoilor materiale și culturale ale poporului sovietic fiind țelul suprem al politicii economice a partidului.Referindu-se în continuare la principalii indicatori ai dezvoltării economiei sovietice în cel de-al zecelea cincinal, raportorul a subliniat că creșterea absolută a producției celor mai importante ramuri ale economiei naționale va fi considerabil mai mare decît în cei cinci ani anteriori. Astfel, în ce privește producția industriei grele, se prevede o creștere cu 38—42 la sută. Paralel, se are în vedere o creștere a producției bunurilor de consum cu 43—46 miliarde ruble. în ansamblu, fondul de consum curent din venitul național al tării va crește în anul 1980 cu 27—29 la sută față de 1975.Un rol important în asigurarea creșterii echilibrate a economiei, atît în actualul cincinal, cît și în perspectiva pe termen lung, joacă aprovizionarea țării cu resurse de materii prime. Pornind de la faptul că Uniunea Sovietică dispune de uriașe zăcăminte de minereuri, se va urmări o devansare a activităților de prospectare a zăcămintelor în comparație cu ritmul extracției, astfel incit producția să fie aprovizionată în cantități suficiente. Concomitent, se are în vedere o folosire rațională a resurselor de muncă. Vorbitorul a subliniat că eficienta producției sociale n.u este doar o problemă teh- nico-ștaințifică sau economică de producție, ci și o mare sarcină socială, arătînd că economisirea cea mai strictă și simțul gospodăresc rămin cea mai importantă condiție a dezvoltării economiei naționale, a ridicării bunăstării poporului.O atenție deosebită în noul cincinal va fi acordată creșterii productivității muncii. în ansamblu, pe economia națională se prevede o creștere cu aproximativ 27 la sută față de 23 la sută în anii 1971—1975. Prin creșterea productivității muncii sociale trebuie să se realizeze 85—90 la sută din sporul venitului național. Deosebit de importante în acest sens sînt îmbunătățirea hotărîtoare a organizării muncii, înlăturarea pierderilor de timp de lucru, creșterea disciplinei de producție.în raport sînt enunțate, de asemenea, căile de perfecționare în continuare a planificării și conducerii întregului mecanism economic, în concordanță cu necesitățile obiective ale dezvoltării societății sovietice. în a- cest sens se arată că va fi continuată linia de îmbunătățire a structurii organizatorice, în baza căreia va fi redus numărul verigilor de conducere, prin crearea de mari . u- niuni de producție și industriale. înființarea uniunilor de producție in . industrie, comasarea organizațiilor de construcții și montaj, cooperarea in- tercolhoznică și integrarea agroindustrială in agricultură corespund particularităților etapei actuale de dezvoltare. în raport se arată că, cu toată îmbunătățirea generală a indicatorilor de rentabilitate economică, este încă mare numărul întreprinderilor deficitare, precum și al unor tipuri de produse. în 1975, în industrie n-au îndeplinit,.planul de venituri 18 la sută din întreprinderi. Vorbitorul a subliniat in acest context rolul sistemului de retribuire a muncii și de premiere în ridicarea eficientei activității economice.Pentru rezolvarea sarcinilor cincinalului — a arătat în continuare vorbitorul — este foarte important să capete o amploare din ce în ce mai mare întrecerea colectivelor întreprinderilor care livrează materie primă, materiale, produse complementare, cu colectivele uzinelor și fabricilor care realizează produse finite.
Q—trăsătură caracteristică a celui de-al X-lea cincinal — a arătat Ă. N. Kosighin — o va constițui integrarea mai profundă a economiei noastre naționale în diviziunea internațională a muncii, trecerea la o colaborare economică externă pe termen lung. în acest cadru el a arătat că U.R.S.S. va acorda o atenție primordială și pe viitor dezvoltării și consolidării colaborării cu țările socialiste, relevînd însemnătatea Programului complex de integrare economică socialistă și planului de măsuri multilaterale, adoptat de comun acord la sesiunea C.A.E.R. din vara anului 1975. El a subliniat că o serie de probleme economice de cea mai mare importanță trebuie rezolvate prin eforturile comune, imite, pe baza programelor orientative de colaborare pe termen lung, la elaborarea cărora țările socialiste vor trece în viitorul apropiat. O problemă importantă în acest sens este lărgirea prin toate mijloacele a cooperării și specializării în producție. Arătînd că schimburile comerciale ale U.R.S.S. cu celelalte țări socialiste frățești reflectă relațiile economice stabile, apărute- în procesul construcției socialiste și al colaborării reciproce, vorbitorul a relevat : Aceste relații, a căror trăinicie este garantată prin unitatea politică și prietenia țărilor comunității socialiste, constituie o sursă de obținere de materii prime și materiale, de utilaje, de experiență tehnico-știin- țifică, necesare pentru creșterea rapidă și sigură a economiilor lor naționale.în continuare, vorbitorul a subliniat că Uniunea Sovietică va dezvolta colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, pe baze democratice și juste, ceea ce va contribui la întărirea independentei lor economice. Totodată, în condițiile destinderii internaționale, relațiile economice cu țările capitaliste dezvoltate dobîn- desc noi, aspecte calitative ; ele se pot dezvolta cu succes pe baza principiilor expuse în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Va continua încheierea unor noi acorduri pe termen lung pentru cooperarea în construirea unor obiective industriale în U.R.S.S. șl pentru participarea unor organizații sovietice la construirea unor întreprinderi industriale in țările occidentale.în capitolul consacrat dezvoltării producției materiale pe baza creșterii eficienței și îmbunătățirii calității se arată că. în ceea ce privește proporțiile creșterii întregii produc-' ții sociale, cel de-al zecelea cincinal va depăși cu mult orice cincinal 

