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Miercuri 3 martie 1976 6 PAGINI - 30 BANI Ca țară socialistă și ca țară în curs de dezvoltare, 
România este legată de statele care au pășit pe calea 
dezvoltării libere, de sine stătătoare, prin aspirațiile 
comune spre progres și prosperitate, prin hotărîrea de 
a acționa pentru abolirea vechii politici imperialiste 
de inechitate.
și

f
colaborare

pentru relații noi, de adevărată egalitate 
reciproc avantajoasă între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

• Eliminarea excesului de umiditate
Lucrările de îmbunătățiri funciare

9

Sporirea fertilității solului
sînt, in aceste zile, îndatoriri© ©

oamenii muncii de la sate
penîro toți

Realizarea de recolte cit mai bogate in 1976 — primul an al actualului cincinal — presupune, așa cum s-a arătat la recenta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R.. folosirea rațională și deplină a pămîntului, u- tilizarea productivă a tuturor suprafețelor agricole. în cuvîntul rostit la încheierea ședinței de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea desfășurării unor ample acțiuni în vederea eliminării excesului de apă de pe terenurile agricole, pentru executarea altor lucrări de îmbunătățiri funciare, îndiguiri și desecări, extinderea irigațiilor îndeosebi prin mijloace locale, desfundarea terenurilor destinate plantărilor de vii și pomi.Cultivarea fiecărei palme de pă- mînt impune, in primul rînd. executarea neintirziată a scurgere a apelor, datorită excesului terminat mai ales turate din vreme,
lucrărilor de în ultimii ani, umiditate, de- băltiri neinlă- anumiteOr. de de suprafe-

țe de teren au rămas necultivate, ceea ce, evident, a însemnat o pierdere de producție pentru unele unități agricole, pentru economia țării în general. Spre a se preîntîmpina asemenea neajunsuri, este necesar ca acum, în primele zile ale primăverii, să fie desfășurate ample acțiuni, cu participarea largă a locuitorilor satelor, în vederea evacuării apelor de pe terenurile agricole, de pe pășuni și finețe.După cum se știe, în cursul iernii care a trecut, în cea mai mare parte a Moldovei și în nordul Transilvaniei a nins abundent. Zăpada se topește, iar apa rezultată băltește pe unele suprafețe. Este adevărat. în unele locuri sînt porțiuni de teren băltite mai mici, „ochiuri" cum li se spune. Dar acestea. însumate la nivelul comunei, județului, al întregii agriculturi, înseamnă mari suprafețe care, cultivate în întregime, ar da în plus zeci de mii de tone de produse agricole. Or, pină la aceas-

tă dată, în unele județe — Bacău, Vrancea — amintind numai pe cele mai puternic afectate de excesul de apă, deși au fost organizate acțiuni de masă pentru săparea de canale și șanțuri de scurgere, in unele comune apa băltește pe mari suprafețe, deoarece sînt puțini cei care participă la aceste lucrări. Cu cit mai repede va fi evacuată apa de pe terenurile agricole, cu atît mai devreme vor putea fi executate lucrările de pregătire a terenului și de semănat. Tocmai de aceea, este necesar să se treacă cu toată hotărîrea la efectuarea acestor lucrări. Nu trebuie așteptat să sosească utilaje grele ale întreprinderilor specializate pentru a se săpa canale. Cu forțele proprii ale fiecărei comune, cu uneltele existente în fiecare sat, apele trebuie evacuate în timpul cel mai scurt 1Sporirea continuă a producției a- gricole este strins legată de gospo-

(Continuare în pag. a III-a)
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încheierea arăturilor în trei-patru zile, pe ultimele 40 de hectare — Iată obiectivul numărul unu al mecanizatorilor de la secția de mecanizare Balta Doamnei, județul Prahova. Ieri, tractoarele repartizate la arături au intrat dis-de-dimineață în brazdă Foto : 8. CristianProducții sporite, productivitate superioară'Ca urmare a eforturilor stăruitoare depuse de colectivele muncitorești din industria județului Dolj, primele două luni din acest an au însemnat și primele succese din actualul cincinal. Astfel, printr-o mai bună organizare a producției și a muncii, folosirea eficientă a timpului de lucru, creșterea productivității muncii, in special prin aplicarea unor tehnologii de Înalt randament, s-a obținut un spor considerabil de producție fizică peste prevederile de plan ale celor două luni din acest an.' Este vorba. între altele, de 355 tone țiței, 61 202 k.W motoare electrice de diferite puteri, o locomotivă diesel electrică de 2 100 CP și o locomotivă electrică de 5 100 kW. circa 3 000 tone îngrășăminte chimice cu azot. 783 000 lei mobilier din lemn. 8 000 mp saturi tip bumbac, ,1 849 hl bere (N. Băbălău). țe- ș.a.Economii de materiale re-Aplicarea unor măsuri privind ducerea costurilor de fabricație a contoarelor monofazate va permite colectivului întreprinderii de aparate electrice și de măsurat (I.A.E.M.) din Timișoara să realizeze în acest an economii de materiale și de manoperă în valoare de 12 milioane lei. Tot în această unitate, prin înlocuirea importului de pastă silicioasă utilizată la confecționarea, tolelor de la contoare, ca urmare a introducerii in circuitul productiv a deșeurilor magnetice rezultate din procesul de fabricație al unei alte întreprinderi timișorene — „Electromotor" — se vor înregistra economii anuale de peste 3 milioane lei valută. (Cezar Ioana).

La Craiova se fabrică e- lemente spațiale. Fiecare produs în parte se numește modul. Ne aflăm așadar in plină terminologie cosmică. Nu oltenii au dat aceste denumiri, ele sînt consacrate în literatura mondială. Iar sugerarea astronauticii nu este, la urma urmei, exagerată, deși ne aflăm într-un alt domeniu de preocupări, în cel foarte pămîntean al construcției de .. locuințe. Ne-am obișnuit în asemenea măsură cu înnoirea a- șezărilor românești și cu aspectul lor tot mai urban, cu ritmul fascinant de ridicare a noilor edificii și cartiere. îneît amploarea acestui proces a ajuns o condiție a existentei din jurul nostru. Profesiile în trecut artizanale — zidar, dulgher, etc. — au fost asimilate ca meserii legate într-un flux tehnologic, tractoarele transportă pe străzi pereți și coloane întregi, pe șantiere predomină imaginea montajului rapid, ne-am o- bișnuit deci, producători și beneficiari, cu tabloul construcțiilor moderne, ridicate în condiții moderne. Părea că sub aspectul inventivității. lucrurile se vor opri aici.— Acum zece ani — își a- mintește maistrul Ștefan Teianu de la întreprinderea, de prefabricate din beton din Craiova — turnam în serie spalieri. chesoane. Mutarea unor activități de șantier în hale industriale

dărirea cit mai bună a pămîntului șl extinderea suprafeței agricole, îndeosebi a celei arabile. Legea cu privire la fondul funciar prevede că deținătorii de terenuri sînt obligați să cultive toate terenurile proprii nefolosite încă, cum sint : tufărișurile, pilcurile de arborete, capetele parcelelor și tarlalelor de pe lingă drumuri, terenurile din curți, ca și cele dintre construcții de orice fel, terenurile virane din perimetrul con- struibil al localităților, cele din jurul stilpilor de telecomunicații și de transport al energiei electrice, cele situate de-a lungul căilor de comunicații și altele. încă din toamnă și iarnă, în fiecare comună și în fiecare județ, consiliile populare și organele agricole au întocmit planuri de transformare în teren arabil a suprafețelor neproductive. Potrivit acestor planuri, în acest an suprafața agricolă urmează să crească cu peste 30 000 hectare. încă din toamnă și iarna acestui an, în multe județe au fost desfășurate ample lucrări de defrișări, desțeleniri, desecări, ceeajce. ,a contribuit la cîștiga- reâ pentru agricultură a unor 'importante suprafețe de teren. în județele Vrancea și Buzău, de exemplu, a fost realizat planul de transformare în teren arabil a suprafețelor de teren neproductive. Primăvara este sezonul în care pot fi executate din plin lucrările de îmbunătățiri funciare. în mod deosebit se cere ca aceste acțiuni să fie intensificate în județele din vestul țării, în care suprafețele recupera-

Sltuînd cu politicii sale adîncirea continuă a prieteniei frățești și colaborării multilaterale cu toate statele socialiste, România acționează stăruitei pentru dezvoltarea prieteniei, colaborării și întărirea solidarității eu țările în curs de dezvoltare. Sîntem legați de aceste țări prin preocupările comune de accelerare a dezvoltării economice și sociale, prin aspirațiile spre prosperitate, prin hotărîrea de a acționa pentru abolirea vechii' politici imperialiste de dominație, asuprire și inechitate, pentru diminuarea și lichidarea decalajelor economice, afirmarea relațiilor noi, de adevărată .egalitate și colaborare reciproc avantajoasă între națiuni, pentru Instaurarea unei noi ordini economice Internationale. Ca o consecință și consacrare firească a acestei strînse colaborări și solidarități, România participă cu începere din luna februarie ca țară cu drepturi depline la activitatea „Grupului celor 77". din care fac parte practic toate țările în curs de dezvoltare ale lumii.în cadrul relațiilor cu aceste țări, o tot mai mare amploare dobîndește colaborarea pe plan economic și tehnico-științific, menită să contribuie la asigurarea unei dezvoltări mai rapide a fiecărui popor, la promovarea cauzei generale a progresului și bunei înțelegeri. Anvergura acestei politici de colaborare este grăitor ilustrată de faptul că, în decurs de un deceniu și jumătate, numărul țărilor in curs de dezvoltare cu care România întreține relații economice s-a triplat, peste 90.România în curs de extinderea mutațiile profunde petrecute în lume, de la constituirea unui mare număr de noi state și rolul activ, constructiv pe care îl joacă pe arena internațională țările în curs de tare, statele nealiniate, în țările „lumii a treia", de la buția lor crescindă în lupta triva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru libertatea. progresul și pacea popoarelor. Răspunzind interesului^ reciproc, extinderea relațiilor cu aceste țări contribuie, totodată, la întărirea legăturilor între țările socialiste, pe de o parte, țările în curs de dezvoltare și țările nealiniate, care reprezintă marea majoritate a țărilor lumii, pe de altă parte.UN ROL ESENȚIAL in extinderea și diversificarea legăturilor pe multiple planuri ale României cu țările care se pronunță pentru dezvoltarea de sine stătătoare l-au avut ISTORICELE VIZITE ȘI ÎNTILNIRI

consecvență in centrul externe amplificarea și

ajungînd in prezent Iatară însocialistă, ea Însăși dezvoltare, pornește acestei colaborări de la
dezvol- general contri- împo-

Spre șantiere mai multe materiale de construcțiiColectivul Combinatulu’ de lianți șl materiale refractare din Turda a realizat, în primele două luni ale anului, o producție globală suplimentară de peste 4,2 milioane lei. Aceasta reprezintă, printre altele, 9 900 tone de ciment în echivalență cu o structură mai bună decît cea prevăzută, 2 400 tone var și alte materiale de construcții. Au fost îndeplinite și depășite prevederile la export. Sursa acestor rezultate constă in creșterea productivității muncii, indicator la care planul a fost îndeplinit in proporție de 103 la sută. (Alex. Mure- șan).

. Contracte economice onorate în avansConstructorii de mașini din Reșița, pe baza aplică'ii unui complex de măsuri privind organizarea mai bună a producției și a muncii, promovării tehnicii noi, au reușit ca de la începutul anului și -pină acum să onoreze în avans mai multe contracte economice. Astfel, realizind peste prevederile planului o produc- ție-marfă in valoare de 4,3 milioane lei. ei au livrat înainte de termen o serie de mașini, utilaje și agregate complexe, între care o turbină de 50 megawați. 3 motoare diesel de 1 250 cai putere și un motor de 2-300 cai putere, două perechi boghiuri pentru tracțiune feroviară, mașini electrice diverse etc. (Nicolae Catană).

Amcu din pă-nl se părea foarte mult, ajuns la 9 sortimente circa 300 de produse beton și aceasta ni s-a rut și mai mult. Șantiereleaveau nevoie de prefabricate numeroase, stăruiam în egală măsură pentru cantitate și calitate și. în același timp cu trăinicia produselor

A început să se cațere pe scărița îngustă a construcției. cerindu-le celorlalți să urce după el. Mai codin- du-se. mai distrindu-se. activul de bază a ajuns în cel mai înalt punct al întreprinderii. Din această perspectivă a avut loc întîia consfătuire de producție. Cu

și creșterii gradului de calificare și conștiinciozitate al colectivului, ne străduiam să desăvirșim disciplina muncii, ordinea la locul de producție, spiritul de răspundere fată de materiale, utilaje și rezultatele muncii. Noul consta in a nu fi mulțumiți azi de ceea ce
o căa-

J gindi zi de zi
cf trebuie... să gîndești

noastre, creștea și statornicia oamenilor. Dragostea lor față de locul de muncă și de rezultatele lui.Oamenii erau. în general, mulțumiți de ceea ce făceau și turile rămîne celeași.fost numit însă noul director. în prima lui oră de funcționare, inginerul Valentin Smărăndescu le-a părut viitorilor tovarăși de muncă o fire mai ciudată. A convocat pe șefii de secții și de ateliere și le-a cerut să-1 urmeze. A mers glonț spre silozul de 22 de metri.

se părea că orizon- căutărilor lor vor pentru mult timp a- într-o bună zi a

macheta vie a unității sub priviri.Bizara — aparent — ascensiune a fost interpretată de muncitorii întreprinderii drept semn de bun augur. Chiar a ieșit vorba, că noul director i-a scos pe tovarășii teoreticieni din ..turnul lor de. fildeș". Și intr-adevăr a fost un semnnou al luptei îm- deprinderilor nou.
co-fapt, noi nu căutam orice preț. ne-a Marin Langa. se-

Semnul potriva mode.- De noul cu precizatcretarul comitetului de partid al întreprinderii. încheiam procesul omogenizării

iam făcut ieri. în conștiința că totul e perfectibil. Că oricind e loc de mai multă atenție, inventivitate, chibzuință. Oricind putea fi e- conomisit încă un kilogram de nisip. Este infim un kilogram de nisip în nroduc- ția unei întreprinderi de prefabricate, dar acest infim constituie argumentul că. oricind se poate îmbunătăți ceva.Bineînțeles că referirea interlocutorului nostru are o valoare metaforică. Fră- mintările creatoare și gospodărești ale colectivului a- veau rezultate mai concludente.

vitate, calitate. Pe atunci încă nimeni nu era preocupat de spectaculoasele mo- duluri spațiale, dar printre oameni fusese cultivată nouă obișnuință : gîndul trebuie să gindească.— Oamenii au înțelesceasta cerință — ne mărturisește directorul Smărăn- descu — erau pregătiți pentru ea. Iar celor sceptici le-am impus-o, ca pe o componentă a disciplinei industriale. Am avut cazuri în care spuneam cite unul inginer mai comod : mîine vii în adunarea generală și pui în discuție două idei noi. A fost și unul care n-a venit. Care nu voia să gin- dească. N-a rămas la noi.
— Nu e un mod cam ad

ministrativ de a îndemna la 
inventivitate ?— Nu. mai ales'că el n-a plecat constrîns, ci pentru că s-a considerat singur de- ■ pășit. Calea principală de cultivare a inventivității este climatul general de nemulțumire creatoare. Mai e și munca stăruitoare cu o- mul. Vă spun drept, mi-e greu cînd vine cîte un proaspăt stagiar si începe cu pusul condițiilor: „Vreau casă, post bun. încadrare mare și. dacă se poate, muncă puțină, că sînt cam suferind". Știți ce-i spun : „Orice pot s^-ți dau prin decizie, dar nu și persona-

Sercjîu ANDON 
Nicolae BABALAUEconomii, producti- (Continuare în pag. a IV-a)

DIN ULTIMII ANI ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU CU NUMEROȘI ȘEFI DE STATE DIN AMERICA LATINA, AFRICA, ASIA. Prestigioase manifestări ale politicii externe a partidului și statului nostru, vizitele în aceste țări au avut un puternic caracter de lucru, au deschis porți largi și au creat premise trainice extinderii conlucrării reciproc avantajoase cu state de pe toate continentele.Ce poate fi mai semnificativ de- cît faptul că, în urma vizitelor președintelui României, precum și a întâlnirilor pe pămîntul românesc cu șefii unui mare număr de țări prietene, au fost semnate 70 de acorduri și înțelegeri Ia nivel guvernamental de colaborare economică cu țările în curs de dezvoltare : 26 — cu țările a- fricane, 21 — cu țările arabe, 12 — cu țările latino-americane, 11 — cu țările asiatice. A fost creat, ast- ' fel. un cadru jurldico-economic vast și deosebit de fertil.Schimburile comerciale in curs de dezvoltare gistrat o dinamică tot mai cu țările au înre- accelera-
Publicam în pagina a V-a

a depășit ritmul comerțuluită, careglobal al României, sporind de 9 ori în perioada 1960—1974 și, respectiv, de 5 ori în perioada 1970—1975. De la numai 4 la sută în 1960, ponderea țărilor în curs de dezvoltare în ansamblul schimburilor României a crescut Ia 13 la sută în 1974 și Ia circa 18,5 la sută în 1975, în Directivele actualului cincinal prevăzîndu-se să atingă cel puțin 30 la sută. Pe măsura creșterii gradului de industrializare a țării noastre și a țărilor în curs de dezvoltare, nomenclatorul mărfurilor care fac obiectul schimburilor reciproce devine tot mai și mai divers.Concomitent cu schimburile nomice. cunosc o amplă și tensă dezvoltare formele moderne, înaintate de colaborare, respectiv acțiunile de cooperare economică, industrială și tehnico-științifică, cărora Ie revine o pondere de peste 50 Ia sută în ansamblul relațiilor tre economice cu țările „lumii ia". în prezent, aproape 85 la
(Continuare în pag. a V-a)

largeco- in-
noas- a tre- sută

. _ a ziarului un grupaj de date
cu caracter documentar ilustrînd continua extindere și 
adîncire a legăturilor de colaborare economică dintre 
România și țările în curs de dezvoltare.

In secția de emailare a tinerei întreprinderi de conductori electrici emailați din Zalâu, un nou lot de produse este supus examenului exigent al calității
Balada lemnuluiApele riurilor cară la vale drum, plopilor și sălciilor se răsfrîng în ele nu le pot clinti din loc. Unde nisipul roade ca o lepră orice verdeață, salcîmul își înfige rădăcinile adine și înflorește ca un mirp. Sub loarea lunii, brazii brăcati în uniforma verde dorm i de zăpadă. Din fără vîrstă, în pămîntului,

tot ce intilnesc in numai umbrele ce să-1 învie. să-i nouă viață. E un al moroșenilor, să vină cu secu- pădure o dată pe
în alb pa- îm- lor acoperiți vremi i inima pădurile moarte au devenit negre ca tuciuriul bune. N-am auzi tul dacă nu s-ar zbate în ramurile falnicilor stejari. Din .Dunăre pină la Sighet țara respiră prin clorofila trecătoarelor frunze ce mor toamna ca niște soldați ce vor fi îngro- pați în pămîntul din care s-au smuls. Lemnul pridvoarelor, lemnul de prin văi răcoroase, lemnul de pe dealuri și de la munte. Apele curg, arborii mor în picioare, munții nu pleacă niciodată din țară, el sînt vertebrele patriei, munții stau neclintiți sub orice furtună, și copacii au rădăcinile adine trate in pămint...Omul e frate cu durea, s-a mai zis să se mai zică. Să un arbore, mi-a : Vida Gheza, să-1 ucizi. Eu de nu demult am ceput să înțeleg lemnul. Da, să tai un copac. înseamnă să-1 omori : dar sculptorul cu securea poate pe ,acest lemn

căr- vîn-

in-păși-o tai spus înseamnă de-abia in

mort dea o obicei sfint : rile în an și să-și ceară iertăciune de la brazii tă- iați. Se pun securile la rădăcina tăiată se stropește cu țuică, adică cu palincă acel loc și se încinge o horă în jur... Lemnul trebuie cinstit, el te însoțește in viață,
TnsemnSri da

Dumitru
Radu POPESCU

de la naștere, leagănul e din lemn, lemnul te ține, lemnul te leagănă și te adoarme. Apoi cind copilul începe să meargă în patru labe prin casă, întîi de picioarele mesei se prinde, și se ridică ajutat de ele în picioare... de-1 tai și-l duri, el ți-e copîrșeu și cu el intriLemnul e șl __________noastră, răbojul, din el ne facem linguri, statui, să-l iubim... Vida Gheza, acest om minunat, modest ca un înțelept, cu ochi calzi, bun povestitor. Vida Gheza mi-a vorbit cu înfiorare despre măreția lemnului. despre Măria sa lemnul — șl eu știu, și toată lumea știe că Vida Gheza de atîția ani modelează lemnul

Bradul faci seîn-în groapă, memoria

și-i dă o nouă viață, a- rătîndu-ne cum arătară în vremi bătrinii noștri, cuiț; arătară cei împuș- cați mișelește la Moisei, in acest Lidice din Transilvania, cum arătară martirii istoriei noastre... Și pe unde a fost în lume, el a cioplit în lemn tot lumea moroșenilor și chipurile zbuciumatei noastre istorii. în Franța, venind din războiul din Spania, în lagăr, cioplește din trei butuci aruncați la bucătărie pe cei' trei capi de răscoală : Horea, Cloșca și Crișan. într-o baracă, unde expoziție a lor, Horea, Crișan sînt lație... Pină ___ducătorul lagărului il felicită pe artist. însă după aceasta vine adjunctul lagărului și-I întreabă de unde a avut lemnul........ De la bucătărie". „Deci 1-al furat ?“. „Era aruncat". „Dar nu ți l-a dat nimeni, l-ai furat I Zece zile carceră I". Și Vida Gheza face in Franța, in lagăr, zece zile de carceră pentru Horea. Cloșca și Crișan. Cînd iese din carceră, e purtat pe brațe de ceilalți. „A fost cel dinții succes al meu".Cel dinții pentru Horea, Crișan. pentru aur din istoria Zece zile de

. /

se face o deținuți- Cloșca și o reve- și con-

succes,Cloșca și o filă de noastră, oarcerăpentru o filă din istoria noastră. De- ani de zile, Vida Gheza dă viată lemnului, intrind în istoria artei noastre 1ÎN ZIARUL DE AZI
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în cental dezbaterilor: CREȘTEREA FUNCȚIEI EDUCATIVE A ȘCOLII

în cadrul adunărilor de partid ce au loc In pregătirea Congresului educației politice și al culturii, o importanță deosebită au cele ce se desfășoară în instituțiile de învățămînt, știință, artă și cultură. Astfel, este bine cunoscut că școlii de toate gradele, ca factor principal de instruire și educare a tineretului, îi revine un rol deosebit' de important In modelarea conștiinței înaintate a tinerei generații, în formarea a-
cesteia în spiritul înaltelor imperative morale ale societății noastre. în același timp, cadrelor didactice le incumbă îndatorirea de a constitui, prin menirea socială pe care o îndeplinesc, prin întreaga lor activitate și comportare, autentice modele etice, exemple de muncă și viață' în concordanță cu principiile și normele Codului moral al partidului. în chip firesc, comuniștii din aceste instituții — dezbătînd aprofundat an

samblul problemelor legate de traducerea in viață a Programului ideo- logico-educativ al partidului — pun un puternic accent pe modul cum se realizează în practică „educarea educatorilor", potrivit indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „...Să începem cu educarea comunistă a tuturor celor pe care îi punem să facă educație comunistă altora".

'FAPTUL 
I DIVERS

I

Disciplina comuni pe care o predăm elevilor: MCAflA COMUNISTĂ
în general, profesorii comuniști de la liceul real-umanist „Nicolae Băl- cescu" din Capitală s-ar putea declara mulțumiți de rezultatele muncii lor în școală : anul trecut, procentul promovărilor a ajuns la 99, peste 80 la sută dintre elevi ob- ținînd note între 7 și 10, iar în primul trimestru al acestui an de învă- țămint, 89 la sută dintre elevi sînt promovați ; din promoția 1975. 83 la sută dintre absolvenți sînt acum stu- denți, ceilalți s-au încadrat în activitatea productivă. La rîndul lor. dacă se poate spune astfel, si elevii liceului pot fi mîndri și mulțumiți de profesorii lor : la diferite concursuri și olimpiade. în confruntări directe cu colegi din alte școli, s-a dovedit că pregătirea și comportarea lor răspund unor înalte exigențe.Cu toate acestea, la adunarea comuniștilor din liceu s-a vorbit mai puțin despre realizări, s-au citat relativ puține exemple pozitive. Principala idee călăuzitoare a dezbaterilor, prezentă aproape permanent în cuvîntul participanților la discuție, a fost aceea a conturării celor mai bune și eficiente modalități pentru angajarea tot mai puternică a școlii în realitățile social-politice ale țării noastre, pentru pregătirea științifică temeinică și educarea comunistă a e- levilor, constructori de mîine al socialismului și comunismului.O direcție principală de acțiune a organizației de partid a fost și este : educarea educatorilor. Respectiv, ridicarea gradului de pregătire al profesorilor avînd în vedere că, indiferent de specialitate, de domeniul pe care îl predă, există o disciplină unică, globală, comună — respectiv modelarea conștiinței comuniste a tinerilor. în legătură cu aceasta s-a arătat că :„...elevul de azi nu mai e cel de acum 20—30 de ani ; e mai informat, are mai largi posibilități de afirmare școlară și extrașcolară, alte condiții

de viață, de muncă" (prof. Gh. Călugărița) ; „...sîntem profesorii unei generații conștiente de menirea ei, de faptul că va clădi societatea comunistă, că va stăpîni știința și tehnica anului 2000, că va depăși multe din neîmplinirile spirituale și morale ale personalității umane, pentru a cărei profilare acționăm acum. în lumina principiilor Codului qticii și echității socialiste" (prof. Luiza Răi- can, directoarea liceului) ; „...pregătirea științifică și educația revoluționară a tinerilor de astăzi trebuie să
La liceul real-umanist 

„Nicolae Bălcescu“ 
din Capitală

se realizeze prin marea varietate de mijloace oferite de realitatea socialistă a țării" (prof. Maria Pavno- tescu). Și, pentru toate aceste „motive" obiective, de fapt coordonate definitorii ale procesului instructiv- educativ, profesorul, educatorul — ei înșiși diferiți de cadrele didactice de acum 20—30 de ani — trebuie să se pregătească exigent, continuu, multilateral.Unor asemenea argumente de principiu, teoretice, le-ar fi prins, desigur, foarte bine și unele aspecte mai concrete, care să evidențieze situații mai puțin mulțumitoare privind diversificarea mijloacelor de apropiere a elevilor de realitățile vieții cotidiene, îmbinarea studiului cu practica, cu munca productivă. Deoarece, este știut, analiza critică este utilă chiar și acolo unde lucrurile merg bine, pentru ca ele să meargă și mal bine. Aceasta au dovedit-o chiar unii dintre participanții la dezbatere, prin propunerile concrete, de lucru, pe care le-au făcut în

adunare. O asemenea propunere, de exemplu, pornind de la cerința cunoașterii și mai în profunzime a documentelor Congresului al XI-lea, a Programului partidului de către toate cadrele didactice, viza elaborarea în colectivele de catedră a unor „documentare politice", orientarea dezbaterilor la învățămîntul ideologic în direcția integrării active .a acestor documente în predarea diferitelor discipline de studiu. Tot astfel, s-a propus legarea mai strinsă a școlii de viața întreprinderilor productive pentru realizarea unor progrese hotărîte în ce privește integrarea în- vățămîntului cu cercetarea si producția.„Exemplul de viață al educatorului — aflat permanent sub incidența înaltelor principii etice ale societății noastre socialiste — ' trebuie să constituie un subiect mai activ de meditație și dezbatere în organizația comuniștilor din școală ; se cuvine continuată practica de a cere membrilor de partid să prezinte în fața biroului organizației de partid sau în adunarea generală informări asupra activității profesionale și politice desfășurate" (prof. Gheorghe .Rădulea, secretarul organizației de partid). în acest context, înalta misiune educativă a comunistului de la catedră, sarcinile de mare răspundere încredințate lui de societatea socialistă pentru pregătirea politică, profesională, etică a tinerelor generații și care impun o permanentă vigoare spirituală a profesorului, integrarea sa activă în viața politică și socială a colectivității în care trăiește și muncește au reprezentat, cu adevărat, concluzia și, în același timp, profesiunea de credință, reafirmată cu hotărire de comuniștii din acest reputat liceu bucureștean. cu îndelungate și valoroase tradiții educative.
Florica DINULESCU

Absențe nemotivate ale cadrelor didactice în viața spirituală a satului I Ca două
| picături
| de apă

La adunarea generală a comuniștilor de la școala din Buhoci, județul Bacău, la care au participat toate cadrele didactice din cele cinci sate componente ale comunei, au fost dezbătute, în lumina Programului ideologic al partidului, problemele legate de formarea în spirit comunist a noii generații, de modul în care se preocupă cadrele didactice de înrădăcinarea normelor Codului etic. Atît informarea prezentată de birou, cit și cei care au luat cuvîntul, au soos in evidență rezultatele pozitive obținute în procesul instructiv-educa- tiv, au criticat cu exigentă deficientele care mai dăinuie și au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea activității organizației de partid pe tărimul educării patriotice, a dezvoltării spiritului militant, revoluționar al comuniștilor, al tuturor cadrelor didactice și elevilor.Totodată, se cere relevat faptul că adunarea nu și-a circumscris a- tenția cu exclusivitate la sfera activității școlare, ci s-a referit și la contribuția profesorilor și învățătorilor la munca culturală din comună, la viața spirituală a satelor, la activitatea desfășurată pentru educarea politico-ideologică a țăranilor cooperatori.— Trăim și muncim în mijlocul a peste 5 500 de săteni, dar. trebuie s-o recunoaștem. facem prea puțin pentru crearea unui climat politicomoral menit să favorizeze întronarea în traiul de toate zilele a normelor eticii comuniste — spunea profesorul Ioan Cojooaru. E drept, ne-am întocmit planuri bogate, care prevăd acțiuni interesante pentru dezvoltarea conștiinței socialiste. educarea patriotică și cetățenească, cultivarea unor relații socialiste bazate pe echitate și adevăr, dar, spre rușinea noastră. au rămas mai toarte doar înscrise pe hîrtie. Dovadă o constituie și faptul că în ultima lună ușa căminului

cultura] nu a mai fost deschisă dedt pentru ședințe.Alți vorbitori, printre care profesorul Emil Brătulescu. Învățătorii Vasile Stoian, Vasile Tofan, au arătat că nici acele puține acțiuni care 
se organizează la căminul cultural nu Bînt suficient de bine pregătite, nu sînt interesante, de o înaltă ținută educativă, ca să atragă oamenii. Ei au criticat superficialitatea de care mai dau dovadă unele cadre didactice în organizarea diferitelor manifestări cultural-artistice și au pro-
La școala din Buhoci - 

județul Bacău

pus biroului organizației de bază să încredințeze sarcini concrete fiecărui comunist în vederea îmbunătățirii muncii politico-educative din comună. Adunarea a criticat fără menajamente pe unii membri de partid din rîndul cadrelor didactice, ca loan Hrișcă, Mircea Murărescu, Olga Andrei și alții, navetiști care vin în comună cu prima cursă și ■ pleacă imediat după terminarea orelor de curs, fără să participe vreodată la viața spirituală a satului. De altminteri, așa cum s-a subliniat, într-un asouțit spirit critic, pe parcursul adunării. navetismul constituie o primă și principală cauză a absentelor cadrelor didactice din această comună la munca de culturalizare a, maselor. La ora actuală, cei mai multi dintre ei vin dimineața și pleacă după-amiază. în asemenea situație, nu-i de mirare că nu pot fi văzuți prea des pe la căminul cultural sau pe la bibliotecă, „strălucesc" prin absență din viața culturală a comunei.Pe drept cuvînt, tovarășul C. Durian, secretarul comitetului comunal

de partid, critica faptul că nici unul dintre aceste cadre didactice n-a mai făcut în ultima vreme vreo expunere în fața cooperatorilor, nu participă la activitatea brigăzilor științifice, nu' trăiește efectiv problemele comunei. Lipsei lor nemotivate din viață spirituală a localităților unde muncesc i se datorează, bunăoară,' faptul că sătenii din Coteni. Dospl- nești, Buhocel, n-au mai văzut un film de doi și chiar trei ani de zile. Pe această linie, mai multi vorbitori au cerut organizației de partid să dea dovadă de mai multă intransigență față de cadrele didactice, în general față de intelectualii1 care absentează de la viața spirituală a satului, iar cei care nu-și fac datoria, să fie puși in discuția adunărilor /generale ale organizațiilor de parțid sau ale grupelor sindicale.— Avem obligația morală — arăta profesoara Aneta Șuștac — ca fiii, chiar și adoptivi, al acestei localități, să contribuie cu întreaga lor capacitate intelectuală la educarea politică și ideologică a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, a tuturor tinerilor și virstnicilor din satele noastre.Prin dezbaterea amplă, exigentă, prin spiritul intolerant fată de lipsurile care se manifestă în acest domeniu, prin măsurile constructive a- doptate pe temeiul propunerilor făcute de vorbitori, adunarea a evidențiat hotărîrea comuniștilor, a tuturor cadrelor didactice din Buhoci. de a realiza o cotitură în activitatea lor socială, de a pune capăt lipsurilor semnalate și a munci cu fermitate pentru a face din Programul ideologic al partidului, din Codul eticii și echității socialiste, o realitate a climatului de muncă și viață al întregii comune.
Gheorghe BALTĂ corespondentul „Scîntell"

Grigore Luțai din satul 
Ghenci ți Gabor Demeter din 
Vama (județul Satu-Mare),' au 
împlinit fiecare 100 ani „bătuți 
pe muche". Rudele, prietenii, 
vecinii și consătenii lor, virst- 
nici și tineri, au ținut să fie 
cu toții prezenți la sărbătorirea 
lor, oferindu-le buchete de flori, 
adresîndu-le urări de sănătate 
și ..de viață lungă. Deși satele 
lor se află la o distanță de 
cițiva zeci de kilometri unul de 
altul, deși cei doi centenari nu 
s-au cunoscut niciodată, răs
punsurile pe care le-au dat 
celor care i-au întrebat despre, 
secretul longevității și al faptu
lui că se simt incă in putere, au 
semănat ca două picături de 
apă : „Munca, taică I Munca, și 
cumpătarea. $i cinste. Și o- 
menie...". „Picături" de înțelep
ciune care poartă semnătura 
unui secol de viață.

o a o fost
Același 
toboganO inedită expoziție a deschisă la căminul cultural din comuna Unirea, județul Brăila. Tema ei : „Comuna noastră in anul 2000". Sint reunite aici — rod al imaginației copiilor — numeroase desene prin care fiecare își închipuie cam cum va arăta comuna lor la cumpăna dintre două milenii. Atrag, cu deosebire; atenția mijloacele de transport. blocurile cu o arhitectonică aparte. Toate obiectele au fost transfigurate de copiii-pictori așa cum le visează ei. Tot ce-i înconjoară a căpătat, în viziunea lor, noi proporții, forme, dimensiuni. In- tr-un singur punct, copiii s-au dovedit „conservatori" : cind a fost vorba de... copii. Pentru joaca prichindeilor din anul 2000, copiii din 1976 au prevăzut același tobogan, același carusel, aceiași oameni de zăpadă, celeași castele de nisip..’. a-

Cartierul „Cetate'' din Alba lulla Foto : E. Dichiseanu

Băi publice la sate
Minciuna 
pedepsită

BBSBBBnBBBBBBMiliția, după cum se știe, are numeroase îndatoriri : de la misiunile încredințate pentru apărarea avutului obștesc și pînă la asigurarea ordinii și liniștii publice, de la problemele de circulație și pînă la cele care vizează respectarea riguroasă a legalității socialiste etc. Despre această activitate complexă, pusă în slujba poporului, s-a scris nu o dată în ziarul nostru. Astăzi, ne-am oprit îndeosebi asupra efortului de perfecționare a acestui important domeniu de activitate. Interlocutor — tovarășul JEAN MOLDOVEANU, adjunct al ministrului de interne, șeful Inspectoratului general al miliției.— Avînd în vedere sarcinile ce le revin, vă rugăm, tovarășe general-lo- cotenent, să vă referiți, pentru început, la măsurile care s-au întreprins și se întreprind pentru perfecționarea activității organelor de miliție, în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.— Pe baza indicațiilor date de comandantul suprem al armatei, a hotărîrilor Congresului al XI- lea al partidului, a fost elaborat un program concret de perfecționare a activității miliției, care a fost a- probat de Consiliul de conducere al Ministerului de Interne. Programul prevede un complex de măsuri în vederea orientării forțelor și capacității de acțiune a fni- liției pentru îndeplinirea la nivel calitativ superior a sarcinilor și misiunilor încredințate pentru apărarea cu fermitate a cuceririlor revoluționare. a liniștii și ordinii publice atit de necesare activității' constructive și creatoare a celor ce muncesc, pentru apărarea legalității socialiste. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Mesajul a- dresat cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea miliției „procesul de continuă perfecționare a organizării și conducerii societății pune și în fața organelor de miliție sarcini importante legate de modernizarea metodelor lor de muncă, de asigurarea unei înalte pregătiri profesionale a tuturor cadrelor care lucrează în acest domeniu". Pornind de la aceste indicații deosebit de prețioase pentru activitatea noastră, precum și de la cerințele Programului partidului, vom acționa cu mai multă hotărire pentru îmbunătățirea muncii de prevenire și combatere a infracțiunilor și a altor fapte antisociale, ne vom preocupa mai stăruitor, cu competentă și exigență sporită, de activitatea de selecționare, creștere și promovare a cadrelor de miliție, de formarea și perfecționarea acestora, precum și de intensificarea muncii de educație în rindurile lor. Totodată, în centrul a- tenției noastre va sta preocuparea pentru perfecționarea organizării și conducerea activității miliției, modernizarea continuă a metodelor de muncă.— Ati amintit despre activitatea de prevenire și combatere a infrac

țiunilor. Vă rugăm să stăruitl mai mult, asupra acestei laturi deosebit de importante din activitatea miliției.— Pentru prevenirea faptelor antisociale. ne preocupăm permanent de luarea celor mai potrivite măsuri In scopul evitării încălcării dispozițiilor legale de către cetățeni. Această acțiune de prevenire emană din con

prevenire a infracțiunilor și ce acțiuni mai importante au fost întreprinse în această direcție ?— Desigur, prevenirea infracțiunilor revine într-o mare măsură și altor organe de stat specializate, nu numai organelor de miliție. In același timp, după cum rezultă din documentele de partid în ideea enunțată, prevenirea este o datorie a fiecărui cetățean al patriei noastre socialiste. în această direcție, am intensificat colaborarea cu factori de conducere din unitățile economice, cu organizațiile obștești și de tineret, antrenarea în tot mai mare măsură a opiniei publice la descoperirea și Înlăturarea cauzelor care determină sau favorizează comiterea de infrac

tăți,’ testări periodice, dezbateri colective și altele. în aceste condiții, cadrele de miliție au posibilitatea să-și perfecționeze stilul de muncă, să acumuleze noi cunoștințe din domenii cît mai diverse, pentru a putea face față cerințelor și exigențelor mereu sporite care le stau în fată. De altfel, întregul proces instructiv- educativ are menirea de a forma lucrători de miliție care să fie model de comportare morală și cetățenească, și care, prin tot ceea ce fac, să devină adevărați promotori ai politicii de echitate și dreptate a partidului și statului nostru.