precedent. Producția industrială va crește în cincinal cu 35—39 la sută, menținîndu-se în întregime poziția determinantă a industriei grele, in special în accelerarea progresului tehnico-științific.Relevîndu-se roliîl primordial în creșterea nivelului tehnic pe care-1 are construcția de mașini și, în primul rînd. producția mijloacelor de producție, se arată că această ramură va cunoaște o creștere de aproximativ' 1,6 ori ; o creștere cu precădere se prevede și în domeniul construcțiilor de mașini pentru industria atomică, metalurgică, chimică, precum, și a unei serii de ramuri ale industriilor electrotehnice, radio- elecțronice, constructoare de mașini- unelte și de aparataj — prin toate acestea creindu-se baza unor importante schimbări calitative în dezvol- - tarea tuturor ramurilor economiei naționale.în continuare, raportul se ocupă pe larg de sarcinile cu privire la reorganizarea radicală a agriculturii, trecerea ei pe baze industriale, creșterea în continuare a producției de bunuri de larg consum, precizîndu- se că înfăptuirea politicii agrare, e- laborată de Plenara Comitetului Central al P.C.U.S. din martie 1965, reprezintă una din principalele direcții ale întregii activități in noul cincinal. Pentru dezvoltarea agriculturii vor fi alocate in cel de-al 10-lea cincinal 171,7 miliarde ruble, adică peste o pătrime din volumul total al investițiilor. Colhozurile și sovhozurile vor primi o mare cantitate de tehnică și un mare număr de mijloace de transport noi.Tot în. domeniul agriculturii, raportul prevede să se acorde atenție îmbunătățirilor funciare, sporirii efi-ț cienței cheltuielilor pentru ameliorări, chimizării producției agricole. Pe baza măsurilor care vor fi prevăzute în planul cincinal, producția medie anuală de produse agricole urmează să crească cu 14—17 la sută! Recolta medie anuală de cereale ur-j mează să crească cu 19—21 la sută și în' anii 1976—1980 să reprezinte 215—220 milioane tone pe an. P, . - iectele stabilite — precizează rapor- tul — trebuie considerate minimale; deoarece resursele tehnico-materiale alocate permit, în condiții climatice favorabile, să se obțină indici mai înalți. Creșterea producției urmează a fi' asigurată, în primul rînd, pe șeartia creșterii recoltei la hectar ă tuturor tipurilor de culturi agricole și a productivității în zootehnie!Ocupîndu-se în continuare de dezvoltarea industriei alimentare și ușoare, raportul precizează că, în ansamblu, în ramurile producătoare de bunuri de larg consum creșterea producției va reprezenta 30—32 lă sută. în context se subliniază că, pe măsura creșterii bunăstării oamenilor! sovietici, devine tot mai insistentă cerința ca industria să producă nu pur și simplu mai multe mărfuri pentru popor, ci mărfuri de calitate superioară, care să satisfacă pe deplin cerințele sporite ale consumatorului. Exigențe în ceea ce privește calitatea, comoditatea, noutatea produselor manifestă în mod permanent nu doar un cerc restrins de consumatori, ci practic întreaga populație. Or, în cel de-al nouălea cincinal, industria ușoară și alte ramuri ale industriei de care depinde în principal producția mărfurilor de larg consum' încă nu s-au dovedit la înălțimea' exigentelor manifestate față de ele. Pentru ca în noul cincinal să se obțină schimbări substanțiale în acest: domeniu, este necesar să se depună eforturi serioase și în ramurile înrudite, care aprovizionează întreprinderile industriei ușoare cu materii prime, materiale, utilaj, ținîndu-se seama de faptul că, practic, nu există nici o ramură a economiei Iraționale care să nu participe la producția bunurilor de larg consum.Arătîndu-se că in cincinalul anterior s-au depus multe eforturi pentru lărgirea sferei serviciilor, in special a rețelei comerciale, se relevă că, totuși, la adresa comerțului se fac numeroase reproșuri juste și că, de aceea, in noul cincinal lucrătorii din comerț trebuie să depună eforturi mai mari pentru a lichida neajunsurile existente, a îmbunătăți substanțial servirea populației.în continuare sint evidențiate sarcinile in domeniile transporturilor — feroviar, auto, aerian, maritim și flu- ■ vial — precum și al telecomunicațiilor. Un capitol important este consacrat organizării construcțiilor capitale — domeniu în care se prevăd investiții însumind 630 miliarde ruble — atenția maximă urmînd a fi acordată reducerii costului construcțiilor. ' ISubliniindu-se că, în conformitate cu politica națională leninistă, se va asigura ridicarea considerabilă a economiei tuturor republicilor unionale și autonome, a raioanelor economice, regiunilor autonome și districtelor naționale, raportul arată că în cel de-al zecelea cincinal va continua egalizarea nivelurilor de dezvoltare a republicilor. în prezent, toate republicile unionale dispun de o industrie puternic dezvoltată și de o agricultură mecanizată practicată pe scară largă ; ele dispun de tot ce este necesar pentru progresul continuu în toate domeniile producției materiale, științei și culturii.In încheierea raportului se arată că economia sovietică a atins un stadiu în care satisfacerea necesităților oamenilor în bunuri de consum de calitate superioară, ca și folosirea în procesul de producție a tehnicii și tehnălogiei celei mai înaintate devin o condiție a mersului ei înainte. Sarcina ridicării eficientei și calității este nu numai o sarcină tehnică si economică, ci este și o sarcină socială, ideologică, ce se va soluționa și în procesul dezvoltării continue a societății sovietice. La rindul ei. soluționarea acestei sarcini trebuie să contribuie la întărirea șl perfecționarea relațiilor sociale socialiste, a normelor comuniste de conviețuire.„Dispunem — a spus vorbitorul — de tot ce este' necesar pentru a rezolva cu succes sarcinile prevăzute. Depinde de noi, de toți oamenii sovietici, îndeplinirea cu succes a planului cincinal". Arătînd că succe-' sele U.R.S.S. servesc cauzei socialismului mondial, cauzei progresului social, vorbitorul a spus „Dorim să asigurăm pe prietenii noștri din străinătate, pe tovarășii noștri în lupta comună împotriva imperialismului, că P.C.U.S. și întregul popor sovietic, înfăptuind cel de-al zecelea cincinal, vor lupta, umăr la umăr cu toate tortele revoluționare și progresiste, pentru cauza nobilă a păcii, libertății naționale și socialismului".