în apărarea ordinii de drept, a bunurilor obștești și personale, prin

POPULARIZAREA, PROMOVAREA 
Șl APLICAREA LEGII

cepția politicii partidului și statului nostru, care urmărește aplicarea în viață a normelor eticii și echității socialiste, respectarea neabătută a legalității socialiste privind apărarea avuției naționale și a bunurilor cetățenilor, apărarea vieții, integrității corporale, demnității și libertății cetățenilor, ridicarea gradului de siguranță a circulației pe drumurile publice, asigurarea ordinii și liniștii publice, a pazei și securității obiectivelor economice. în acest scop, o deosebită valoare teoretică și practică o au indicațiile pe care ni le-a dat comandantul suprem al armatei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul consfătuirii cu cadrele de bază din securitate, miliție, procuratură și justiție, din aprilie 1971, potrivit cărora este necesar să acordăm o mare atenție măsurilor preventive, să facem totul pentru a împiedica să se comită abateri, să se încalce legea, iar organele de stat să considere că au acționat bine numai atunci cînd au reușit să prevină infracțiunile și manifestările antisociale. Toate acestea conferă actului de prevenire a infracțiunilor un caracter politic. In condițiile orînduirii noastre socialiste, cînd omul este ridicat la valoare socială supremă, cînd tot ce se înfăptuiește este subordonat creșterii nivelului său de trai, afirmării plenare a personalității umane. prevenirea îmbracă și un caracter umanitar. Să împiedici un om să devină infractor, să-I determini să fie cinstit și corect este o muncă în care trebuie investită multă pasiune, competentă, dăruire.— Care sînt căile și mijloacele de

țiuni. Aș dori să subliniez faptul că, în anul 1975, de exemplu, s-au organizat un număr mare de acțiuni și controale milițienești la care au participat reprezentanți ai unor organizații economice și obștești, acțiuni soldate cu rezultate pozitive pe linia prevenirii infracțiunilor. în același an. cu sprijinul nemijlocit al organelor din procuratură și justiție, au fost organizate peste 200 000 de acțiuni de popularizare a legilor și au fost judecate un număr însemnat de procese publice. Totodată, au avut loc numeroase întîlnirj cu populația, care constituie sprijinul de nădejde al miliției în prevenirea, depistarea și combaterea infracțiunilor— Ținînd seamă de rolul important pe care îl are de îndeplinit miliția în societatea noastră socialistă, ce s-a întreprins pentru continua perfecționare a cadrelor de miliție ?— în scopul asigurării unui înalt nivel dc pregătire politico-ideologică. de specialitate 'și militare, a tuturor cadrelor din miliție s-a întocmit un program de activități care vizează în principal formarea cadrelor de miliție nu numai in timpul petrecut in cadrul școlilor de ofițeri și subofițeri, ci și după aceea, la locul de muncă al fiecăruia. Pentru însușirea temeinică a profesiei de lucrător de miliție și formarea unor calități absolut necesare (devotamentul, receptivitatea. discernămintul. obiectivitatea, curajul, spiritul de vigilentă, solicitudine față de sesizările și cererile legitime ale cetățenilor) s-au organizat și funcționează cursuri de pregătire și de perfecționare pe speciali

— Vă rugăm să precizați clteva din direcțiile și preocupările de viitor ale organelor de miliție.- Realizările importante obținute an de an în toate domeniile vieții social-eco- nomice din tara noastră exercită o tnrîurire pozitivă și în activitatea de miliție. Astfel, prin grija conducerii de ■ partid șl de stat, organele de miliție au fost și sint dotate cu aparatură tehnică modernă de specialitate, fapt care ușurează munca noastră de combatere a manifestărilor antisociale. Sîntem receptivi la tot ce e nou și căutăm să lărgim în continuare dotarea cu aparatură specifică activității noastre în diferite domenii, cum ar fi' mecanizarea unor operațiuni de evidenta populației. dirijarea automată a traficului rutier, introducerea televiziunii in supravegherea circulației, diversificarea legăturilor prin radio și altele. Constatăm cu satisfacție că probleme ale muncii de miliție interesează tot mai mult și alte instituții, inclusiv de cercetare științifică. Așa, de e- xemplu, în ultima sa sesiune. Academia de științe medicale a analizat, printre alte probleme, accidentul rutier și consecințele acestuia. O preocupare de seamă a noastră este și a- ceea de a lua, atunci cînd este cazul, o atitudine critică și a sancționa orice atitudine pasivă sau abuzivă a lucrătorilor din miliție, indiferent de funcția și gradul acestora. Procedînd în felul acesta, am considerat și considerăm că autoritatea și prestigiul miliției nu se știrbesc cu nimic, ci dimpotrivă, se întăresc, se consolidează. în încheiere, aș vrea să subliniez că toate acțiunile intreprinse pentru perfecționarea activității noastre sint îndreptate spre creșterea rolului organelor de miliție, a răspunderii față de marile îndatoriri pe care le are pentru asigurarea apărării avutului obștii și al celui personal. pentru combaterea fenomenului ^infracțional, pentru apărarea legalității socialiste.Convorbire consemnată de 
Florea CEAUȘESCU

în cadrul preocupărilor permanente pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale populației de la sate — care-și găsesc materializare în dezvoltarea de unități economice, de așezăminte sociale și culturale, unități prestatoare de servicii — o atenție din ce în ce mai mare se acordă construcției de băi publice. Evident, extinderea rețelei de asemenea edificii va marca un pas înainte pe calea procesului de urbanizare, de ■ îmbunătățire continuă a condițiilor sanitare ale populației.Pentru amplificarea e- forturilor în acest sens. Comitetul pentru problemele consiliilor populare a întocmit un stu- diu-program menit să devină o componentă a măsurilor de ordin general privind dezvoltarea serviciilor în mediul rural. întrucît din a- cest studiu, se degajă un șir de concluzii de larg interes cetățenesc, ne oprim — pe scurt — asupra cîtorva dintre ele.în ultimii ani, construcția de băi la sate cunoaște o dezvoltare tot mai puternică — în locuințele personale, și ea edificii publice. în unele județe, de pildă Brașov, Argeș, Olt, Satu- Mare, Vîlcea. Hunedoara ș.a.. datorită preocupării organelor locale, a consiliilor populare respective, s-au amenajat și construit băi publice în cîte 15—25 de comune. în lumina indicațiilor date de conducerea partidului pentru dezvoltarea mal rapidă a construcției de băi la sate, studiul la care ne referim preconizează realizarea — pînă la sfîrșitul actualului cincinal — a unui amplu program de construcții de băi. Orientarea preconizată vizează ca priorități în acest sens să aibă viitoarele centre

urbane și comunele cu’ o populație de peste 10 000 locuitori. în acest scop, s-a stabilit elaborarea de devize pentru două tipuri de băi și se recomandă ca. acolo unde este posibil, acestea să fie amplasate prin comasarea cu alte utilități asemănătoare (curățătorii chimice sau alte servicii ce pot fi organizate pe lîngă băi). Măsura are în vedere atît realizarea unor construcții la un preț de cost scăzut, cît si evitarea risipei de teren. în studiu se propune, de asemenea, ca finanțarea lucrărilor pentru această categorie de investiții să se facă din fondurile alocate prin plan consiliilor populare, cît și din contribuția bănească și în muncă a populației.în mai riiulte locuri — venind în întîmpinarea cerințelor cetățenilor — consiliile populare și-au propus să dezvolte substanțial construcția de băi publice în actualul cincinal. într-o serie de județe, cum ar fi Olt, Gorj, Argeș, Hunedoara ș.a., s-a prevăzut să. se construiască ori să se amenajeze în clădiri existente. pînă la sfirșltul cincinalului, cite o baie publică în majoritatea comunelor. Este, fără îndoială, o acțiune bună. Ea se înscrie în cadrul mai larg al hotărîrilor Congresului consiliilor populare— care cer organelor locale, deputaților și cetățenilor să acționeze cu toate forțele pentru dezvoltarea economico-so- cială a comunelor, pentru creșterea gradului lor de confort și civilizație. Firește, pentru aceasta sînt necesare eforturi sporite atît din partea consiliilor populare — privind, mai ales, valorificarea resurselor locale. în special a materialelor de construcții— cît șl din partea cetățenilor care, in frunte

cu deputății, sînt chemați să contribuie la înfăptuirea acestui program.Din studiul amintit se desprinde însă și o observație. de ordin mai general, privind modul în care sînt utilizate actualele băi. Ea se referă la faptul că o bună parte din băile publice existente1 nu pot fi, și nu sînt, din diverse cauze, utilizate în mod corespunzător — de pildă. datorită stării de uzură înaintată a instalațiilor unora dintre ele sau unor deficiente în planificarea aprovizionării acestora cu combustibil. De altfel, în cazul băilor existente șl folosite necorespunzător, studiul-program preconizează o serie de măsuri ce vor trebui aplicate cu maximum de operativitate de către birourile și comitetele executive ale consiliilor populare comunale șl județene. în esență, este vorba de o acțiune oom- plexă — de la repararea și punerea în stare normală de funcționare a tuturor băilor, soluționarea corespunzătoare a problemei aprovizionării cu combustibil pînă la organizarea unor servicii complementare (frizerie. coafură, curățătorie chimică)....Așadar, este necesar ca, paralel cu preocuparea pentru realizarea sarcinilor privind construcția de băi publice la sate, consiliile populare județene si comunale să ia toate măsurile șl pentru buna întreținere, repararea și punerea în funcțiune a băilor existente — firește, a celor care nu au un grad de uzură prea înaintat — astfel incit, in toate localitățile care dispun de asemenea e- dificii. cetățenii să poată beneficia din plin de serviciile lor.
Constantin
PR3ESCU

In fața comisiei de judecată 
de pe lingă primăria din Go- 
dinești-Gorj, B. Nicolae a sus
ținut, sub’ jurământ, că a văzut 
el, cu ochii lui, cum Smaranda 
Morojan a fost bătută cu1 parul 
de către Cristea și Maria Țu- 
țugan. De la comisia de jude
cată, pricina a ajuns la Tribu
nalul din Tg. Jiu. In fața in
stanței, același B.N. a susținut 
aceeași mărturie :

— Am văzut cu ochii mei cum 
inculpații au lovit-o cu parul 
pe reclamantă.

Mărturia lui a cîntărit decisiv 
în balanța judecății, astfel că 
cei doi au fost amendați cu cîte 
800 de lei. Dar iată că în 
curînd s-a descoperit că B.N. 
habar n-avea de conflictul Sma- 
randei cu cei doi amendați, ci 
nu văzuse nimic „cu oahii lui", 
că la mijloc nu era vorba de 
nici un par și nici o lovire... 
Urmarea : pentru mărturie min
cinoasă, B.N. a fost condamnat 
la un an si jumătate închisoare, 
unde o si vadă „cu ochii lui" 
ce înseamnă si ta orbească 
patima.

cinoată, B.N, a tot 
la un an oi fumata 

sa va\

Promptitu
dine

este denu- 
• a unui

țf

GURA HUMORULUIDezvoltarea rețelei comercialeConcomitent cu preocuparea de a asigura și a pune la dispoziția populației un volum sporit de mărfuri, într-o structură cit mai corespunzătoare cerințelor lor, în cadrul întreprinderii comerciale de stat mixte din Gura Humorului se acordă 3 atenție deosebită promovării formelor moderne de desfacere a produselor, profilării și specializării unor unități din rețeaua comercială -a orașului.— Cu sprijinul organelor locale. de partid și de stat — ne spune tov..- Mircea Vasileanu. directorul întreprinderii — am reușit în ultima perioadă să îmbogățim gama unităților comerciale specializate. Avem acum un magazin profilat pe desfacerea mezelurilor, unde cumpărătorii pot găsi zilnic 20—30 de sorti

mente, o unitate de lactate și brinzeturi, iar -în cadrul unității „Gospodina" a fost substanțial îmbunătățit sortimentul pe seama introducerii unui important număr de semipreparate pe bază de carne și legume, foarte solicitate fiind cele corespunzătoare specificului local. în aceeași arie de înfăptuiri, venind în în- timpinșrea cerințelor locuitorilor orașului și ale celor din satele din imprejurimi, a fost organizat un magazin de mobilă tip expoziție cu vînzare. Două noi magazine, înființate nu de mult la parterul unui bloc din piața centrală, unul de tricotaje și altul de țesături, completează zestrea comercială a orașului, contribuind la îmbunătățirea aprovizionării oamenilor muncii. (Gh. Parascan).

„Motanul încălțat" es mirea — sugestivă — magazin pentru copiii din Tg. Jiu. Nu de mult, printre cumpărători s-a strecurat In magazin și Ion CordușLuncilor 24). 35 *o la
din localitate Deși în vlrstă I. Q. n-avea Odată in- încălțat", s-a(str. de nici trat furișat aglomerația mai mare, și a sustras o pereche de pantofi pentru copii. Prins asupra faptului, o bătrînică l-a dojenit :— Mai mare rușinea dacă o să afle copilul că-1 încal.ți cu pantofi de furat...— Care copil, babo ? Eu copil — a răspuns el.— Atunci, .- de ce i-ai maică 7Ii luase, ca să-i vîndă. n-a mai apucat. Reacția promptă a bătrinei din magazin oprit hoția. ■■ >■

de ani, ocupație. „Motanul spre un colț, Unde era

Aprobare 
verbală

n-amluatDara

să o:— Bună dimineața și bună vă fie inima. Ia și matale dușcă, să fie într-un ceas bun, și să aibă însurățeii parte de casă de piatră...Așa il îndemna șoferul de pe autovehiculul l-BR-3262 (proprietatea C.A.P. Sțăncuța,' județul Brăila), pe lucrătorul de' miliție care-i făcuse semn să tragă pe dreapta.— Actele mașinii, vă rog.— Să fie cu țuică sau cu vin?— Cu foaia de , parcurs.— Păi să vedeți.;. ■ n-am nici o foaie de parcurs. Spuneți , și. dv. : cum era să. trec pe. ea '„transport de - nuntași?" Dar. am aprobarea verbală și per- ■ sonală a președintelui Tudo- rache Cîrjan : „Du-te, mă, și. du-i acasă". Așa mi-a zis. Și el- e șef, nu ?... Acum va răspunde ■ șeful; Și va explica el cum gjn- dește că se administrează bunurile obștești.Rubrică redactată ds
Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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-CUM MERGE TREABA LA SATE?
— Cu spor, atolo unde muntu este bine orgunizutu!

Reporterii „Scînteii" informează despre :

Pregătirea recoltei Plantarea pomilor
de legume timpuriiau în ve-Lucrările ce se fac acum In legumicultura .. . dere două obiective : obținerea unor recolte cit mai timpurii de legume — verdețuri, varză și cartofi — precum și asigurarea in. fiecare județ a unor baze proprii de aprovizionare. Concret, cum se acționează pentru obținerea de recolte cit mai timpurii ?

PRAHOVAZi de primăvară, cu timp prielnic pentru executarea lucrărilor în grădinile de legume. Am urmărit ieri muncește în agricole din cu tradiție melor.
Ora 7, la

a cooperativei agricole Ghei- ghița. Aici întîlnim peste 270 de cooperatori. Se lucrează organizat, pe echipe, la amenajarea platformelor calde pentru răsadnițe. repicarea răsadurilor de legume timpurii, repararea solariilor și fertilizarea cu superfosfat a terenurilor legumicole. ..Pe primul. plan al preocupărilor — ne spunea tov. Tudor Păun, ajutorul șefului de fermă — am pus producerea răsadurilor în cantități suficiente, pentru a putea să reailizăm planul de plantări la fiecare cultură legumicolă. Astfel, la semănat și repicat răsaduri sîntem mai avansați cu 10 zile față de anul trecut. Putem astfel să plantăm în cîmp mai devreme și să obținem o recoltă mai timpurie". într-adevăr. pentru cele 6 ha cu tomate timpurii și 7 ha. cu varză timpurie, răsadul a fost asigurat și repicat în totalitate, creîndu-se in plus și o rezervă de 15—20 la sută. Se. așteaptă momentul optim pentru plantarea lui. în același mod este organizată activitatea și în fermele legumicole ale cooperativelor 
Ie Albești și Bucov.Toate cooperativele am fost și-au propus five cite 20 ha de cartofi purii. Și pentru aceasta absolut obligatoriu ca tuberculii să fie nuși la preincolțit. Or. in afară de cooperativa agricolă din Bucov. care â pus ' la preincolțit tate de cartofi — 230 tone 
s-a făcut prea

cum secîteva cooperative județul Prahova, in cultura legu-ferma legum i colĂ

agrico-la să care cul- tim- este
intreaga canti- pentru sămînță — în celelalte puțin în această

și întreținerea livezilor

privință. Este nevoie ea în următoarele zile toți cartofii de sămînță să fie puși la pre- încolțit pentru a se putea obține recolte timpurii de cartofi. De asemenea, este necesar să fie puse la punct sistemele vechi de irigații și să se extindă amenajările in sistem local, pentru ca toate suprafețele' ce se vor cultiva cu legume să fie irigate. (Aurel Papadiuc).

te. în unele cooperative agricole se manifestă însă tendința de a nu se cultiva integral suprafețele prevăzute. Astfel, la cooperativele agricole din Contești și Siliștea nu s-a acționat ferm pentru a se realiza 4 ha și, respectiv, 3 ha cu tunele pentru varză. De asemenea, în solariile de la cooperativele agricole Bragadiru și Crînguri -mai sînt terenuri nearate. Specialiștii centralei au stabilit măsuri ca pînă la 5 martie să se termine însămînțările pentru producerea răsadurilor de tomate timpurii, iar pînă cel mai tîrziu se încheie tru ardei kapia. (Ion la 10 martie — să însămînțările pen- gras. gogoșari Teodor). și
TELEORMANîn județul Teleorman — principala zonă de aprovizionare a Capitalei cu legume — au fost întreprinse măsiîri în vederea obținerii unor recolte cît mai timpurii. Dintre acestea amintim : extinderea sola- riilor atît în unitățile agricole. cît și în curțile cetățenilor, protejarea unor culturi. în special varza, cu folii de polietilenă. ceea ce va permite ca recolta să fie livrată chiar la sfîrșitul lunii- aprilie, producerea de cartofi timpurii prin plantarea lor mai devreme și ferirea plantelor turi scăzute prin suprafața solului de paie sau folii nă. Pentru a se obține ducțiile prevăzute, trebuie aplicate acum. în primele zile controlul cadre de cialitate o serie de aspecte pozitive, și unele neajunsuri care trebuie grabnic înlăturate. S-a constatat că acțiunea de producere a răsadurilor este. în general, bine organizată. Astfel, au fost insămînțate în răsadnițe 300 mp cu varză. 760 mp cu tomate. 690 mp cu ardei și 100 mp cu vinete. Asigurarea întregului necesar de răsaduri și chiar a unor cantități suplimentare reprezintă o primă garanție că se vor putea planta toate suprafețele cu legume planifica-

SATU-MAREJudețul Satu-Mare are

de tempera- ășezarea la a unui strat de polietile- pro- măsurileale lunii martie. Din efectuat în județ de la centrala de spe- au reieșit, pe lingă

o bună experiență în cultivarea cartofilor timpurii, experiență care in acest an este amplificată. în toate unitățile cultivatoare de cartofi s-au luat primele măsuri pentru pregătirea tuberculilor și fertilizarea terenurilor. Așa, bunăoară, la cooperativa agricolă Bercu se lucrează intens la așezarea la preincolțit a cartofilor de să- mînță. Cooperatorii de aici au toate condițiile pentru a realiza și chiar a depăși producția de 20 000 kilograme la hectar obținută anul trecut și pentru a o livra cît mai devreme. Ce se face pentru a se'obține legume timpurii ? în grădinile cooperatorilor din Culciu. Oar. Odoreu sînt avansate lucrările de pregătire a răsadului și de repicat. Nu peste tot însă se acționează cu hotărire pentru asigurarea condițiilor sare începerii activității priu-zise de plantare a melor. I.L.F. a stabilit mite suprafețe pentru ducerea de răsaduri în solariile de la Cărei, în vederea aprovizionării cooperativelor care nu dispun de spațiul necesar. Cu toate acestea, o serie de unități cu care s-au perfectat■ înțelegeri — Vetiș. Boghiș — nu au depus încă comenzile și contractele pentru răsaduri. (Octav Grumeza).

nece- pro- legu- anu- nro-

Pentru buna aprovizionare a populației cu fructe, lă ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. s-a subliniat necesitatea de a se desfășura în cît mai bune condiții lucrările de întreținere în livezi și a se realiza plantările de pomi pe toate suprafețele prevăzute. Ce s-a în acest sens și cum din citeva județe ? se lucrează în aceste zile întreprins in livezile
ARGEȘArgeșul, deține o mare prafață cu livezi — 52 000 ha, din care 22 000 ha in cooperativele agricole. Cum prind viată acum, în primăvară, măsurile stabilite pentru creșterea randamentului în livezi și extinderea acestora ? „în aceste zile, . în livezi, ne spune Nicolae Popescu, inginer-șef la I.L.F. Argeș, este o concentrare masivă de forțe. E firesc. Ample lucrări s-au prevăzut a se executa pentru modernizarea plantațiilor existente. Pentru plantarea celor 268 000 pomi prevăzuți. cooperatorii pichetează terenul, sapă gropi, transportă gunoi de grajd. Se remarcă în această privință cooperatorii din Izvoru. Boțești, Richițele. în cooperativele agricole din Domnești, Mihăești și Aninoasa urmează să se treacă, peste puține zile, la organizarea unei plantații intensive de meri : pomiculto- rii de aici lucrează la nivelarea terenului și săparea gropilor. Tot în această primăvară vor fi organizate și plantații noi în masiv, pe mai multe ^șute de hectare. Elaborarea proiectelor de amenajare este însă.intîrziată, ceea ce impune din partea noastră o preocupare mai susținută". Interlocutorul ne-a pus apoi ia înde- mînă date privind întreținerea pomilor din actualele livezi, unde se află Ia muncă multe mii de oameni, sute de tractoare și alte atelaje agricole. Prima stropire, de exemplu, s-a efectuat la un număr mai mare de pomi față de cel prevăzut. Se apropie de sfirșit și executarea ' celei de-a doua stropiri. Totodată, se acordă atenție tăierilor de formare, fructificare și întreținere — lucrări care se vor încheia peste puține zile. Bune rezultate au fost obținute în coope-

8U-

Zărneștl,
Si

rativele agricole din Stîlpeni, Bălilești, Mihăești Cîmpulung. (Gh. Cîrstea).
DÎMBOVIȚA

sînt însă întîrziate în livezile din zona necooperativizată. Pentru accelerarea acestor lucrări, organele județene au ho- tărît ca mijloacele mecanice pentru stropit, devenite disponibile. odată cu încheierea acțiunii în sectorul cooperatist, să fie redistribuite în această zonă. Comandamentul județean a stabilit o serie de sarcini, cu termene și responsabilități precise, care vizează încheierea tăierilor pină la 20 martie. (Al. Dumitrache).

)

Plantatul poate începe. La cooperativei agrlcolâ din Balta Doamnei, județulPrahova, s-a asigurat un râsad viguros, de bunâ calitate, pentru varza timpurieîn județul Dîmbovița accentul se pune pe lucrările de întreținere a plantațiilor. în această direcție s-a acționat temeinic. încă din iarnă, după cum ne-a spus tov. ing. Ilarie Isac, directorul Stațiunii de cercetări pomicole de la Voi- nești, au fost organizate, In toate comunele în care există livezi, demonstrații practice privind tăierea corectă a pomilor. Au avut loc asemenea acțiuni la Dragomirești. Bărbuleț, Rîul Alb ș.a. Cercetătorii de la stațiunea Voinești, specialiști de la întreprinderea de legume și fructe au împărtășit cultivatorilor cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în acest domeniu. Ca urmare, numărul celor ce se pricep să taie pomii este tot mai mare.Zilele trecute a avut loc o ședință a comandamentului care coordonează desfășurarea lucrărilor în pomicultură. Analiza efectuată a scos în evidență faptul căf pînă la această dată, în sectorul cooperatist au fost terminate stropirile la pomi, terenul destinat noilor plantații a fost desfundat și fertilizat, urmînd ca pină la 15 martie să se execute piche- tatul. discuitul și eventualele nivelări. Materialul săditor este asigurat integral, atît pentru noile plantații, cît și pentru modernizarea celor existente sau completarea golurilor. în majoritatea cooperativelor agricole stadiul tăierilor este in pas cu prevederile din grafice, cu excepția unor restante înregistrate de cooperativele agricole Hulubești și Doicești. A fost impulsionată, în aceste zile, acțiunea de fertilizare cu îngrășăminte natu- Lucrările de întreținere

CLUJîn toate livezile oe formează bazinul pomicol aJ municipiului Cluj-Napoca lucrează In aceste zile sute de oameni. Se fac tăieri de formare a coroanei și fructificare, se execută stropiri și fertilizări. „în ferma pe care o oonduc — ne spune ing. Victor Moisesc, șeful fermei pomicole „Dealul Morii" a I.A.S. Cluj — tăierile s-au efectuat la peste 30 000 de pomi și am înoeput cea de-a doua stropire. Toate lucrările se execută de formații specializate, sub un strict control tehnic". Asemenea activități se desfășoară în unitățile agricole de stat și cooperatiste din întregul județ, precum și în grădinile țăranilor. Pînă in prezent au fost fertilizate cu îngrășăminte naturale peste 1 700 ha cu pomi, iar cu îngrășăminte chimice — 3 420 ha. S-au executat tăieri pe aproape 7 000 ha. din care 3 685 ha în cooperativele agricole. 1 500 ha în întreprinderile agricole de stat. 1 400 ha în grădinile populației. S-au aplicat. de asemenea, stropiri la pomii de pe 10 000 ha de livezi. Bune rezultate au fost obținute în cooperativele agricole din Cîțcău, Căței, Viile Dejului, Nireș, Bobîlna. Lucrările de întreținere în livezi sînt întîr- ziate la cooperativa agricolă din Unguraș, unitate cu un puternic sector pomicol, la cele din Suatu și Ocna Dej. Organele locale, specialiștii au luat toate măsurile pentru impulsionarea lucrărilor in livezi. (Al. Mureșan).

întreaga suprafață 
pregătită și cultivată

(Urmare din pag. I)te pentru agricultură sint deocamdată mici, neînsemnate.Sporirea recoltelor la hectar este nemijlocit legată de aplicarea măsurilor menite să asigure creșterea fertilității solului. îndeosebi în zonele cu terenuri podzolice s-au desfășurat și se desfășoară ample lucrări de subsolaj, însoțite de aplicarea de amendamente calcaroase și îngrășăminte naturale. Din datele furnizate de ministerul de resort rezultă că pină la 26 februarie au fost aplicate amendamente calcaroase pe 62 la sută din suprafețele prevăzute, cele mai bune rezultate ob- ținîndu-se în județele Olt, Dîmbovița, Vîlcea și Iași. în județul Dîmbovița, pe lingă executarea unor lucrări de subsolaj, au fost aplicate pe terenurile respective cantități mai mari de amendamente și îngrășăminte naturale decît cele prevăzute. Au fost luate măsuri ca lucrările să continue și în acest® zile de primăvară. în unele județe — Maramureș, Suceava, Botoșani — zăpezile abundente au împiedicat aplicarea amendamentelor. Dar acum, odată cu încălzirea timpului, această lucrare trebuie să se desfășoare in mod susținut. De asemenea, trebuie intensificat transportul îngrășămintelor organice la cîmp, îndeosebi în cooperativele timiș, șani, agricole din județele Hunedoara, Cova-sna, Boto- unde planul de fertilizări pe
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plătitUn du-te- vino scump
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Recepția la..

CONTRASTE
Aici, în cele 16 săli de clasă. 5 laboratoare. o bibliotecă, un cabinet medical și alte spații și dotări, ar fi trebuit să, se desfășoare activitatea școlară încă din na trecută, vorba de noul al Liceului din Rădăuți. în elevii și cadrele didactice n-au intrat încă, deoarece constructorii șantierului din localitate. șantier aparținînd I.J.C.M. Suceava. au făcut cam multă treabă de mîntuiălă. după aceea nu prea grăbit cu remedierile. Spre edificare, cu ajutorițl tovarășului . Vasile Coroamă, directorul liceului, vizităm clădirea. Constatăm astfel că. datorită proastei izolații. în

liceu plouă. Prin restrele neetanșe trunde zăpada, adu- nindu-se între geamuri în veritabile... troiene. Ușile, multe dintre ele au devenit prin ajustare dreptunghiulare pezoidaie. ca sămai vorbim despre instalațiile sanitare care curg sau despre întinse suprafețe de tencuială interioară ciuruite. Frumoasă „carte de vizită", nimic ' - - - ■aveau și au să îndrepte dau însă continuare ferență și seriozitate.rezultă din cepțiilor amînate. Să recapitulăm : un prim termen, la 5 noiembrie. Apoi un altul la 20

de zis ! Cei care obligația lucrurile dovadă în de indi- chiar ne- ceea suita re-

decembrie, iar al trei- ea, la 28 decembrie, anul trecut. Trecînd în 1976. seria amîhărilor continuă : 9 ianuarie, 30 ianuarie și... mai știi, cum peste februarie s-a sărit, n-ar fi exclus ca data „fermă" a recepției să fie stabilită la 1 aprilie, care cade într-o joi. Cum însă păcăleala este mult prea păgubitoare, este de datoria organelor județene de specialitate să intervină grabnic nu numai în vederea realizării lucrărilor ce se impun pentru inau- . gurarea normale a noului local al liceului rădăuțean, dar și pentru îmbunătățirea radicală a activității conducerii respectivului șantier. Termen : imediat 1

primele două luni nu a fost realizat. Cine așteaptă recolte sporite nu trebuie să mai întîrzie cu nici o zi transportul Îngrășămintelor naturale la cîmp 1Concomitent cu eforturile pentru a pune în valoare noi terenuri destinate agriculturii, pentru a spori fertilitatea solului, o atenție deosebită trebuie acordată însămînțării fiecărei culturi pe suprafețele prevăzute, respectindu-se riguros normele agrotehnice, astfel îneît să existe garanția realizării producțiilor prevăzute. Legea privind atribuții ale consiliilor popularei in domeniul agriculturii pentru îndeplinirea. în bune condiții a planului de însămînțări, comitetele executive ale consiliilor populare trebuie să exercite un control riguros pentru însămînțarea tuturor (suprafețelor de teren, luind acestea să se execute în optime și cu respectarea culturilor, aprobate prin stat și stabilite pe fiecare deținător de teren agricol. Reamintim această obligație primordială a consiliilor populare pentru a se preintîmpina cu desăvîrșire anumite situații din anul trecut, cînd importante suprafețe de teren au rămas necultivate sau au primit altă destinație. Consiliile populare județene și comunale, pe baza atribuțiilor cafe le revin, inginerii agronomi, ca reprezentanți ai statului" în cooperativele agricole, au datoria să asigure (însămînțarea integrală a tuturor suprafețelor cu culturile prevăzute.: Ș[ în agricultură planul trebuie îndeplinit punct cu punct, disciplina de plan este lege 1 Pămîntul reprezintă un bun național și, dc aceea, trebuie astfel lucrat și cultivat în fiecare unitate agricolă, în fiecare comună, incit să se realizeze, în cantitățile prevăzute, produsele agricole necesare economiei naționale, satisfacerii cerințelor întregului popor.îndeplinirea sarcinii trasate de conducerea partidului la recenta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R.— și anume, ca producția agricolă să constituia problema numărul unu a satului — impune, în primul rfnd, ca organele și organizațile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole să se ocupe cu cea mai mare răspundere de buna gospodărire a fondului funciar, de pregătirea și cultivarea integrală a tuturor suprafețelor cu culturile stabilite, în conformitate cu prevederile planului de stat, mobilizînd toate forțele și mijloacele existente in comune la realizarea — începînd din campania agricolă de primăvară— a tuturor lucrărilor de care depinde obținerea producțiilor sporite prevăzute pentru acest prim an al actualului cincinal.

principalelestabilește ( că,
măsuri ca perioade structurii planul de

sînt de 
la ca-Cu ce cheltuieli realizate fundurile cazane din tablă întreprinderea de zâne mici și arzătoaredin Cluj-Napoca ? De la C.S. Galați se expediază tabla necesară către unitatea din Cluj-Napoca. Aici, printr-o simplă operație de tăiere cu flacără oxiacetilenică. se decupează fundurile caza- nelor. Urmează un nou drum al tablei, de astă dată decupată, spre București, la tntre-

prinderea „Vulcan". Drum lung — combustibil mult, cheltuieli nțari ! Tabla decupată, după ce se ambutisea- ză la București, se reîntoarce cale din Napoca, prețul tului — noperă fie chiar mai mic ca cel al transportului. Este chiar atît de insolubilă problema fundurilor de cazane de la Cluj-Napoca ? Ce ar

pe aceeași nou la Cluj-Și, astfel, semifabrica- tablă și ma- — ajunge să

fi ca forurile de resort să mai... scurteze drumul lung al acestor semifabricate ? Soluția : tabla de la Galați să se oprească întii la București — la întreprinderea „Vulcan" — pentru a fi ambutisa- tă, și apoi să-și continue drumul la Cluj- Napoca. Sau. poate, se găsesc alte căi concrete. eficiente, pentru a- sigurarea ritmică a fundurilor de cazane necesare întreprinderii clujene, in condiții cit mai economice.

secvențe 
șantierele 
pitalâ, despre care se vorbește 
în reportajul alâturat : în foto
grafia din dreapta, echipa de 
dulgheri condusa de Constantin 
Oniță, Iar în aceea din stingă 
— echipa de montori a Iul Ră- 
ducanu Ivanciu de pe șantierul 
Întreprinderii de accesorii me
canice pentru Industria textilăFoto : Sandu Cristian se reflectă

Cind gindești puțin, cheltuiești multîn apropierea comunei Cerat, județul Dolj, s-a format în ultimii patru ani un adevărat zăcămînt. de cîteva milioane metri cubi, de îngrășăminte organice. Aici, în carierele de piatră părăsite, au fost aruncate dejecțiile rezultate de la complexul de creștere a porcilor din Cerat. De ce acest îngrășămînt valoros. în loc să fie folosit la fertilizarea ogoarelor, s-a transformat intr-un factor de poluare a mediului ? Istoria scrisă și nescrisă a acestei situații este lungă si complicată. Să derulăm momentele esențiale. încă de la darea în exploatare, stația de

epurare a acestui complex, care a costat'3.7 milioane de lei. nu a funcționat nici măcar o zi. Ca urmare, dejecțiile sub formă lichidă— circa 900 mc pe zi— au fost deversate în carierele de piatră. Discuțiile interminabile care au avut loc între beneficiar, proiectantul stației — I.P.J. Dolj — și constructorul ei — Trustul de. construcții locale Dolj— au rămas fără rezultat. între timp, carierele de piatră s-au umplut. în această situație. , soluția găsită de organele de specialitate din Agriculturii nedumerire. Din duri lefost construită o con
Ministerul stîrnește fon- ministerului a

ductă de peste 20 km, care a costat peste un milion de lei, pentru deversarea dejecțiilor în Jiu. Aceasta nu numai că nu rezolvă problema epurării apelor jeziduale de la complex. dar contravine și Legii privind protecția mediului înconjurător. Conducta însă nici ea nu poate fi folosită ; ii lipsește o pompă de mare putere. Nu înțelegem de ce s-a recurs la această improvizație. în loc să se pună la punct stația de epurare a dejecțiilor. Problema este următoarea : citi bani se vor mai cheltui pînă se va găsi o soluție pentru epurarea dejecțiilor de la complexul amintit ?