PAGINA 6 SCÎNTEIA — marți 2 martie 1976Lucrările Congresului al BV-teg al Partidului Comunist al Uniunii SovieticeMOSCOVA 1 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Congresului al XXV- lea al Partidului. Comunist al Uniunii Sovietice, reluate luni în plen la Palatul Cbngreselor din Kremlin, au luat sfirșit dezbaterile privind primele două puncte de pe ordinea de zi.în ședința de dimineață. Leonid Brejnev a rezumat discuțiile și a prezentat, din partea comisiei desemnate de congres, proiectul de rezoluție, prin care a fost aprobat „Raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. și sarcinile partidului în domeniul politicii interne și externe". Documentul a fost adoptat prin vot deschis de către delegații la congres. Delegații au aprobat, de ase

menea, raportul Comisiei centrale de revizie a P.C.U.S /La propunerea Prezidiului congresului. a fost adoptată Declarația Congresului al XXV-lea al P.C.U.S. — „Libertate prizonierilor imperialismului și reacțiunii !“.în ședința de după-amiază, la cel de-al treilea punct al ordinii de zi a congresului, Aleksei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a prezentat raportul privind „Direcțiile principale ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1976—1980". Documentul trece în revistă principalele realizări ale politicii economice și sociale din perioada care a trecut de la precedentul congres și înfățișea-
Membri ai delegației P. C.

ză. totodată, sarcinile 1 de bază ale noului plan cincinal, relevînd orientarea tot mai accentuată spre laturile: calitative ale producției și ridicarea eficienței activității economice în toate sectoarele. (Textul prescurtat al raportului se publică In pagina a V-a). 'Congresul a lost salutat de Geronimo Arnedo Alvarez, secretar general al Partidului Comunist din Argentina. Gus Hali, secretar general al Partidului. Comunist din S.U.A., Aziz Mohamed, prim-secretar al , C.C. al Partidului Comunist Irakian, Gordon McLennan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie, Zeis Haidar, membru al Conducerii naționale a Partidului Socialist Arab Baas din Irak.
R. au făcut

o vizită în R. S. S. ArmeanăMOSCOVA (Agerpres). — Tovarășii 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 de partid Suceava, Gheorghe Badrus, membru supleant al C.C. al P.C.R., ambasadorul României în U.R.S.S., membri ai delegației P.C.R. care participă la lucrările ce.lui de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S.. au făcut, în zilele de 28 și 29 februarie, o vizită în R.S.S. Armeană.în această vizită au fost însoțiți de

G. A. Arzumanian, membru al Biroului C.C. al P.C. din Armenia, președintele Consiliului de Miniștri al R.S.S. Armene, V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București, de alți activiști ai C.C. al P.C.U.S.Pe aeroportul din Erevan, oaspeții români au fost salutați de G. M. Vaskanian. V. B. Galumian. K. L. Dallakian. secretari ai C.C. al P.C. din Armenia, de alți activiști de partid și de stat.A fost vizitat Institutul de cercetări pentru mașini matematice din Erevan, specializat in fabricarea de ordinatoare din generațiile a treia și a patra. Specialiștii institutului au arătat că în realizarea acestor aparate colaborează cu specialiști din institute de profil similar din Româ

nia. subliniind că există perspective ca această conlucrare să se intensifice și mai mult pe viitor. Oaspeții români au vizitat, de asemenea, Expoziția realizărilor economiei naționale a Armeniei. Muzeul de manuscrise „Matenadaran". Muzeul Național de Arte Plastice, precum și alte obiective economice și monumente de artă de interes istoric și cultural.în timpul vizitei, membrii delegației P.C.R. s-au întilnit, la sediul Consiliului de Miniștri, cu conducerea de partid și de stat a R.S.S. Armene. întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate.C.C. al P.C. din Armenia și Consiliul de Miniștri al R.S.S. Armene au oferit un dineu în cinstea oaspeților români. .
Perspectivele cooperării 

tehnice intre țările 
in curs de dezvoltareBANGKOK 1 (Agerpres). — Sub egida Programului O.N.U. pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și a Comisiei Economice și Sociale a O.N.U. pentru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.), Ia Bangkok se desfășoară lucrările, primei reuniuni regionale iriterguver- namentale de pregătire a Conferinței mondiale privind cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare, care urmează , să aibă loc anul viitor în Argentina.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale, reprezentantul tării noastre a subliniat că România, ca țâră socialistă în curs de dezvoltare, recent primită în „Grupul celor 77", acordă o deosebită importanță cooperării tehnice și economice între țările în curs de dezvoltare, ca o expresie a efortului lor propriu de a depăși decalajele ce le despart de țările industrializate, ca o manifestare a solidarității militante a acestor țări în atingerea obiectivelor unei noi ordini economice internaționale. Vorbitorul a relevat amploarea programelor de cooperare bilaterală ale României cu alte țări în curs de dezvoltare,