Valoarea economică 
a unor studii 
de organizareîn 15 unități ce aparțin întreprinderilor industriale republicane din județul Vrancea, colective ce au antrenat peste 700 de cadre din activul sindical, membri ai comisiilor inginerilor și tehnicienilor, alți specialiști, elaborează în prezent, sub conducerea directă a organizațiilor de partid, studii ce vizează organizarea științifică a producției și a muncii. în zece unități, această acțiune a fost încheiată, stabilindu-se peste 100 de teme care vor fi valorificate în producție pînă la sfîrșitul acestui an. Din punctul de vedere al eficienței obținerea globală realizarerea prețului 11 milioane studii au și în producțiedispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare, combinatul de prelucrare a lemnului, din Focșani, întreprinderea chimică Mărășești. Complexul C.F.R. Adjud și in alte unități. (Dan Drăgulescu).

se prevăd, printre altele, unuidede spor la producția z peste 27 milioane lei, economii prin reduce- de cost în valoare de lei. O parte din aceste început să fie aplicate la întreprinderea de

Evoluția favorabilă a vremii din ultimele zile și. odată cu ea, apariția primelor semne ale primăverii trebuie să găsească colectivele de constructori de pe toate șantierele de investiții gata pregătite pentru intensificarea ritmului scurtarea duratelor noilor capacități de pul devine, deci, un de al constructorilor Dar pentru a se folosi din plin timpul favorabil, esențial este să se asigure pe șantiere o temeinică organizare a lucrărilor " montaj tehnologic, un climat de ordine și disciplină condițiile tehnice și materiale necesare desfășurării în ritm susținut a lucrărilor la toate investițiile aflate in execuție, astfel incit în primul trimestru al anului să se realizeze un volum cît mai mare de lucrări, să fie puse în funcțiune toate obiectivele și capacitățile noi, cu termene planificate în această perioadă.Ce loc ocupă aceste importante cerințe în cadrul preocupărilor constructorilor ? — iată subiectul investițiilor noastre, pe două șantiere bu- cureșiene din industria ușoară.Ne aflăm pe șantierul întreprinderii de accesorii mecanice pentru industria textilă, la puțin timp începerea Care este cru ?— Toți cu punctualitate Ia locurile lor muncă, ne-a spus maistrul 1 Radu, șeful lucrării.Foile de pontaj confirmă intru to

de lucru și de execuție a producție. Tim- aliat de nădej- și montorilor.
de construcții șiin muncă, toate

după programului de activitate, situația prezenței la lu-oameni au venit, astăzi, dePetre

ORGANIZAREA
în ritmultul aprecierea interlocutorului nostru. Mai mult decît atît, aflăm că, imediat, situația prezenței la lucru este comunicată șefului de lot și, de aici, conducerii șantierului nr. 1 apar- ținînd Trustului de construcții industriale din București. De ce se procedează așa ?— Este simplu de explicat, ne-a spus tov. Doru Nicolaescu, șef de lot. Intenționăm nu -numai să executăm această investiție la termen și în condiții bune de calitate, în egală colectiv care să șantiere, față de de exigență și autoexigență dovedit de fiecare dintre noi, în activitatea de zi cu zi. Nu ne mulțumim doar cu o simplă contabilizare a absențelor ; orice abatere de la disciplină este pusă în discuția colectivului nostru și, în funcție de caz, oamenii hotărăsc măsurile care se impun. Mai importantă decît o măsură sau alta este responsabilitatea cu care cei aproape 140 de muncitori ai noștri tratează fiecare din problemele cu care sint confruntați.Așa se explică faptul că lucrătorii de aici acordă o mare însemnătate folosirii utilajelor, bază sigură de intensificare a execuției lucrărilor, de realizare a stadiilor fizice stabilite.Dar disciplina în muncă nu este privită ca un scop în sine. La baza ei se află grija pentru asigurarea unor condiții cît mai bune de lucru, și, sub acest aspect, am reținut cîte-

ci — măsură — să formăm un omogen, bine' sudat, cu lucrăm, în viitor, pe alte • Or. atitudinea oamenilor muncă depinde de spiritul

DISCIPLINA
va măsuri : în cadrul unor ședințe operative ținute zilnic, fiecare șef de echipă informează conducerea lotului asupra nivelului producției realizate și asupra eventualelor greutăți întîmpinate la uh loc de muncă sau altul ; totodată, este analizat a- mănunțit și programul de lucru din perioada imediat următoare, adop- tîndu-se măsurile tehnice și materiale cerute de îndeplinirea lui.— în afara acestor „operative" — intervine în discuție și maistrul Constantin Oniță — solicităm asistență tehnică ori de cite ori problemele legate de execuția vreunei lucrări nu ne sînt prea clare, pentru ca ceea ce construim de bună calitate.Firesc, toate aceste regăsesc cu fidelitate nerală a lucrărilor : stadiile de execuție atinse la principalele capacități arată că ele se află în devans față de grafice, că momentul finalizării lor este destul de apropiat. Formațiile conduse de maiștrii Dumitru Furtună, Ivanciu Răducanu. Dumitru Șerban ș.a. acționează a- .cum cu energie pentru terminarea lucrărilor de zidărie, de acoperire, de la corpul central al investiției, subordonîndu-și. in același timp, e- forturile cerinței asigurării fronturilor de lucru necesare accelerării ritmului de muncă în perioadele următoare.Același lot de constructori execută și lucrările de dezvoltare de la întreprinderea „Bumbacul", amplasată în imediata vecinătate a primului obiectiv. Deși activitatea

să fie trainic,preocupări se în situația ge-

de la această investiție n-a demarat de mult timp, echipele lui Nico- lae Iancu și Vasile Damian muncesc energic, cu spo<r, la turnarea infrastructurii halei principale de producție pentru deschiderea unor fronturi largi de lucru. Evident, între cele două șantiere există numeroase puncte de asemănare în oe privește modul în care acționează acum constructorii, așa că nu ne vom mai opri asupra evoluției lucrărilor. Vom releva însă altceva — și anume: coordonarea și controlul exercitate de conducerea șantierului nr. 1 a- supra mersului lucrărilor Ia cele două obiective de investiții. Pe de o pagte, atît zilnic, cît și săptăminal — in colective lărgite de specialiști — sînt supuse dezbaterii probleme legate de aprovizionarea cu materiale de construcții și asigurarea cu utilaje de cons.trucții, este analizață activitatea stațiilor centralizate de betoane și secției de producție secundară ; pe de altă parte, sînt aplicate operativ măsuri de completare a e- fectivelor de lucrători și de dirijare a utilajelor spre locurile de muncă mai solicitate, într-o perioadă sau alta, sau se adoptă unele tehnologii de execuție cu randament superior. Prin toate acestea, colectivul de constructori care acționează pe cele două șantiere ale industriei ușoare a creat premise favorabile realizării lucrărilor în termen și de bună calitate. punerii rapide în funcțiune a noilor capacități productive.
Ing. Cristian ANTONESCU
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® Să lămurim termenii •© Să nu ignoram succesele 
înșineîn perspectiva timpului parcurs de la acel noiembrie 1971, cînd conducerea partidului nostru, secretarul, general al partidului au stabilit, în cadrul unei plenare de însemnătate primordială pentru viata spirituală a țării, prețioase și limpezi jaloane orientative ale mișcării artistice de la noi, putem afirma că, în rînd cu celelalte domenii ale artei, cu celelalte sectoare ale creației muzicale, muzica « ușoară a făcut pași însemnați către îndeplinirea misiunii ce-i revine. Aș putea spune — fără să încerc prin aceasta să stabilesc „clasamente", ele fiind totdeauna relative cînd este vorba despre artă — că în domeniul muzicii ușoare cîștigurile calitative și cantitative sînt printre cele mai evidente.Un bilanț obiectiv ne arată că. în acești rodnici ani, a sporit simțitor creația originală de muzică ușoară, au apărut o serie de creatori noi, talen- tați și bine pregătiți, a crescut numărul cîntecelor valoroase, inspirate din realitățile societății noastre socialiste, tot mai multe dintre aceste melodii devenind șlagăre, fapt care atestă, pe de o parte, valoarea lucrărilor realizate, iar pe de alta preferința publicului nostru de toate vîrstele pentru creații tratînd teme profunde, cum sînt dragostea de patrie, de muncă, năzuința către un mod de existentă In spiritul eticii și echității socialiste, optimismul poporului nostru animat de sentimentul demnității, al respectului pentru celelalte popoare, călăuzit de încrederea nestrămutată în partid, în conducerea sa înțeleaptă. De asemenea, în ultimii ani, mai frecvent și mai aplicat decît oriclnd, au fost și sînt întreprinse dezbateri publice privind importanta etică, estetică, educativ-socială, politică și „ge- neral-umană" a muzicii ușoare.Tocmai de aceea, in cadrul de dezbatere fertilă pe care ni-1 oferă pregătirea Congresului educației politice și al culturii, este, cred, de datoria noastră să contribuim la analiza tuturor detaliilor domeniului in care activăm, făcînd din concluziile propriei experiențe, din meditațiile pe care ni le generează munca de fiecare zi, un bun comun al întregii mișcări artistice.De pildă, socotesc că, deși in ultimii ani. așa cum spuneam, dezbaterile teoretice au fost mult mai ample și mai la obiect, totuși, în privința definirii termenului de muzică ușoară, al speciilor Iui, al specificului românesc in acest domeniu, mai sint multe de făcut. Iată citeva nedorite confuzii de termeni. A devenit, de pildă, cvasifrecventă, in discuții, confundarea noțiunii bine determinate de „stil", cu aceea de „muzică pop". Lă- sind la o parte faptul că, In discuțiile respective, această muzică nu este considerată ceea ce este ea în realitate. Săică o componentă a muzicii u- șoare, socotesc că a cuprinde muzica pop: sub noțiunea consacrată de '„stil" înseamnă, evident, a nu cunoaște termenii... La fel. cînd se vorbește despre muzica folk, care, se știe, are

la origine blues-ul rural al populației de culoare din Statele Unite, fiind un simbol al cîntecelor oamenilor din popor, (antirasiale, contestatare). se a- lătură, neapărat, termenul de „muzică tînără". De ce exhaustiv tînără, cînd folk-ul are origini venerabile, cînd a fost „inventat" de negrii bă- trîni care-și plîngeau viata irosită, pentru ca apoi să fie preluat de toate vîrstele ? Cui folosește această împărțire arbitrară pe vîrste ? Vor înțelege, oare, tinerii melomani că folk-ul este numai al vîrstei lor ? Greu de crezut. Sau compozitorii trebuie să înțeleagă că „au voie" să scrie folk numai pînă la o anumită vîrstă ? Și mai de acceptat... Dar, acoastă inadvertență — care- poate fi rodul unui simpatic teribilism — există o alta, de fond : este improprie denumirea de folk aplicată compozițiilor sau formațiilor de un asemenea gen care activează la noi și care, în general, tratează teme din

greudincolo de

Puncte de vedere

cu totul alte zone ale gindiril și simțirii umane decît acelea valabile pentru alte meridiane. Cît privește noțiunea de „stil", ea este nepotrivită fie și numai pentru faptul că, la drept vorbind, în folk nici nu avem de-a face cu muzică în adevăratul sens al cuvîntului. de sine stătătoare, ci mai degrabă cu o „ilustrație muzicală", cu un „fond sonor" pentru intonarea (rostirea) de poeme sau balade (oel mai adesea, e drept, de excelentă calitate).Iată. de ce oonsider că a lămuri termenii reprezintă, în acest moment, o treabă utilă. Avem, de asemenea, datoria să arătăm cit de greșit este ca atunci cînd se vorbește despre „popul românesc" (1 I) să se înțeleagă prin aceasta producția formațiilor vocal-instrumentale de tip „beat" sau de alte tipuri importate (că sînt importate o demonstrează componenta instrumentală și culoarea sonoră specifice multora dintre formațiile de acest gen și la noi). Asemenea formații se pot numi „formații ă la maniere de..." sau „inspirate din..." ; în nici un caz ele nu se pot lăuda autohton cită cu texte de românești —cifică altor meridiane. Este o fuzie nefastă atît pentru cei practică o asemenea muzică — tati să se creadă „creatori de lă“, cînd n-au făcut decît să inventeze ceea ce era de mult inventat — cît șl pentru melomani, care ră- min cel puțin nedumeriți în fața încercării de a.fi exprimate în ritmuri complet străine nouă realități spirituale care ne sînt specifice nouă.O altă meditație pe care o propun

cu crearea unui... pop vreme cîntă — fie și vechi balade populare într-o modalitate' spe- con- care ten- școa-

aici este cea legată de judecata de valoare ujoară. criticat această mea. Ci___ __ ...mat-o într-un articol) nu e rău. Nefast este însă cind producția respectivă e judecată global și' primește judecăți dc valoare globale, care se întemeiază pe exemple nesemnificative ori pur și simplu pe niște reale piese eșuate. Se creează astfel un soi de „consacrare negativă" și. în plus, se creează o imagine falsă asupra disponibilităților noastre reale și demonstrate pentru muzica ușoară. O tratare mai responsabilă din partea criticii se impune tocmai în scopul conturării unei imagini exacte a stadiului valoric la care ne aflăm — și deci a perspectivelor.Iată, istoricește vorbind, putem spune, fără teamă de a fi contraziși cu argumente valabile, că în ultimele trei decenii n-a fost an care să nu lanseze șlagăre românești de muzică ușoară — cîntece de divertisment, de dans, cu conținut patriotic, politic — îndrăgite de publicul cel mai larg. Este oare utilă mișcării noastre cul- tural-artistice ignorarea acestei realități sau tratarea ei cu ușurință 1 ...Poate fi ignorată creația unui Ion Vasilescu, autor al primelor șlagăre din primii ani ai noii istorii a țării („Cîntă d-alea d-ale noastre". „Drag îmi e Bădița cu tractorul") ? Asemenea cîntece aveau să fundamenteze o tradiție (a inspirației din realitățile actualității, a transcrierii omeniei românești în partituri inspirate din cîn- tecul acestor pămînturi), pe care au continuat-o și au îmbogătit-o multi creatori de muzică ușoară, prin lucrări care înfruntă nu doar o stagiune („Prima poezie", „înflorește țara mea", „Eu nu cînt că știu cîntă") și care devin bun spiritual pentru generații („în tot ce e frumos pe lume", „Frumos ești București". „Strada", „Serenada tinereții", „N-am știut", „Glasul tău", „Vîntule", „Hău- lita", „Zorile", „Zi-i, inimioară", „Spre soare")... Nu întimplător, urmînd tradiția generoasă, îndrăgită de public — din aria căreia n-au de ce să fie excluse producțiile valoroase cu adevărat noi și novatoare — muzica noastră ușoară își sprijină succesele cele mai recente pe cîntece melodioase, larg accesibile, optimiste, pline de umanism.Creatorii de muzică ușoară, implicați în viața social-politică și culturală a țării, au datoria ca. pe lîngă crearea de lucrări valoroase, să vegheze asupra destinului muzicii noastre ușoare, prin recunoașterea deschisă a eșecurilor — dar și prin popularizarea, cu demnitate și cu firească bucurie, a tuturor nestematelor acestui domeniu. Căci evocarea cu pasiune, In scop instructiv, a e- xempluiui bun este la fel de folositoare ca și neîngăduința față de non valoare.

asupra producției de muzică Nu cred să existe gen mai — ..cal de bătaie" — decit muzică îndrăgită de toată lu- ■ea ce (așa cum am mai afir-

George GRIGOR1U
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PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Să trăim și să muncim in chip 

comunist. Emisiune pentru tineret. 
Prin împărăția lacurilor de munte. 
Artiști amatori în concurs (parti
cipă județul Vîlcea).
Atenție la... neatenție — emisiune 
de protecție a muncii.
Telex. 
Teleșcoală. 
Curs de limba rusă.
Telex.
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto.
O viată pentru o Idee : Portret al 
prof. dr. Constantin C. Giurescu. 
Tribuna TV.
Baschet masculin : Steaua — Di
namo București (returul derbiului 
campionatului național) — repriza 
a Il-a. Transmisiune directă din 
sala Floreasca.
1001 de seri.
Telejurnal. 
Reflector.
Telecinemateca. Ciclul „Mari ecra
nizări" : Climate. în distribuție : 
Marina Vlady, Emmanuelle Riva, 
Jean Pierre Marielle. Regia: Stellio 
Lorenzi.
24 de ore.

10.25
11,00

11,15

11.40 
16.00 
16.30 
17.00 
17,05

17,20

17.50
18,30

19.20
19.30 
M.on 
20,15

22,15

PROGRAMUL II
I

20,00 Studio ’76. Emisiune pentru tine
ret.

20,30 Voci, șlagăre, succese.
21,35 Telex.
21,40 Roman-folleton : „Forsyte Saga". 