DECLARAȚIA GUVERNULUI CAMBODGIAN 

in legătură cu bombardarea orașului Siem ReapPNOM PENH 1 (Agerpres). — După cum relatează agenția V.N.A., guvernul Cambodgiei democratice a făcut publice informațiile referitoare la atacurile aeriene comise de aviația americană asupra orașului cambodgian Siem Reap, situat la 230 km de capitala khmeră. în dimineața zilei de 25 februarie — a anunțat postul de radio „Vocea Cambodgiei Democratice" — un avion cu reacție tip „F-lll" a lansat trei bombe de 500 kg și alte două de dimensiuni mai mici asupra centrului orașului Siem Reap. Avionul pirat s-a îndreptat apoi spre Tailanda. La ora 14,00, alte două avioane cu reacție de tip „F-lll" au lansat bombe în aceeași zonă, după care s-au îndreptat spre nord, în direcția Tailandei. Cele două bombardamente au cauzat pagube serioase în oraș, îndeosebi unor spitale și școli. 15 persoane — civili, militari și copii — au fost ucise, iar alte 30 rănite.în declarația transmisă de postul de radio cambodgian se arată că a- ceste bombardamente împotriva Cambodgiei democratice — stat inde-

pendent, pașnic, neutru, nealiniat și membru al O.N.U. — reprezintă acte de agresiune, care încalcă flagrant dreptul internațional.
★WASHINGTON 1 (Agerpres). — în capitala S.U.A., purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat. Robert Funseth, a dezmințit informațiile potrivit cărora avioane militare americane au bombardat orașul cambodgian Siem Reap.
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agențiile

Puternice acțiuni 
greviste în SpaniaPARIS 1 (Agerpres). — în întreaga Spanie continuă valul acțiunilor greviste. După cum relevă agențiile de presă, numărul total al oamenilor muncii care s-au ridicat pentru apărarea drepturilor lor, peri- tru adoptarea neîntîrziată a unor reforme democratice se ridică în prezent la peste 300 000. O deosebită intensitate cunosc acțiunile greviste în marile centre muncitorești ale Spaniei — Barcelona și Asturia. Deși cea mai mare parte a revendicărilor oamenilor muncii, relevă cotidianul francez „Le Monde", se referă la majorarea salariilor, nu e- xistă nici un fel de îndoială că grevele au un pronunțat caracter politic.Autoritățile de la Madrid depun eforturi mari pentru stăvilirea valului de greve și demonstrații din întreaga țară, recurgind la metodele cele mai brutale pentru reprimarea acțiunilor legitime ale oamenilor muncii. Astfel. în orașul Alicante, poliția a ucis un muncitor participant la o grevă, iar la Madrid au fost operate numeroase arestări și s-a întărit cenzura materialelor de presă ce relatează despre creșterea în intensitate a acțiunilor revendicative ale oamenilor muncii.*Tribunalul ordinii publice din Madrid a ordonat confiscarea unei cărți recent apărute în librăriile spaniole, „Muncitorii în grevă — Madrid, ianuarie ’76", 'care relevă acțiunile muncitorești d'in capitala Spaniei ce au declanșat un val de mișcări sociale fără precedent în ultimii 37 de ani.

Negocieri pentru reducerea 
cheltuielilor militare 

in tarile andineLIMA 1- (Agerpres). — La Lima au început lucrările unei reuniuni de lucru cu participarea unor reprezentanți militari și diplomatici ai țărilor membre ale Pactului Andin. Reuniunea face parte din seria negocierilor angajate între aceste state vizînd încheierea unui acord de limitare a cheltuielilor militare și a armamentelor în zonă, în scopul afectării unor resurse sporite dezvoltării economice.Comitetul de lucru de la Lima este format din delegați reprezentînd Bolivia. Columbia. Chile. Ecuador. Peru și Venezuela. Comitete similare care au dezbătut probleme privind limitarea armamentelor în țările Pactului Andin au avut reuniuni la Caracas și Santiago de Chile.O comisie andină pentru prospectarea posibilităților de încheiere a unui acord în acest sens a fost creată după adoptarea „Declarației de la Ayacucho", semnată în decembrie 1974.

S.U.A. ap remis noi instalații militare 
guvernului tailandezBANGKOK 1 (Agerpres). — Statele Unite au remis, luni, alte instalații militare guvernului tailandez, in cadrul programului de retragere a forțelor militare americane din Tailanda, care, in urma deciziei guvernului acestei țări, se va încheia la 20 martie. Este vorba de instalațiile de la Samaesarn. din vecinătatea fostei baze aeriene Utapao. care, din 1970, au servit ca centru de supraveghere și dirijare a traficului de

armament și provizii din portul Sattahip, important punct de alimentare a operațiunilor militare a- mericane în Indochina.Purtătorul de cuvînt militar american care a anunțat transferul a afirmat că în prezent în Tailanda nu se mai află decît 5 000 de militari americani. Utapao este ultima dintre bazele militare aeriene care se mai află încă sub controlul S.U.A. în Tailanda.

LONDRĂ

Dificultățile economice persistă
„In întreaga perioa

dă postbelică Marea 
Britanie nu a cunoscut 
o criză de asemenea 
gravitate si durată ca 
aceea pe care o par
curge in ultimul timp" — scrie ziarul „GUARDIAN", referindu-se la marile dificultăți economice cu care este confruntată Marea Britanie, ca, de altfel, majoritatea țărilor capitaliste. De aproape doi ani» asemenea dificultăți se mențin și chiar se amplifică: rata înaltă a inflației, creșterea preturilor, deficitul balanței de plăti, devalorizarea lirei sterline, sporirea continuă a șomajului, stagnarea sau reducerea producției industriale. reducerea standardului de viață al populației.Fenomenele respective acționează însă inegal: uneori citeunul, alteori mai multe, cunosc periodic intensificări sau descreșteri, in funtție de conjunctura națională sau internațională. Au fost însă momente cînd, așa cum scrie ziarul ..Daily Mail", „totul mergea rău pentru Marea Britanie", adică fiecare din fenomenele menționate „izbea cu putere in stabilitatea economică ,a ' țării".începînd de anul trecut. cîndK criza s-a a- gravat, guvernul labu

rist condus de Harold Wilson a întreprins o serie de măsuri menite „să împiedice deteriorarea situației". Atît șeful guvernului, cit și ministrul de finanțe. Dennis Healey, au recunoscut că, practic, nu se pot face prea multe in direcția redresării economiei britanice în condițiile in care criza a luat proporții mondiale, afec- tînd întregul ansamblu al schimburilor internaționale și sistemul monetar occidental. Ca urmare, în strategia e- conomică a guvernului britanic un loc important l-au ocupat „măsurile parțiale, și nu cele globale". în acest cadru se menționează declanșarea, în cursul anului trecut, a „atacului împotriva inflației", care în unele e- tape atinsese o rată a- nuală de peste 30 la sută. De comun acord cu conducerea sindicatelor. guvernul a limitat ritmul majorării salariilor, indiferent de ritmul sporirii prețurilor. Rezultatul a fost cel așteptat : reducerea vînzărilor de mărfuri. odată cu scăderea puterii de cumpărare a maselor muncitoare, ceea ce a dus la o oarecare încetinire a ratei inflației, dar avînd drept consecință reducerea nivelului de trai.Tactica guvernului, scrie săptămînalul

„Tribune", seamănă cu încercarea aceluia care „își cîrpește haina într-un loc, ca să constate, după scurt timp, că s-a rupt în altul, înțeleptul, conchide ziarul, ori o cîrpește odată peste tot, ori schimbă haina".La ordinea zilei se află și șomajul, numărul celor fără lucru a- propiindu-se de 1.5 milioane, ceea ce reprezintă o «creștere de 7 000 pe zi. Zilele trecute, a fost a- nunțat proiectul laburist de combatere a șomajului, prin alocarea unei sume de 220 milioane lire sterline, pentru crearea a peste 140 000 de locuri de muncă. Ceea ce — a- preciază presa britanică — este insuficient față de nivelul atît de ridicat al șomajului.Totodată, s-a înregistrat o nouă scădere a cursului lirei sterline pe piețele mondiale. „Este cel mai scăzut nivel atins vreodată de moneda britanică" — aprecia postul de radio B.B.C. Cit privește perspectivele, ziarul ..FINANCIAL TIMES" avertizează împotriva oricăror iluzii : „Ne așteaptă încă o perioadă destul de lungă, plină de greutăți de tot felul. Dezghețul nu este așteptat să vină așa curind".
N. PLOPEANU

REPUBLICA POPULARA ANGOLA Șl REPUBLICA ZA» 
AU HOTĂRIT NORMALIZAREA RELAȚIILOR RECIPROCE IBRAZZAVILLE (Agerpres). — Re
publica Zair și Republica Populară 
Angola au hotărît să normalizeze 
relațiile dintre ele, s-a anunțat oficial Ia Brazzaville, la încheierea întrevederii la nivel înalt care a reunit» sîmbătă după-amiază, pe președinții Mobutu Șese Seko (Zair), Agostinho Neto (R. P. Angola) și Marien N’Gouabi (R. P. Congo).în comunicatul final se afirmă că cele două părți au căzut de acord asupra facilitării reîntoarcerii, în- tr-un răstimp rezonabil, a refugia- ților din cele două țări și au solicitat, printr-un apel, cooperarea înaltului Comisariat al O.N.U. pentru refugiați la această operațiune.Cele două părți se angajează, totodată, ca nici o activitate militară să nu fie organizată de pe teritoriul uneia din ele împotriva celeilalte. Partea angoleză apreciază poziția justă adoptată de Zair privind expulzarea și tranzitul mercenarilor. Pe de altă parte, ea a confirmat voința de a coopera cu țările vecine în toate domeniile, și în special de a garanta utilizarea căilor de comunicații de interes comun. Cele două » părți s-au pus de acord asupra măsurilor ce urmează a fi luate de-a lungul granițelor comune în vederea asigurării încrederii reciproce și securității fiecărui stat. După cum precizează comunicatul. Zairul și Angola au hotărit. de asemenea, să constituie o comisie ministerială mixtă permanentă pentru punerea

la punct a detaliilor privind normalizarea relațiilor dintre ele.într-o declarație făcută pe marginea comunicatului final, președintele Mobutu Șese Seko a afirmat, la sfîrșitul convorbirilor : „O simplă recunoaștere a R. P. Angola nu putea reglementa problema. Prin acest comunicat, noi am mers mai departe decît in cazul unei simple recunoașteri. Cred că scopul urmărit, atît de unii, cît și de ceilalți, a fost realizat" — a spus el. „Ambele părți — a încheiat el — ne-am realizat o- biectivele : respectarea integrității teritoriale a fiecăruia dintre statele noastre".Revenit la Luanda, după vizita de două zile Întreprinsă la Brazzaville, președintele Republicii , Populare Angola. Agostinho Neto, a declarat : Călătoria în R. P. Congo a fost reușită, între obiectivele vizitei — a spue președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei — figura și întîlnirea cu președintele.Zairului, Mobutu Șese Seko, cu intenția de a trata probleme legate de normalizarea raporturilor bilaterale. „Acest obiectiv a fost atins", a precizat el, iar o comisie mixtă angolo-zaireză va discuta probleme referitoare la măsurile ce urmează să fie luate la frontiera dintre cele două țări, pentru reîntoarcerea persoanelor refugiate, precum și problema tranzitului de mărfuri pe calea ferată angoleză și pe fluviul Zair.
Rezoluții adoptate la sesiunea 