Episodul IX : „încătușați de lege” 
(reluare).

o Centrul de librării Brașov organizează între 1 și 10 martie „Decada cărții pentru femei". Suita manifestărilor a debutat luni, 1 martie, la întreprinderea de tricotaje Brașov cu o expoziție tematică. Tot la Brașov, la întreprinderea de autocamioane, brigada artistică de agitație prezintă sub genericul „Conștiința, răspunderea, disciplina, calitatea și eficiența" un program-ștafe- tă prin toate secole întreprinderii. e în pregătirea Congresului educației politice și al culturii. în județul Ialomița, la căminele culturale din localitățile Dragoș Vodă, Dormărunt, Vîl- cele, Gheorghe Doja, au loc simpozioanele „Pagini de glorie din istoria P,C.R.“, iar la Borcea și Scînteia — „Cincinalul revoluției tehnico-științifice". Totodată, formațiile artistice de amatori susțin spectacole sub genericul „în cartea românească, scrie", 
o în orașul Abrud, județul Alba, s-a încheiat cea de-a 6-a ediție a festivalului cultural-educativ „Inimi fierbinți in Țara de piatră", care se desfășoară în zona Munților Apuseni. Programul manifestării, desfășurat pe parcursul unei săptămîni, a cuprins numeroase simpozioane, dezbateri, expuneri pe teme ale educației politice și patriotice a tineretului ; au fost prezentate, de asemenea, recitaluri de poezie patriotică, montaje literar-mu- zicale, spectacole teatrale. în ultima zi a festivalului s-a desfășurat concursul de obiceiuri șl tradiții folclorice „Joacă moțul

cu moața". • Agendă botoșă- neană. în pregătirea Congresului educației politice și al culturii, Consiliul județean al sindicatelor Botoșani a inițiat un ciclu de acțiuni politico-educative. intitulat „Să muncim, să trăim și să ne comportăm în spiritul normelor eticii și echității socialiste", pe șantierele de conCARNETCULTURAL
strucții din Botoșani, Dorohoi și Săveni. La clubul muncitoresc din Bucecea și la cele ale unităților industriale din Botoșani și Dorohoi s-au încheiat manifestările diri cadrul săptămînii culturale, desfășurate sub genericul „Revoluția tehnico-științi- fică și cincinalul". Sub titlul „Căpitanul Romano — erou al războiului din 1877", pionierii de la Școala generală nr. 1 din Botoșani, unde a învățat eroul, vor realiza, cu sprijinul pionierilor din alte județe ale tării, un album cu copii de pe documente privind războiul de independență. 0 In comuna Axente Sever (Sibiu) a avut loc duminică „Sărbătoarea florilor", manifes-

Grupul școlar pentru prelucrarea lemnului din Suceava. Instantaneu din laboratorul de aparate de mâsură șl automatizări
Expoziția Ion Grigoreîn expoziția pictorului Ion Grigore descoperim aceeași „gravitate nativă care se transpune în chip firesc într-un secret hieratism de iconografie autohtonă servituti ambigui" care regretatul N. gintescu-Amza o marcase cu prilejul . mei expoziții personale a lui Ion Grigore, din 1967. Anii care au trecut au dezvoltat calitățile afirmate atunci, i-au accentuat pelerinajul la sur- sele unice ale i-df.unei spiritualități ' specifice manifestate atit de plenar în civilizația folclorică.S-a afirmat adeseori despre Ion Grigore că, pornit din lumea satului. a rămas tot legat de valori stăteau aproape flet. de arta și care-i Poate că această cunoaștere timpurie a incomparabilelor monumente de artă feudală din nordul Moldovei i-a determinat și opțiunea de mai tîrziu pentru arta monumentală (Ion Grigore este absolvent al secției de pictură monumentală a Institutului de arte plastice „N. Grigorescu"). Este vorba deci de o cunoaștere firească a vieții din zona de nord a Moldovei, unde s-a păstrat a- tit de vie creația folclorică. Pe aceste me-

fără pe Ar- re- pri-

timpul care-i de su- mediul erau familiare, că această

Ședința consacrată
centenarului BrâncușiSub egida Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de știinte sociale și politice. Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Comisiei naționale pentru UNESCO și Uniunii artiștilor plastici, marți a avut loc, în aula Academiei Republicii Socialiste România, o ședință consacrată aniversării marelui sculptor român Constantin Brâncuși, cu prilejul centenarului nașterii sale. La ședință, care a fost prezidată de prof, dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de știinte sociale și politice, au participat Dumitru Ghișc, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Jean Livescu. membru corespondent al Academiei -Republicii Socialiste România. președintele Comisiei naționale pentru UNESCO, academicieni, cadre didactice, cercetători științifici, artiști plastici, critici și istorici de artă, ziariști, alți oameni de cultură, un numeros public.Au luat cuvîntul acad. Ion Jalea, președinte, de onoare al Uniunii ar

tiștilor plastici, Ion Frunzetti, președintele secției de teorie și istoria artei și literaturii a Academiei de științe sociale și politice, membru al Comisiei naționale pentru UNESCO, criticul de artă Dan Hăulică. membru corespondent al Academiei de științe sociale și politice, vicepreședinte al Asociației internaționale a criticilor de artă, și sculptorul Vida Gheza, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România.Evocind personalitatea marelui sculptor român, întemeietor și deschizător de drumuri în arta Secolului XX, comunicările au subliniat, în a- celași timp, caracterul national și u- niversal al operei sale, profundul u- manism al mesajului său, cu rădăcini adinei în arta populară românească. Analizînd viata și opera lui Constantin Brâncuși din multiple unghiuri de vedere, vorbitorii au scos în evidentă modul în care creația artistului s-a afirmat in contextul artei moderne. (Agerpres)
DUMINICA, LA CĂMINUL CULTURAL

o eleaguri, In care a rămas trează conștiința unui trecut istoric falnic și a unor figuri ilustre, ca Ștefan cel Mare (de altfel o lucrare din expoziție îi este închinată), tradițiile folclorice și-au continuat existenta cu o neobișnuită intensitate, alăturîndu-și noile forme de civilizație. Există aici o legătură strînsă șl trainică între om.' natură, port, obiceiuri și tradiții, le-
gătură care a dus la conturarea unei arte ale cărei rădăcini se pierd în trecutul îndepărtat. Cunoscînd îndeaproape această lume de frumu-, seti mirabile. Ion Grigo-' re a folosit-o drept sursă de inspirație pentru lucrările lui.Asemeni unui Hesiod modern, el caută să surprindă ciclurile mari ale vieții agricole, ale muncilor cîmpului, cu intuiția clară a valorilor de permanentă pe care le ascund. Folosind aparent mijloace care ar putea aparține picturii naive, el caută, sub aparența cea mai obișnuită (a unui peisaj de iarnă, de exemplu), miezul adevărului. De altfel, peisajele prezentate în expoziția deschisă la Galeriile de artă ale municipiului Bucu-

reștl nu ■ însumează detalii sau fragmente fără continuitate, ci în totalitatea lor, atmosfera generală satului. Sugestii cromaticii populare sînt filtrate printr-o ternică sensibilitate, ordonate de o logică strictă. S-ar putea remarca desigur „staticul" nu numai al acestei categorii de lucrări, dar și al portretelor și compozițiilor lui Ion Grigore. caracteristică menită să accentueze parcă preferința pictorului pentru efec- sintetice. preci- Mijloacele unui narativism pornit de la universul obiceiurilor folclorice („U- rătorii", „Căiuții", „Sărbătoare", „Zi de sărbătoare" etc.) i-au oferit și de această dată un cîmp experimental nelimitat, care nu este niciodată joc constant reducereFără a te noi fată de calitățile enunțate expoziția mai mult nui talent a reușit o ceea ce au mai original și specific tradițiile, realitățile contemporane ale satului românesc.

sugerează a alepu-

telese.

gratuit, ci un exercițiu de la esențial, aduce elemen-anterior, consemnează prezența u- viguros, care incursiune în.

Marina PREUTU

tare culturală tradițională în această străveche așezare sibia- nă, în care trăiesc și muncesc înfrățiți aproape 1 000 de familii de români și germani. Ca în fiecare an, sărbătoarea a debutat cu o paradă a portului popular și a coronițelor de flori și s-a încheiat cu un bogat program cul- tural-educativ, care a cuprins un recital de poezie patriotică, cîn- tece și dansuri românești și săsești, e In orașul Tășnad, județul Satu-Mare, s-a' inaugurat un nou cenaclu literar purtînd numele marelui nostru poet Mihai Eminescu, eveniment care a fost marcat de un reușit recital de poezie' patriotică si militantă. EXPOZIȚII, o La Galeriile de artă din Galați a avut loc vernisajul ■ expoziției Mihai Gheorghe Coron '(40 de uleiuri și acuarele), organizată de filiala din Galati a Uniunii artiștilor plastici, o In holul Casei de cultură a sindicatelor din Orșova s-a deschis o expoziție de artă plastică. în care Dumitru Mustață și Aurel Aldea expun lucrări inspirate din peisajul local, e Expoziția județeană de artă plastică deschisă la Casa de cultură a sindicatelor din Focșani a prilejuit responsabililor cercurilor de artă plastică șl membrilor cenaclului „Gheorghe Tatta- rescu" din județul Vrancea o dezbatere de lucru pe tema reflectării realităților socialiste în creația artiștilor amatori.Corespondenții „Sclntell
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CASEI DE FILME TREIO PRODUCȚIE A

ROMANIA-FILM prezîntd I „Prin cenușa imperiului

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică ,,București”. Scenariul: Zaharia Stancu, după 
romanul „Jocul cu moartea”. Regia: Andrei Blaier. Imaginea: Dinu Tănase. Muzica: Radu Șerban. Decoruri: Nico- 
lae Edulescu. Costume : Horia Popescu. Montajul : Magda Chișe. Sunetul: Bogdan Cavadia, ing. Francisc Koos. Cu : 
Gheorghe Dinică, Gabriel Oseciuc, Cornel Coman, Ernest Mafiei, Irina Petrescu, Ștefan Sileanu, Ferencz Bencze, Jean 

Reder, Carol Sinka, Florina Cercel, Elena Aibu

CONFERINȚA
A CERCURILOR

STUDENȚEȘTIMinisterului Educa-In organizarea ției și Invățămîntului și Consiliului U.A.S.C.R., în perioada 6—21 martie 1976 se va desfășura cea de-a XIII-a Conferință națională a cercurilor științifice studențești.La conferință vor participa stu- denți-autori ai lucrărilor științifice selecționate la sesiunile, de comunicări desfășurate in 'instituțiile de în- vățămînt superior din întreaga tară.Conferința se desfășoară pe profile de învățămînt, în opt centre universitare : Brașov (tehnic), Tîrgu-Mu- reș (medical). București (artistic și științe sociale), Craiova (agronomic), Iași (universitar), Baia Mare (subin- gineri). Oradea (educație fizică), Timișoara (economic).
(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

S-a vorbit adesea despre continuitatea muncii culturale la sate, despre perioadele de vîrf și de acalmie, despre activiști entuziaști care știu să-i ațragă pe locuitori la viața culturală a satelor, dar și despre nepăsători ascunși în spatele motivului „obiectiv". Cu parte dintre ve“ ne-am întîlnit, raidului efectuat, duminicile trecute, prin citeva cămine culturale din județul Galati.Valea Mărului. Sala căminului cultural este arhiplină. Se desfășoară faza comunală interșcoli a concursului județean „Omagiu muncii creatoare", amplă manifestare aflată la a patra ediție. Sînt prezențiȚn sală și pe scenă elevi din toate școlile comunei. Emoționați sînt și concurentli, și spectatorii. Publicul așteaptă ridicarea cortinei. în program : coruri, brigăzi artistice, dansuri, recitări, soliști etc.— Este principala a zilei, ne spune Marcel Crihană, directorul căminului cultural. Vor urma alte confruntări. la nivel comunal sau intercomunal, care nate între tivat asemenea, locuitorilor —■ în rent — diverse manifestări ve : expuneri, simpozioane, teri ș'.a.. bucurîndu-ne de cadrelor didactice din comună, și de cel. al cadrelor de specialitate din județ-Către sala căminului cultural continuă să vină locuitori tineri și vîrst- nici. Echipa de teatru a pregătit piesa „Jocul cu focul" de Octav Mă- gureanu — în distribuție 7 interpreți, între care directorul căminului cultural cu soția. învățătorul Vasile Brînzei, funcționara Natalia Vîrlan etc — și publicul este dornic să o vadă.Cudalbi, o comună vecină. De la primărie aflăm că la Școala generală nr. 3 se desfășoară o acțiune culturală. Perfect adevărat. Eroii ei — tot elevi.La biblioteca comunală, un anunț ne atrage atenția : „Cenaclul literar și-a reluat activitatea". Intrăm. Ședința de cenaclu avusese loc cu citeva zile mai înainte. „Se intilnesc in fiecare marți după-amiaza. precizează bibliotecara Mariana Ifrosc. Sînt vreo 40 de membri. Se poartă discuții frumoase.Așadar, este duminică, către ora prinzului. Pe străzile comunei trec oameni cu felurite treburi, biblioteca este — cum spuneam — deschisă, bibliotecara așteaptă cititorii. în acest an. ne spune, s-au mai înscris vreo 460 cititori, de toate vîrstele. in principal membri cooperatori. Este încă februarie, adică „luna cărții la sate", s-au ținut o seamă de acțiuni în acest cadru, între care și o recentă întîlnire cu un redactor de la editura „Albatros".' „Duminica aceasta n-avem însă nimic deosebit" — mărturisește bibliotecara.Ușă in ușă cu biblioteca — sala că-

aceste „moti- pe parcursul într-una din

actiune culturală
în județul Galațiin sînt antre- alte formații altele, cea de teatru. Este reac- și cenaclul literar.- Oferim, de mod cu- educati- dezba- sprijinul dar

de artiști amatori.

minului cultural, cu scena dominată de un ecran. Rulează un film oarecare... „Apașii".Un alt popas la căminul cultural din comuna Drăgănești. Spre deosebire de celelalte două vizitate, a- cesta este nou, dat în folosință în urmă cu doi ani. S-a făcut aproape 12. In sală, lîngă scenă, la o masă de tenis improvizată își dispută șansele mai multi tineri, între care și operatorul de film Ion Dinu. „Am avut programat un matineu la zece, dar n-au fost spectatori și l-am suspendat. Astăzi nu mai pot face nimic, fiindcă deseară aici este nuntă". Discutăm cu cei care joacă tenis I — Gh. Mitache, Grigore Bogiu. Marian Apostol ș.a. — angajați la diferite întreprinderi din Tecuci, navet'iștiașa- dar, veniți acasă la sfîrșit de săpță- mînă. Au multe păreri și idei, vorbesc cu nostalgie despre vremea cînd comuna nu avea cămin nou, dar exista mai multă activitate culturală... Trecem și pe] la primărie. în cabinetul comunal de știinte sociale, televizorul este deschis. Spectatori : omul , de serviciu și .[cei • doi copii ai săi.Umbrărești. La că-O altă comună, min, filmul a fost suspendat tot din... lipsă de spectatori. Operatorul Cos- tică Mardare vrea să dea. deseară „Vandana" și acum face felurite probe. Intre' timp. înveselește firava asistență — cîțiva băieți aflati în pragul plecării în armată — cu ceva cîntece puse la un picup. proprietate personală. In holul căminului — o masă de tenis stricată. în biroul directorului de cămin, se văd prin geam, un televizor — defect, ni se spune — și un șah. Dar biroul este încuiat. Alte acțiuni ? „Aseară — ne ' declară operatorul — am fost la Con- drea (un sat component), unde Is-a dansat. Le-am dus și un film, dar flăcăii au zis să nu-1 dau. fiindcă nu le mai rămîne timp de dans".Intrerupem aici raidul. Concluziile sînt evidente. Obișnuința de a merge la căminul cultural I se realizează prin acțiuni bine pregătite, la reușita cărora concură, în primul rînd, strădania, pasiunea, competența organizatorilor. Altfel, drumul oamenilor trece pe lingă acest edificiu, unde — s-a văzut — uneori! stă sub semnul întrebării chiar și spectacol de film. Pentnu a nu aminti că unele cămine culturale construite, depozitare ale unor portante investiții, ar trebui să complexă. atractivă vîrstele. în cazul de
un mai nou im- aibă

o activitate pentru toate față, organele comunale de partid si de stat, comitetul județean de cultură și ’■ducație socialistă au datoria săi ia măsurile necesare pentru activizarea vieții acestor lăcașuri spirituale. destinate a contribui din plin lg ridicarea nivelului de cultură al locuitorilor satului. Ia educarea lor. Adică, să stimuleze un plus de inițiativă, de preocupare, de grijă din partea activiștilor culturali, a intelectualilor localităților respective.
Dan P1ĂEȘU corespondentul „Scînteii"

litatea". Cine înțelege, înțelege, cine nu...
— Ne-a adus la dum

neavoastră -faima produce
rii, pentru prima oară la 
noi in țară, a așa-ziselor 
„moduluri spațiale". Adică 
un rezultat de pionierat. 
Este căutarea noului o pro
blemă exclusiv de' perso
nalitate 1— In ce ne privește este 
o problemă mai mult de colectiv. De viată și sentiment ■colectiv. în sens foarte cuprinzător. Noi am primit, cu mîndrie și entuziasm, sugestia organelor de partid și a conducerii ministerului de a încerca producerea de camere și apartamente întregi, deși pentru întreprindere. însemna, să-i zicem, o „complicare11. Ce comod ar fi fost să scoatem mai departe, în serie mare, panouri și grinzi ! Eficienta, la scara întreprinderii — lesne de obținut. Ne-am bucurat însă, acesta e termenul : ne-am bucurat că ceea ce constituia o complicare pentru noi însemna o simplificare și un plus de eficientă pentru șantiere, pentru beneficiarii lor. pentru societate în general.— De ce ați accentuat i- 
deea de „bucurie" ?— Bucurie, adică mîndrie. Una e să treacă pe stradă o platformă cu niște pereți inexpresivi, din beton, pe care oricît de mare ar scrie „I.P.B.-Craiova" nu mai sugerează nimic, și alta e să defileze camere gata încheiate și finisate, interioarele viitoarelor locuințe, exact așa cum vor arăta ele.Firește însă că nu numai orgoliul de firmă prestigioasă a condus spre trece-

rea la producția de apartamente gata finisate. Interlocutorii din întreprinderea vizitată ne-au demonstrat cu elocventă că ceea ce fac dînșii reprezintă un firesc și necesar progres al ideii de șantier, de construcții în general.Primul ,,modul" a fost livrat în ziua deschiderii celui de-al XI-lea Congres al partidului. Acum, din sec-

numărul ridicărilor cu macaraua se împuținează . de cel puțin zece ori. că un bloc cu patru etaje se înalță în zece zile, că se micșorează spațiul urban incomodat de șantier, că muncile sînt mult mai curate, că risipa de materiale dispare. Sînt primele argumente economice ale simțului de responsabilitate socială pe care-1 consemnam

că trebuie... să gîndești

țla a șasea de la I.P.B., ies pe bandă următoarele „bucăți de clădire" : bucătării, sufragerii, dormitor + hol + baie, camere de tineret, casa scării. Finisate, retușate, pină la ultimul amănunt. Cu uși, ferestre cu geamuri, pardoseală, tapet, șaltere, chiuvete, căzi, totul la cheie. Așa cum ies de pe linia de montaj, a- jung pe „șantier" (devenit anexă a întreprinderii) și. ca în cel mai simplu joc de cuburi, sînt asamblate în chip de bloc. „Dacă rămîne tractorul in pană, oricine își poate instala mobila înăuntru și se mută în a- partament încă înainte ca acesta să ajungă la bloc".Spectaculos, dar nu a- ceasta contează. Contează calitatea apartamentelor, faptul că se „construiește" la adăpost de intemperii, că

mai sus. Primele pentru că, se înțelege, producerea a- partamentelor in fabrică transferă asupra colectivului acesteia, practic, întreaga răspundere in fața beneficiarilor — oamenii muncii, viitori locatari. Deci— o apropiere de finalitatea'ultimă a tot ceea ce înfăptuim și gîndim, inclusiv pe planul căutărilor.
— Cum au întimpinat 

cetățenii adevărata revolu
ție pe care o introduceți în 
construcție ?— La început cu simpatie și curiozitate. Mă aflam în fata fundației unuia diA primele blocuri olădite din moduluri. S-a intîmplat să fie pe acolo și cineva care trăgea nădejde să se mute. L-am întrebat : „Cînd speri să intri în casă nouă ? — Peste vreo șase sau opt luni— Și dacă ți sc dă cheia peste 9 lună ?“ M-a măsu-

rat lung și a rîs : „ — Că doar n-oi fi matale Samantha 1“ Am dovedit că sîn- tem și mai și. Acum însă încep să apară exigente noi. Nu de calitate propriu-zisă. Dar oamenii știu și au dreptul să pretindă. Vin la fabrică să-și aleagă... locuințele. Trebuie să răspundem la fel de fel de cerințe. Unul vrea tapet, altul calcio-vecchio, unul faianță în bucătărie, altul sonerie cu bing-bang.
— ...Și in perspectivă ?— Studiem posibilitatea de a livra șantierelor camere... gata mobilate. Am și contractat garnituri de bucătărie. Dar asta ridică alte probleme, de' diversificare, de sondare a gustului individual. Gama meseriilor practicate în fabrică, și așa mult lărgită, se completează cu decoratori, cu tim- plari de mobilă...Alte căutări „complicări", alte ________ neobosite. „Este optimismul condiției de a trăi unii pentru alții, de a răspunde cu toții de mai binele tuturor", conchide inginerul Smărăndescu....Străbateam microraio- nul în care se inaltă blocurile din bucăți de clădire numite în literatura de specialitate „moduluri spațiale". Căutam un simbol pentru ideile interlocutorilor noștri. Pentru legătura atit de strînsă pe care o stabilesc ei intre cerința de a gîndi, a milita pentru nou și conștiința răspunderii fată de societate. Am aflat simbolul într-un amănunt care lipsește din publicațiile tehnice : directorul fabricii de locuințe este șl deputatul cartierului în care apartamentele se leagă cu pămintul nostru.
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Semnarea unor documente româno-iugoslave 
de colaborare in domeniile culturii, educației 

si invătămîntului
9 9La Ministerul Afacerilor Externe au fost semnate, marți. Convenția între Guvernul Republicii Socialiste J România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind înființarea de 'centre cultural-informative la București și Belgrad și Protocolul privind constituirea Comisiei mixte guvernamentale româno- iugoslave de colaborare culturală.încheiate în conformitate cu prevederile Acordului româno-iugoslav de colaborare culturală, convenția și protocolul sînt menite să contribuie îa promovarea schimburilor dintre cele două țări în domeniile culturii, educației și Invătămîntului.

Ministrul libian al petrolului a părăsit CapitalaMinistrul libian al petrolului, Ez- zeddin El Mabrouk, care a condus delegația tării sale la lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene de cooperare economică și tehnică, a părăsit marți Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Ion Pătan, viceprim-BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE 

DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Centura de siguranțăUnul din mijloacele folosite pentru prevenirea accidentelor rutiere îl -onstituie centura de siguranță. Utilizarea ei și-a justificat pe deplin necesitatea, fapt pentru care în tot mai multe țări din lume dotarea autoturismelor cu centura respectivă și purtarea ei devin obligatorii (cel puțin de către conducătorul auto și pasagerul din fată). Chiar dacă în tara noastră purtarea centurii de siguranță nu este încă obligatorie, folosirea ei se impune. De altfel, multi automobiliști și-au echipat deja autovehiculul cu centuri de siguranță și și-au dat seama de eficientă lor în cazuri de frinări bruște.După cum se știe, cînd un autovehicul se izbește de un altul sau de un pom. de un parapet, forța de șoc se exercită asupra ocupantilor mașinii care sînt proiectați violent către exterior. Dacă izbirea im-. primă o traiectorie către parbriz, finalul este adeseori dramatic. Fixarea ocupantilor mașinii prin centura de siguranță, fără să-i imobilizeze sau să le stînjenească prin aceasta mișcările, înlătură posibilitatea proiectării către afară sau izbirea în interiorul autovehiculului. Centura s-a dovedit eficace, inclusiv în cazurile de răsturnare a autovehiculului, contribuind și în asemenea împrejurări la diminuarea urmărilor lovirii. în ultimul timp, au fost realizate în tara ■ noastră modele perfecționate de centuri. care conferă garanții sporite de siguranță.
Pentru siguranța 

circulației în orașeDatele statistice arată că aproape jumătate din nuntărul accidentelor de circulație au loc în orașe. Aceleași statistici indică faptul că 50 la sută din accidentele urbane sînt să- vîrșite din vina pietonilor. De asemenea. multe accidente se produc din cauza nerespectării regulilor, de prioritate. Sînt și cîteva cauze’ generatoare de accidente „specifice" localităților urbane, și anume : nereducerea vitezei la depășirea au

Documentele au fost semnate de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Petai’ Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, care, în alocuțiunile rostite, au relevat că, înscriindu-se în spiritul indicațiilor date cu ocazia în- tîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, aceste instrumente vor contribui la o mai bună cunoaștere a valorilor materiale și spirituale ale poporului român și popoarelor iugoslave, la întărirea relațiilor de colaborare dintre ■cele două țări prietene și vecine.(Agerpres)
ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.A fost de față Yahia Zakaria A'l- Mukadami, ambasadorul Republicii Arabe Libiene la București.(Agerpres)

tobuzelor și troleibuzelor oprite în statii ; traversarea drumului de către pietoni prin fata sau spatele autovehiculelor ; deplasarea cu viteză excesivă pe arterele de penetrație, în apropierea locurilor frecventate de copii etc : nerespectarea culorii semafoarelor. în zilele cu precipitații atmosferice, numărul accidentelor marchează creșteri pronunțate.O parte însemnată a accidentelor rutiere din mediul urban este generată de conducătorii mijloacelor de transport în comun și șoferii de taxiuri, principalele abateri ale a- cestora fiind nesocotirea priorităților și a semnificației culorii semafoarelor, depășirea vitezei legale, plecarea din stații cu călători pe scară.Nu de puține ori. producerea accidentelor este facilitată de unele neajunsuri ce țin de întreținerea drumurilor (denivelări, gropi etc.), nesistematizarea unor intersecții din punct de vedere al circulației, nera- cordarea la rețeaua electrică a unqr indicatoare iluminate ori defectarea lor, neschimbarea becurilor arse la semafoarele electrice. Sînt neajunsuri ce pot fi ușor remediate, adu- cîndu-se astfel un spor de siguranță circulației.
Alcoolul e periculos 
și pentru pietoniîn ultimele zile, șase pietoni — aflați sub influenta alcoolului — au provocat accidente. Patru și-au pierdut viata, ceilalți doi au fost grav răniți.Iată de ce trebuie evitate deplasările în stare de ebrietate pe drumurile publice. La rîndul lor. conducătorii auto trebuie să circule cu prudentă sporită și viteză redusă cind observă asemenea pietoni. Pentru orice eventualitate, aceste recomandări trebuie aplicate ori de cite ori se depășește un pieton care se deplasează pe șosea — acolo unde lipsesc trotuarele — indiferent dacă merge pe stingă sau pe dreapta drumului. De asemenea, trebuie să fie făcuti atenți cu claxonul (unde este permis claxonatul), iar seara — cu luminile farurilor.

Plecarea reprezentantului P. C. R. la lucrările Congresului P. S. ItalianMarti dimineața a plecat la Roma tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al 40-lea Congr.es al Partidului Socialist Italian.La plecare, pe aeroportul Otopeni, se afla tovarășul Mihai Gere, memPE SCURT, DIN ȚARĂ 
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

ILFOV : Baza materială a învătă- mintului din județ se va îmbogăți în acest an prin construirea a 116 săli de clasă, 25 de laboratoare și ateliere școlare, 520 de locuri în grădinițe. La Buftea, Fierbinți și Hotarele vor fi date în folosință noi internate, tota- lizînd 500 de locuri. (Alexandru Brad).
TIMIȘ. în cartierele municipiului Timișoara și în comunele suburbane au fost întreprinse, în lumina sarcinilor stabilite de recentul Congres al consiliilor populare, acțiuni energice pentru cultivarea cu legume a tuturor grădinilor și a terenurilor neutilizate din incinta întreprinderilor și instituțiilor. Pînă acum, la întreprinderile „Tehnometal", „Ambalajul metalic". Trustul de construcții industriale și Trustul de construcții- montaj, la liceele de chimie, de e- nergetică, de fizică și altele au fost identificate 93 de hectare disponibile, din care 59 hectare vor fi cultivate cu legume încă în această primăvară, restul urmind să fie însămânțate cu plante furajere, pentru refacerea structurii solului în vederea introducerii acestuia cît mai cu- rînd în circuitul legumicol. Cultivatorii de legume din cartierele „Me- hala“, „Cearda Roșie", „Fabric" și din comunele Dumbrăvlța, Ghiroda, Giroc, Chișoda au încheiat în aceste zile contracte cu C.L.F., pentru valorificarea de legume și zarzavaturi timpurii. (Cezar Ioana).
IALOMIȚA. în județul Ialomița a început acțiunea de valorificare a a- pelor minerale cu valoare terapeutică. Concomitent cu modernizarea izvorului din incinta stațiunii Amara se va îmbutelia și valorifica apa de la fîntîna Melente (Ciocănești), Ciulnița, Dichiseni, Gimbășani, Perieti, Rn- seți, Ulmu, Valea Ciorii. Zimbru. A- ceste ape au efecte curative în tratarea diferitelor boli, între care gas- trite, afecțiuni biliare, colite, anemii și altele. (Aurel David).
BRAȘOV. La Stupini, în apropierea Brașovului, a fost inaugurată, noua clădire a Casei agronomului.

în atenția vînătorilor 
și pescarilor sportiviAsociația generală a vînătorilor și pescarilor sportivi aduce Ia cunoștința celor interesați că in lunile martie și aprilie este permis vînatul la sitari. porumbei sălbatici, turturele și becate. La rate și giște. el continuă pină la 15 rpartie. Filialele județene întreprind acțiuni energice pentru combaterea lupilor, vulpilor, ciorilor, a altor animale și păsări de pradă, precum și pentru pregătirea terenurilor ce vor fi cultivate cu plante în vederea asigurării hranei animalelor. în prezent continuă pescuitul la copcă pentru știucă și biban.(Agerpres) 

bru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
★La sosirea la Roma, tovarășul Mihai Dalea a fost întîmpinat de Pietro Lezzi și Luciano de Pascalis, membri a; Direcțiunii P.S.I., de activiști ai C.C. al P.S.I. A fost prezent Alexandru Dragomirescu, însărcinat cu afaceri a.i. al României la Roma,

Edificiul este dotat cu laboratoare moderne, cu un cabinet de protecția muncii, o stație de testare a cunoștințelor. o sală de cursuri, bibliotecă, club, cantină etc, (Nicolae Mocanu).
NEAMȚ. în zona Ceahlăul au început lucrările de construcție a unei noi stațiuni turistice montane, denumită „Durau". în prima etapă, stațiunea va dispune de hoteluri, cabane și vile inSumind 1 000 de locuri. Noua stațiune va, dispune de un teleschi și un teleferic, care vor înlesni ascensiunea pe masivul Ceahlăul. Realizarea acestui important obiectiv, menit să pună în valoare bogatul potential turistic existent aici, a fost încredințată colectivului întreprinderii județene de construcții-montaj, care s-a angajat ca primele 6 vile să fie predate beneficiarilor pînă la sfîrsitul acestui an. (Ion Manea).
DÎMBOVIȚA. Printr-o bună organizare a activității din secții și ateliere, prin respectarea riguroasă a graficelor de lucrări, unitățile . trustului S.M.A. Dîmbovița au reușit să termine la termenul planificat reparațiile mașinilor și utilajelor agricole. De remarcat că de la începutul anului și pînă acum mecanizatorii din județul Dîmbovița au efectuat ample lucrări, între care fertilizarea cu îngrășăminte chimice a unei suprafețe de 39 000 hectare. în aceeași perioadă, s-au administrat ogoarelor peste 80 000 tone îngrășăminte organice.
VRANCEA. în acest an, în municipiul Focșani au fost date în folosință două noi unități comerciale. în prezent, se află în stadiul de finisaj alte unități amplasate la parterul unor blocuri din zona centrală a orașului, care însumează o suprafață comercială de peste 1 600 mp. Tot în Focșani, în zona noii platforme industriale, au început lucrările de construcție a unei cantine cu 1500 locuri, precum și a unor unități de desfacere a produselor agroalimen- tare. Alte unități comerciale vor fi construite în acest an la Adjud, Mă- rășești, Odobești. (Dan Drăgulescu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA ȚRAGEREA 
EXTRAORDINARA A MĂRȚIȘORULUI

DIN 2 MARTIE 19'76

EXTRAGEREA I : 21 71 64 8 19 14 29
35 53 20

EXTRAGEREA a Il-ă : 44 90 26 73 6
33 48 5 7 51

EXTRAGEREA a IlI-a : 47 82 28 63 48
78 68 7 72 11

EXTRAGEREA a IV-a : 6 2 80 26 65
40 62 14 81 84

EXTRAGEREA a V-a : 2 88 49 70 63
64 4 8 13 23

EXTRAGEREA a Vl-a : 59 27 40 36 
72 24 81 56 57 58

EXTRAGEREA a VII-a : 67 53 16 75
EXTRAGEREA a VlII-a : 80 14 29 44
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

3 225 381 lei.

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Marocului, dr. Ahmed La- raki, . cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.
★Cu ocazia celei de-a 98-a aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul otoman, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, Ivan Abagiev, a oferit, marți seara, un cocteil.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis un mesaj de felicitare ministrului afacerilor externe și cooperării din Republica Niger, căpitan Moumouni Djermakoye, Adamou, cu prilejul reînvestirii sale în funcție. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 martie. în țară : Vremea va con
tinua să se răcească în prima parte a 
intervalului, apoi se va încălzi ușor, 
începînd din sud-vdst. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate, în 
nordul și estul țării, unde vor cădea 
precipitații sub formă de lapoviță și 
ninsoare. în celelalte regiuni, precipi
tațiile vor fi izolate. La munte va nin
ge viscolit. Vîntul va mai prezenta in
tensificări din sectorul nordic. în Mol
dova și Dobrogea, la începutul interva
lului. Minimele : minus 12 pînă la mi
nus 2 grade, izolat mai coborîte în Mol
dova și Transilvania, iar maximele în
tre minus 4 și plus 6 grade, izolat mai 
ridicate în sud-vest. în București: Vre
mea va continua să se răcească la în
ceputul intervalului. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil precipitațiilor 
mai ales sub formă de ploaie. Vîntul 
va mai prezenta intensificări la înce
putul intervalului.
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BASCHET; Ieri, Dinamo — Steaua 74-70
A

In cîteva rînduri
Astăzi, care va fi scorul ?Au mai rămas patru etape de campionat pină la faza turneului final (București, 8—12 mai), iar cel de-al treilea derbi Steaua — Dinamo, disputat ieri în sala Floreasca, n-a adus clasificări decisive în privința cuceririi titlului național. Ieri a Învins Dinamo, cu 74—70 (43—35). Dacă astăzi, în meciul care va avea loc, de asemenea, în sala Floreasca (de la ora 17,45), va cîștiga Steaua, atunci aceasta va egala la puncte (67) pe rivala ei, iar decizia în privința titlului de campioană se va amina pînă la ultima întîlnire dintre cele două echipe, din turneul final. Dacă azi va învinge, din nou, Dinamo, atunci această echipă va lua o opțiune teoretic hotăritoare asupra trofeului național.Jocul a fost destul de atractiv, totuși, inferior nivelului posibilităților tehnice ale ambelor echipe, cu jucători, ieri, parcă inhibați de miza întrecerii. Ca scor. Dinamo a condus de la începutul și pînă la încheierea partidei ; dar, după ce Radu Diaco- nescu ieșise din joc. Steaua a refăcut terenul, scorul a.iungind la 71—70. cu două minute înaintea fluierului final !Formațiile de bază ale celor două echipe au fost următoarele : Popa (22 puncte). Diaconescu (14). Novac (3), Ivascencu (4), Niculescu (15) — Di

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MAROCULUI

Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele MaroculuiCu prilejul Zilei naționale a Marocului, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului' român, al Consiliului de Stat și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului marocan prieten.Folosesc această ocazie deosebită pentru a exprima satisfacția în legătură cu dezvoltarea raporturilor de prietenie și de colaborare multilaterală româno-marocane.îmi amintesc cu multă plăcere de întîlnirile și convorbirile pe care le-am purtat împreună și exprim convingerea că, actionînd în spiritul înțelegerilor convenite, se va asigura promovarea în continuare a relațiilor politice, economice și culturale dintre țările noastre, o mai largă colaborare între ele în viața internațională, spre binele celor două popoare, în interesul păcii, securității și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
. Președintele

Republicii Socialiste România

Azi se împlinesc 20 de ani de la cucerirea independentei Marocului — sărbătoarea națională a acestei țări. Așezat în extremitatea nord-vestică a continentului african. Marocul dispune de importante bogății naturale, valorificarea acestora constituind, pe plan economic, principala preocupare în perioada care a trecut de la proclamarea independentei.Pe harta economică a tării au apărut centre industriale de prelucrare a fosfatilor. precum și de rafinare a țițeiului. în ultimii ani s-au pus bazele unei noi ramuri importante — metalurgia, odată cu ea dezvoltîn- 

du-se și construcția de mașini, precum și sectorul energetic.între România și Maroc s-au statornicit relații de colaborare, caracteristice bunelor raporturi dintre tara noastră și toate statele arabe. în general statele în curs de dezvoltare — aceste relații fiind puternic stimulate de întîlnirile și convorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hassan al II-lea. Lu- crind alături de colegii lor marocani, minerii și specialiștii români contribuie la punerea în valoare a unor importante zăcăminte de cupru pentru prelucrarea căruia au fost construite, după proiecte

namo ; Cernat (9), Oczelak (13), Zdrenghea (10), Tarău (13), Savu (18). Dintre acești jucători, antrenorul federal Aurel Predescu remarca forma bună arătată de Diaconescu, Popa, Niculescu, Savu și Tarău (acesta. în repriza a Il-a). Interesantă cu privire la calitatea jocului ni se pare și observația făcută de antrenorul federal cu privire la numărul acțiunilor acestor echipe fruntașe, prin comparație cu acela înregistrat la echipe străine de valoare internațională. Echipele cu rezultate bune pe continent efectuează între 95 și 100 de acțiuni pe meci, in timp ce la Dinamo și Steaua s-au înregistrat ieri cite 80 de acțiuni ofensive. Iar acest ultim fapt își găsește expresia în ritmul mai lent al jocului fată de cerințele întrecerilor internaționale.Am dori ca astăzi, la derbiul din sala Floreasca, să urmărim un joc tehnic și iute, la nivelul posibilităților reale ale celor două echipe. Am dori, de asemenea, ca cele cîteva grupuri gălăgioase de tineri spectatori, care fac notă discordantă cu marele public, să înțeleagă că fluierăturile și invectivele n-au ce căuta intr-o sală de sport.
Valerin MIRONESCU 

românești, două uzine dotate cu utilaje produse în tara noastră ; un alt important proiect în curs de înfăptuire cu participarea- specialiștilor și muncitorilor români îl constituie construirea portului comercial Nador, care va deveni, la terminarea lucrărilor, cea mai mare poartă maritimă a tării la Meditcrana.Dovedindu-și foloasele pentru ambele țări, colaborarea ro- mâno-marocană se înscrie ca o contribuție la cauza colaborării țnternationale. a destinderii și păcii în lume.
G. DASCĂLU

BASCHETLa Palatul sporturilor din Pekin, în prezența a 18 000 de spectatori, s-a disputat întilnirea prietenească de baschet feminin dintre selecționatele orașelor București și Pekin. Partida s-a încheiat cu scorul de 69—-56 (29—39) in favoarea sportivelor românce care în repriza secundă ;— după cum apreciază corespondentul sportiv al agenției China Nouă — au prestat un joc remarcabil.
GIMNASTICALa Bruxelles a avut loc o gală de gimnastică sportivă româno-belgia- nă. organizată de federația belgiană de specialitate. Cu acest prilej, tinerele gimnaste Luminița Mi- lea, Cristina Itu și Iuliana Marcu, componente ale lotului olimpic al României, au obținut'un succes deosebit, fiind aplaudate pentru evoluțiile de înaltă măiestrie sportivă.