Consiliului Ministerial al O. U. A.ADDIS' ABEBA 1 (Agerpres). — în capitala Etiopiei s-au încheiat, luni, lucrările celei de-a XXVI-a sesiuni ordinare a Consiliului Ministerial al Organizației Unității Africane (O.U.A.). Participanții au dezbătut în comisii de lucru chestiunile financiare ale organizației și o serie de aspecte politice actuale de pe contjnentul african. A fost aprobată acordarea unui sprijin financiar țărilor din Sahel, care au fost afectate de o secetă îndelungată, precum și alocarea unor fonduri Republicii Populare Angola în vederea sprijinirii eforturilor de reconstrucție națională.Analizînd o serie de probleme actuale din Africa, delegațiile statelor membre ale O.U.A. au adoptat rezoluții în care este sprijinită lupta poporului namibian pentru independență și lupta poporului

Zimbabwe aflat sub jugul regimului rasist sud-african. Este condamnată în același timp intervenția sud-afri- cană în Angola.Pe de altă parte, țările membre ale O.U.A. s-au pronunțat pentru strîngerea cooperării eoonomice, comerciale și tehnice dintre ele. în legătură cu dialogul arabo-african participanții au hotărît să fie organizată o reuniune interministerială, iar în cursul lunii aprilie să aibă loc o initîlnire între conducerea O.U.A. și secretariatul Ligii Arabe.într-o altă rezoluție, participanții își exprimă sprijinul față de lupta poporului palestinean pentru restabilirea drepturilor sale legitime.S-a hotărît ca cea de-a XIII-a reuniune Ia nivel înalt a O.U.A. să aibă loc în Insulele Mauritius. în luna iulie a.c.
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de presă transmit:

• NOI DATE DESPRE 
PLANETA VENUS. Suprafața planetei Venus este formată, in cea mai mare parte, din bazalt. Ea conține elemente radioactive naturale, ca uraniu, potasiu și thoriu, caracteristice pentru o crustă din acest tip de rocă. Aceasta a reieșit din valorificarea datelor transmise pe Pămînt de cele două sonde spațiale sovietioe „Venus 9“ și „Venus 10". Din analiza parțială a datelor a reieșit, de asemenea, că, la limita superioară, norii care înconjoară planeta au o temperatură care, cu mici variații, se menține în jurul a minus 35 grade.

Agenția algeriană de pre
să A.P.S. a anunțatcă- !n 10- calitatea Bir Lahlou, de pe teritoriul Saharei Occidentale, Frontul Polisario a proclamat, la 27 februarie, Republica Arabă Democratică Sahariană. După cum relevă agenția A.P.S., acest act a fost anunțat într-un comunicat al Consiliului Național Provizoriu Saharian.

Marocul a arătat într-° declarație reluată de agenția Reuter că Republica Arabă Democratică Sahariană a fost proclamată pe teritoriul algerian, și nu pe teritoriul Saharei Occidentale.
între Pakistan și Bangla

desh au fost restabilite legăturile directe de telecomunicații și poștale. Pentru început, serviciile de telefon.

telegraf și telex se vor afla în legătură, după un program convenit, de 7 ore pe zi. Reluarea legăturilor poștale și de telecomunicații între cele două țări se înscrie în seria eforturilor comune de normalizare si dezvoltare a relațiilor bilaterale.
Recentul acord de Ia 

Vîena P03*® determina desfășurarea de negocieri substanțiale în luna mai, a declarat Glafkos Clerides. liderul comunității greco-cipriote, cu prilejul revenirii sale în Cipru. El a arătat, totodată, că în vederea reuniunii din luna mai urmează să examineze la Nicosia, împreună cu reprezentantul comunității turce din Cipru, Rauf Denktaș. propunerile concrete și detaliile referitoare la aspectul teritorial, considerate în insulă drept chestiunea spinoasă a problemei cipriote.

PARIS

0 reuniune a Comisiei 
pentru întreprinderile trans
naționale a Consiliului Economic și Social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) a început la Lima. Va fi pregătit un cod de comportament pentru întreprinderile transnaționale, al cărui proiect va fi supus spre dezbateri Organizației Națiunilor Unite.

Consiliul Nordic:, care-?i desfășoară lucrările la Copenhaga, a adoptat o declarație în care subliniază gravitatea conflictului anglo- islandez și exprimă sprijinul față de măsurile adoptate de Islanda pentru protejarea resurselor din zona sa națională de pescuit, stabilită la 200 de mile marine.
Mitinguri și demonstrații, la care au participat aproximativ 860 000 de persoane, s-au desfășurat la Tokio și in alte numeroase ofașe din Japonia împotriva inflației, pentru depășirea recesiunii și apărarea nivelului de trai. Aceste acțiuni au fost organizate la chemarea Comitetului de luptă unită împotriva inflației, sprijinită de P.C.J., P.S.I., Sohyo și alte aproape 70 de organizații.

Fostul președinte alNixon, și-a încheiat vizita efectuată în R.P. Chineză, la invitația guvernului acestei țări, reîn- toreîndu-se în patrie.
însărcinatul guvernului 

britanJC cu 0 mis'un® de informare pe lingă regimul rhodesian, lordul Greenhill, a prezentat ministrului de externe, James Callaghan, un raport asupra rezultatelor convorbirilor purtate la Salisbury. După întrevedere nu au fost făcute nici un fel de precizări privind conținutul raportului. Agenția France Presse apreciază însă, citind surse informate, că este puțin probabil ca poziția șefului autorităților rhodesiene, Ian Smith, să fi suferit vreo schimbare semnificativă.
Conferința studenților co

muniști din Danemarca s'a încheiat la Copenhaga. Participanții s-au pronunțat pentru îmbunătățirea și modernizarea sistemului național de învățămînt și pentru ameliorarea situației tineretului universitar.
0 platformă petrolieră de foraj a eșuat pe țărmul norvegian, răsturnîndu-se, în apropiere de Bergen. în timp ce era remorcată spre un doc de reparații. Accidentul,' care a survenit în timpul unei puternice furtuni, s-a soldat cu moartea a șase persoane și rănirea altor 17.

Cazul „LIP" din nou in actualitate„La al A treilea semnal. LIP vă oferă ora exactă". Repetat din oră în oră la antena unui mare post de radio, anunțul confirma de ani și ani de zile prezența firmei franceze în concertul oro- logeriei internaționale. Dar pentru opinia publică franceză, LIP însemna o experiență originală, care, la timpul respectiv, a ținut afișul : în 1973, muncitorii. spre a evita concedierile, au ocupat uzina din Besan- Con și au continuat producția, au asigurat vînzările, și-au plătit singuri salariile. într-un cuvînt, au determinat supraviețuirea întreprinderii.Și iată că azi LIP revine în actualitate. Dificultățile financiare repun în discuție rentabilitatea fabricii ; echilibrul restabilit în ultimii doi ani de zile se dovedește fragil. Erori de gestiune ? Slaba implantare pe piața externă ? Greșeli de marketing ? Indiferent de răspunsurile la aceste întrebări. situația de la LIP reflectă fenomenele de ordin îmai general mai grave. Grupurile patronale care au tutelat în ultimii ani redemarajul întreprinderii se resimt de pe urma crizei economice capitaliste și.

bineînțeles, resentimentele lor se îndreaptă In primul rlnd împotriva acestui „copil adoptiv".în, al doilea rînd. uzina se dovedește a fi slab înarmată în lupta acerbă dintre marile firme care controlează piața mondială a ceasornicelor. De altfel, bătălia își schimbă terenul... Tradiționalul ornic bazat pe arta de bijutier a mecanicului de precizie e înlocuit de ceasul electronic, cu circuite imprimate, cu cuart. cu afișaj numeric. Utilizat inițial de cosmonauts ayest ceasornic coboară pe pămînt, oferind cetățeanului o- bișnuit iluzia exactității și preciziei astre- lor. Moda „orei electronice" cunoaște o expansiune fulgerătoare. în 1975 s-au produs în lume 3,5 milioane ceasuri electronice, de patru ori mai mult decît în anul anterior : se prevede o producție de 6.5 milioane în, 1976 și de 65—85 milioane — în 1980... în istoria tehnicii poate nici un alt produs n-a cunoscut o asemenea viteză de progresie. Va rezista ceasornicul tradițional acestei ofensive ? Va suporta LIP concurența marilor firme a- mericane si japoneze, care sînt pe cale să

transforme însăși imaginea Iul Cronos ? Răspunsul e cunoscijt : pentru a supraviețui a doua oară, LIP trebuie să se recicleze. Dar ce se va întîmpla cu miile de specialiști în mecanica orologeră, ce soartă le este hărăzită zecilor de întreprinderi mici și mijlocii, care, la fel ca LIP, produc angrenajele minuscule ale secundei ? O bună parte din această nouă activitate industrială va fi preluată de mari trusturi specializate, cum ar fi Compania generală de electricitate, Thomson, „Timex" etc. Noii patroni ai firmei LIP consideră deja că întreprinderea din Besanpon dispune de prea multă... mină de lucru.Așadar, noua încercare prin care trece LIP riscă să fie cel puțin la fel de 'gravă ca și criza din 1973.' Iată de ce sindicatele își mobilizează forțele împotriva veritabilei primejdii pe care o reprezintă noul cro- nos electronic : concedierile. Salvat o dată de propriii săi muncitori. LIP își păstrează încrederea. stringind rîndurile solidarității, și înălțînd din nou steagul revendicărilor muncitorești.
Paul
DIACONESCU

La chemarea Uniunii Na
ționale a Studenților din 
Franța, Peste 10 900 de tineri din învățămîntul universitar au organizat. duminică, o mare manifestație Ia Paris. Studenții au cerut îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a în- vățămîntului și garantarea locurilor de muncă pentru absolvenți.

Confederația producăto
rilor trestiei de zahăr.In drul unei reuniuni desfășurate la Ciudad de Mexico, s-a hotărit constituirea „Confederației producătorilor de trestie de zahăr din America Latină și Filipine", din care fac parte Columbia, Costa Rica. Filipine. Honduras, Guatemala, El Salvador, Mexic, Nicaragua, Peru și Republica Dominicană.

Președintele R. A. Egipt despre rezultatele 
turneului efectuat în unele tari arabeKUWEIT 1 (Agerpres). — în încheierea turneului efectuat într-o serie de țări arabe (Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Oman, Bahrein și Kuweit) președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a ținut. duminică. în Kuweit, o conferință de presă, în cursul căreia și-a exprimat deplina satisfacție în legătură cu rezultatele vizitelor sale. El a arătat că a discutat cu șefii sta-

Reuniunea miniștrilor 

de externe ai țărilor 

Pieței comuneBRUXELLES 1 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai țărilor Pieței comune s-au reunit luni la Bruxelles pentru a dezbate, cu ușile închise, o serie de probleme, între care figurează relațiile comerciale cu statele socialiste. Consiliul ministerial examinează, 'de asemenea, propunerea Comisiei executive privind extinderea' la 200 mile marine a zonelor de pescuit naționale — propunere ce urmează a servi drept bază a poliției țărilor C.E.E. la apropiata Conferință asupra dreptului mării de la New York — și proiectul alegerii prin vot direct și universal a unui parlament vest-european lărgit.

telor vizitate atît situația din lumea arabă, cît și relațiile Egiptului cu țările respective.în legătură cu aceasta, președintele Sadat a anunțat că oficialitățile țărilor vizitate au căzut de acprd asupra creării de către statele arabe ale Golfului a unui fond la care vor participa și organisme internaționale specializate. în vederea soluționării problemelor economice cu care este confruntat Egiptul.Pe de altă parte, președintele Sadat s-a referit la poziția Egiptului față de principalele probleme ale crizei din Orientul Mijlociu. Afir- mind că „trebuie să se acorde reglementării politice toate șansele", președintele Sadat ș-a pronunțat pentru reluarea lucrărilor Conferinței de la Geneva asupra Orientului Mijlociu, cu participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, subliniind că „o reglementare definitivă și glebală a conflictului nu poate interveni fără participarea paleștinenilor".în încheiere, președintele R. A. Egipt a reafirmat poziția țării sale, potrivit căreia o pace justă și durabilă in Orientul Mijlociu nu poate fi realizată decit in condițiile eliberării teritoriilor arăbe și restabilirii drepturilor legitime ale poporului palestinean. și a lansat un apel la unitatea tuturor forțelor arabe pentru realizarea acestor obiective.

• HAYDN SI EPOCA 
SA. în Austria se fac ultimele pregătiri în vederea unei expoziții consacrate vieții și operei lui Joseph Haydn. își vor da concursul numeroase institute de cercetări de specialitate din diferite țări ale Europei, care vor pune la dispoziție materialele inedite. Expoziția își propune să reconstituie imaginea cultural-istorică a epocii în care a trăit și a compus marele compozitor austriac.

0 CAPTURĂ DE DRO
GURI. 80 tone de marijuana au fost capturate în nordul Columbiei, în urma arestării a 14 traficanți de droguri — s-a a- nunțat oficial la Bogota. După cum a precizat șeful Departamentului administrativ, al securității columbiene, este vorba de cea mai mare cantitate de dro- guri capturată pînă acum în A- merica de Sud. Numeroase arme de foc. patru vehicule și material servind prelucrării marijua- nei au fost, de asemenea, confiscate. Operațiunea a fost realizată cu participarea unei companii militare de infanterie 1

• CORUPȚIE LA 
SCOTLAND YARD. Un număr de nouă polițiști de la Scotland Yard, între care trei ofițeri, au fost arestați, la Londra, în urma unei anchete judiciare care a durat doi ani și jumătate, în legătură cu unele cazuri de corupție în rindul politiei britanice. Potrivit rezultate" lor preliminare ale anchetei, polițiștii, aflați sub stare de arest, au primit diferite sume de bani de la conducătorii' unor organizații ce se ocupă cu afaceri iii" cite, între care importul clandestin de reviste pornografice. Pe de altă parte. în urma anchetei, autoritățile au hotărit inculparea pentru corupție a lui James Humphreys, supranumit „regele pornografiei", care execută. în prezent, o detențiune de opt ani pentru alte delicte.

• SECETĂ ÎN MALA- 
YEZIA. De peste o lună, în Malayezia bîntuie o puternică secetă. Potrivit aprecierilor preliminare, recolta de orez va fi diminuată, din cauza secetei, cu aproximativ 20 la sută. De asemenea. pe plantațiile de arbori de cauciuc și de palmieri au izbucnit numeroase incendii. Populația a fost nevoită. să părăsească mai multe localități din cauza lipsei de apă potabilă. în mai multe lacuri de acumulare, nivelul apelor a scăzut, reducin- du-se, în mod corespunzător, producția de energie electrică a hidrocentralelor. în toate localitățile a fost raționalizat strict consumul de apă potabilă.

• PREMIUL „ANNA 
MAGNANI". amintirea marii actrițe de teatru șî cinema Anna Magnani, eroina neuitatului film antifascist „Roma, oraș deschis" (cunoscut și publicului nostru) și. în același timp, una din figurile cele mai proeminente ale neorealismului italian. a fost instituit un premiu anual, ajuns actualmente la a treia ediție. Anul acesta laureați ai premiului sînt Lisa Gastoni și Alberto Sordi, de asemenea, personalități artistice de prim rang ale neorealismului.

• AEROBUZUL SO
VIETIC „IL-86", pentru 350 de pasageri va fi experimentat în zbor, în cursul acestui an. Patru motoare cu reacție vor permite aerobuzului — ce urmează să deservească liniile cele mai solicitate — să atingă viteza de 950 km/h. în total, aviația civilă sovietică urmează să transporte. în acest an, 100 milioane de pasageri.

0 CELEBRUL TEATRU 
SHAKESPEAREAN „OLD 
VIC" a prezentat, sîmbătă seara, la Londra, ultima sa reprezentație în clădirea pe care o ocupă din 1914. La 15 martie, „Old Vie" se va muta în noul complex arhitectural care va găzdui „National Theatre", la sud de Tamisa. Acest centru artistic al capitalei britanice va dispune de trei săli de teatru.

• INVAZIE DE ȘOBO
LANI, Experți ai F.A.O. au întocmit o situație din care reiese că în momentul de față numărul șobolanilor a crescut îngrijorător de mult în întreaga lume. S-a calculat că în țările cu climă temperată și rece numărul lor este similar cu cel al populației. în schimb. în țările tropicale acest raport este de 2 la 1 în favoarea rozătoarelor. Faptul are grave implicații. Fiecare animal devorează în medie 4,5 kg de alimente, distrugind in același timp o cantitate de hrană cu mult mai mare. Calcule globale arată că pagubele provocate de rozătoare se ridică la circă 20 de milioane de tone alimente în fiecare an.
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