TENISPartidele disputate marți în proba de simplu bărbați a turneului internațional de tenis de la Cairo s-au încheiat cu următoarele rezultate : Pavel Hutka (Cehoslovacia) — T. Marcu (România) 7—6, 6—3 ; Jacques Thamin (Franța) — Jean Lo- vera (Franța) 6—3. 6—2 ; Christophe Casa (Franța) — Sotiriu (România) 6—7. 6—2. 6—4.

Extinderea și diversificarea colaborării economice
cu tarile în curs de dezvoltare

a României

(Urmare din pag. I)din valoarea totală a contractelor de cooperare angajate de România în străinătate se referă la țările în curs de dezvoltare, cuprinzînd circa 100 de obiective de interes reciproc, in domenii cum ar fi : industria construcțiilor de mașini, sectorul minier, petrolier și de cercetări geologice, transporturile, agricultura, industrializarea lemnului, pescuitul și industria alimentară, construcțiile, industria textilă ș.a.m.d., adică tocmai acele domenii menite să asigure valorificarea superioară a resurselor țărilor participante, să le impulsioneze dezvoltarea multilaterală.Formele cooperării sînt foarte variate — de la obiective economice construite de România sau cu sprijinul României la prospectări geologice, exploatări miniere, livrări complexe de echipamente și utilaje etc. O formă avansată a cooperării o reprezintă societățile mixte de producție și de comercializare, pînă în prezent fiind înființate peste 30 asemenea întreprinderi cu țările în curs de dezvoltare. Totodată, la începutul a- cestui an, circa 6 400 de specialiști români, adică mai mult de două treimi din numărul total al specialiștilor noștri care acordă asistență tehnică peste hotare, își desfășurau activitatea în țări ale „lumii a treia". Dar, indiferent de domeniul de activitate, anvergura sau forma acțiunilor de cooperare, acestea sînt bazate pe deplina egalitate în drepturi și avantajul reciproc, urmărind obținerea unei eficiențe economice superioare, dezvoltarea generală a fiecărei țări participante.în spiritul documentelor Congresului al XI-lea al partidului, al expunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentate la Marea Adunare Națională, la Congresul consiliilor populare, al celorlalte documente de partid și de stat, ca și al tratatelor, declarațiilor solemne, acordurilor și înțelegerilor încheiate cu țările în curs de dezvoltare. România socialistă este ferm hotărîtă ca și pe viitor să întreprindă tot ceea ce depinde de ea pentru extinderea și a- dîncirea pe mai departe a colaborării rodnice, prietenești cu aceste țări, animată fiind de convingerea că un asemenea curs slujește intereselor țărilor și popoarelor noastre, progresului și bunăstării lor, înscriindu-se, totodată, ca un aport de cea mai mare insemnătate la marele obiectiv istoric al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.
Viorel POPESCU

Sint semnificative, pentru extinderea colaborării economice dintre Romănia și țările in curs de dezvol
tare, datele alăturate, care, firește, nu epuizează tabloul dinamic al legăturilor economice reciproc avantajoase 
— acestor date adăugi ndu-li-se numeroase alte acțiuni de cooperare în curs de perfectare.

Obiective industriale construite 
în comun

AMERICA LATINA
ARGENTINA : o unitate de calcinare a cocsului de pe

trol cu o capacitate anuală de circa 200 000 tone.
jPERU : societatea mixtă „Maquinas Herramientas An

dinas S.A.", pentru montajukde mașini-unelte.
vECUADOR : societatea mixtă „Profaran", pentru con

struirea unei fabrici de acid salicilic.

AFRICA
''EGIPT : Fabrica de produse sodice de la Alexandria ; 

Uzina de asamblat tractoare de la Heluan ; Fabrica de acid 
sulfuric de la Abu-Zabaal ; Complexul de exploatare și îm
bogățire a fosfaților de la Hamrawein.

'/SUDAN : o filatură de bumbac.
■^TUNISIA : Complexul de la M’Rata pentru extracția șî 

prelucrarea fosfaților.
/R. P. CONGO : complexe forestiere și de industriali

zare a lemnului la Betou și Brazzaville ; o fabrică de țesă
turi sintetice.

y TANZANIA : o fabrică de confecții.ASIA
J IRAN : Fabrica de tractoare de la Tabriz ; o fabrică de 
sodă calcinată ; Combinatul de industrializare a lemnului 
de la Neka.

IORDANIA : Rafinăria de la Zarka.
ț/IRAK : o fabrică de ciment ; fabrici de pîine.

LIBAN : o fabrică de ciment.
x/SlRIA : livrarea „la cheie" a unei rafinării cu o capaci

tate anuală de 6 milioane tone petrol ; o instalație de spă- 
lare-uscare a concentratelor de fosfați ; o fabrică de ciment. 
/BANGLADESH : o filatură de bumbac.
tv FILIPINE : o termocentrală.
V INDIA : rafinăriile de la Gauhati și Haldia ; termocen

trala de la Singareni.
^AKISTAN : Rafinăria de la Karachi.

SRI LANKA : un complex de industrializare a lemnului.

Prospectări geologice, 
valorificarea unor zăcăminte 

AMERICA LATINĂ 
‘ĂRGENTINA : extracția de petrol (asistență tehnică și 

livrări complexe de instalații de foraj și utilaj petrolier).
P” BRAZILIA : extracția de petrol (livrări complexe de insta

lații de foraj și utilaj petrolier).
t/ ECUADOR : societatea mixtă „Esepas", pentru foraj 

petrolier.
x/ COLUMBIA : cărbuni cocsificabili.

PERU : societatea mixtă „Antamina", pentru extracția de 
minereuri neferoase ; extracția de petrol (asistență tehnică). 
/VENEZUELA : extracția de petrol (asistență tehnică).

AFRICA
^ALGERIA : minereuri neferoase.

MAROC : minereuri de cupru.
J REPUBLICA CENTRAFRICANĂ : minereuri diverse, hi

drocarburi, diamante (societatea mixtă „Scaromines").
./r. P. CONGO : minereuri de fier.

•/KENYA : zăcăminte de plumb (societatea mixtă „Kmil"). 
J ZAMBIA : zăcăminte de cupru (societatea mixtă „Mo- 
kambo").

ZAIR : lucrări hidrogeologice.ASIA
v LIBAN : minereuri de fier.
/'siria ; cercetări geologice ; exploatarea fosfaților (com

plexul de la Khneifiss).
/IRAN : diferite explorări și exploatări miniere (societa

tea mixtă „Geomet").
/'FILIPINE : extracția de petrol (livrări complexe de insta

lații de foraj și utilaj petrolier).
V/INDiA : extracția de petrol (livrări complexe de instalații 

de foraj).

Alte acțiuni de cooperare
AMERICA LATINĂ

^BRAZILIA : asamblarea, în cooperare cu firma „Malves" 
din Sao Paulo, de tractoare și utilaje pentru construcții : 
livrarea de tehnologii și asistență tennică în domeniul far
maceutic ; livrări complexe de echipamente pentru utilaje 
de, construcții.

V ECUADOR : asistență tehnică în domeniul minelor, 
petrolului și geologiei.

MEXIC : livrări complexe de instalații și utilaj chimic. 
/PERU : asistență tehnică în domeniul energetic. 
^VENEZUELA ; asistență tehnică în domeniul agriculturii 

și industriei alimentare.

AFRICA
Algeria : supraînălțarea barajului K’Sob.
/LIBIA: executarea de construcții publice și civile la 

Tripoli și în alte localități ; construirea șoselei Tarhuna — 
Beni — Walid ; un port pescăresc.
«/MAROC : construirea portului Nador.
/REPUBLICA CENTRAFRICANĂ : societățile mixte „Ca- 

rombois" și „Larombois", pentru industrializarea lemnului, 
și „Somcarom", pentru cultura bumbacului și a altor plante 
tehnice.
/R. P. CONGO : modernizarea șantierelor navale de la 

Brazzaville ; „Socoton" — societate mixtă pentru cultura 
și comercializarea bumbacului.
y NIGERIA : societatea mixtă „Nirowi", pentru industriali

zarea lemnului.
^SENEGAL : extinderea aeroportului din Dakar. 
b/ZAIR : societatea mixtă agrozootehnică „Zairom".ASIA
t/IORDANIA: construirea uneî conducte petroliere. 
vIRAK : construirea șoselelor Arbil și Baquba ; construirea 

de școli agricole.
«/LIBAN : societățile mixte „Sybline" (pentru producția de 

ciment), „Socomex" (pentru comercializarea mașinilor- 
unelte), „Merol" (comercializarea de produse petroliere), 
„Prodaco" (comercializarea de produse agroalimentare).
l/SIRIA : asistență tehnică în domeniul agriculturii (îmbu

nătățiri funciare, irigații).
</IRAN : amenajări hidrotehnice ; modernizarea sistemu

lui meteorologic ; portul pescăresc de la Bandar Shapour; 
cultura florii-soarelui ; construirea de linii electrice.

Congr.es


PAGINA 6 SCINTEIA — miercuri 3 martie 1976

Poziția principială și

constructivă a României

în R. P. Angola a fost dată publicitățiial Partidului Comunist al Uniunii Sovietice in problemele noii ordini
Legea privind naționalizarea companiilor

MOSCOVA 2 — Corespondentul Agerpres transmite : Marți au continuat. la' Palatul Congreselor din Kremlin, lucrările Congresului al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, prezidate de Fedor Kulakov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului „Direcțiile principale ale dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1976—1980“ au luat cuvintul Aleksandr Leașko. președintele Consiliului de Miniștri din . Ucraina. Lev Ermin, prim-secretar al Comitetului regional Penza al P.C.U.S.. Boris Bratcenko. ministrul industriei cărbunelui din U.R.S.S., Vera Lebedeva, operator la Combinatul petrochimic din Omsk, Gavril Ciriaev. prim-secretar al Comitetului regional Iakutsk al P.C.U.S., Vasili Starodubțev. președintele colhozului ,.Lenin" din regiunea Tuia, Vasili Prohorov, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor din

Uniunea Sovietică, Piotr Neporojnîi, ministrul energeticii și electrificării din U.R.S.S.Vorbitorii au subliniat, în cuvîntă- rile lor, succesele dobîndite de poporul sovietic în perioada 1971—1975, ■ relevînd hotărireg oamenilor muncii sovietici din toate sferele de activitate de a înfăptui prevederile celui de-al zecelea cincinal.în cursul zilei, congresul a fost salutat de Rodney. Arismendi, prim-se- cretar al C.C. al Partidului Comunist din Uruguay.- Herbert Mies, președintele Partidului Comunist German, Abdallah Al Ahmar, secretar general adjunct al Comandamentului Național al Partidului Socialist din Siria, Barre, președintele voluționar Suprem mocrate Somalia, președintele Partidului Finlandez. Meir Vilner, secretar general al C.C. al Partidului • Comunist din Israel, Abdul Fattah Ismail,

Baas Arab Mohamed Siad Consiliului Real Republicii- De- Aarne Saaginen, Comunist

secretar general al C.C. al Organizației Politice Unificate — Frontul Național din Republica Democrată Populară a Yemenului, Mamadi Kei- ta, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Democrat din Guineea, Knud Jespersen, președintele Partidului Comunist din Danemarca, R. Seih, șeful delegației Partidului Comunist din Siria. Gilberto Vieira, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Columbia, Michael O’Riordan, secretar general al Partidului Comunist din Irlanda.La propunerea prezidiului greșului a fost pentru analizarea proiectul „Direcțiile principale dezvoltării economieiU.R.S.S. pe anii 1976—1980“ și pentru redactarea proiectului de hotărîre a congresului în această problemă. Comisia este prezidată de AlekseJ Kosîghin.Lucrările congresului continuă.

economice internaționale
— prezentată în Belgia de 
senatorul socialist J. Dulac

particulare de importanță deosebită

ITALIA

comună a forțelor politice,ROMA 2 (Agerpres). — în cadrul unui interviu acordat cotidianului „Republica", președintele Partidului Republican Italian, Ugo La Malfa, fost vicepremier în guvernul' precedent, condus de Aldo Moro, a propus ca, în fața gravității crizei cu- care este confruntată țara, să se creeze o platformă comună care să angajeze toate forțele politice, inclusiv Partidul Comunist Italian. El a arătat că atragerea comuniștilor la conducerea politică este necesară „cit nu este prea tirziu". Este necesar, a spus Ugo La Malfa, să găsim remedii urgente și adecvate. Iar acest lucru nu este posibil pe baza căilor tradiționale, care s-au dovedit inadecvate. Referindu-se la necesitatea participării Partidului

inclusiv partidul comunistComunist Italian la conducerea treburilor politice ale țării, Ugo La Malfa a apreciat că, în rezolvarea problemelor italiene, „P.C.I. poate aduce o contribuție importantă".Ugo La Malfa a precizat că propunerile sale privind crearea unei platforme comune se situează în afara actualei conjuncturi guvernamentale și politice. Președintele partidului republican a arătat că este vorba, în fapt, de a se pune la punct, „în afara structurilor guvernamentale", un acord al tuturor partidelor constituționale asupra a trei puncte : reducerea cheltuielilor publice, lupta contra șomajului și reorganizarea sectorului public, precum și a celui semipublic ale economiei.
0 declarație a primului ministru portughezLISABONA 2 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității de cotidianul „A Capital", primul ministru, Jose Pinheiro de Azevedo, a precizat că principalul obiectiv avut în vedere în momentul actual de Consiliul Revoluției este realizarea evoluției pozitive a vieții sociale și politice a țării — informează A.N.O.P. Acest obiectiv — a premierul portughez — a fost urmărit în contextul general al liniei directoare a Consiliului Revoluției, de tendință democratică și socialistă.Premierul portughez a subliniat necesitatea de a se ajunge la o stabilitate politică și socială, care să permită condamnarea totală a atenta-

agenția spus

telor. lntrucît nu este posibilă nici o pactizare cu elementele ce amenință viața democratică a tării.Abordind o serie de probleme de ordin economic, premierul Azevedo a revenit asupra necesității recentelor măsuri de austeritate adoptate de guvern. în context, el a precizat că nici o întreprindere particulară nu trebuie să ajungă în situația de a putea prejudicia. în profitul său propriu, interesele naționale.în altă ordine de idei. Jose Pinheiro de Azevedo și-a exprimat satisfacția față de acel «echilibru al disciplinei- realizat, în prezent, in cadrul forțelor armate din Portugalia.
ORIENTUL APROPIATCAIRO 2 (Agerpres). — Roberto Guyer, secretar general adjunct al O.N.U.. însărcinat cu probleme politice speciale, aflat intr-un turneu în mai multe state din Orientul Mijlociu. a conferit marți, la Cairo, cu Ismail Fahmy, al afacerilor „Am avut o trevedere, in tat probleme privind realizarea unei păci juste și durabile In zonă", a spus la sfirșitul întrevederii Roberto Guyer.

★WASHINGTON 2 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat american, * Robert Funseth, a făcut cunoscut că secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger. și ministrul de externe israelian, Yigal Allon. vor avea o serie de convorbiri. la jumătatea acestei luni, cu privire la situația din Orientul Apropiat.

vicepremier și ministru externe al Egiptului, foarte constructivă în- cursul căreia am discu- legate de găsirea căilor

WASHINGTON 2 (Agerpres). — în cadrul unui discurs pronunțat in Senat, președintele Comisiei pentru afacerile externe a acestei camere a Congresului american, John Sparkman. a afirmat că S.U.A. trebuie să desfășoare în Orientul Apropiat „o diplomație liniștită" pînă cind va sosi momentul stabilirii structurii unei reglementări permanente. O astfel de reglementare, a precizat el, va trebui să se bazeze pe retragerea Israelului din teritoriile ocupate, pe garanțiile acordate acestui stat, precum și pe dreptul la autodeterminare al poporului palestinean. Problemele cele mai dificile ale Orientului Apropiat, a spus senatorul, nu vor putea fi rezolvate decit atunci cind se va găsi o soluție corespunzătoare pentru a răspunde cererilor palestinenilor privind crearea unui stat național. S.U.A., a declarat Sparkman, trebuie să urmărească realizarea unei păci la care să participe toate părțile interesate, inclusiv palestinenii.

ROMA

Azi se deschide Congresul 
Partidului Socialist Italianîncep la lucrările celui Congres Socialist din sui- reuniuni are loc observa-

Miercuri Roma de-al 40-lea al Partidului Italian, prima ta marilor politice care după ceea ce torii politici italieni au numit „cutremurul e- lectoral" de la 15 iunie trecut ; "după congresul partidului socialist se vor adăuga, în curînd, congresele partidelor social-democrat și democrat-creștin.Așteptat cu mult interes, congresul socialiștilor se reliefează ca un moment de cotitură în viața partidului. Fapt deosebit de important. pentru prima dată după 20 de ani, forumul socialist se va desfășura fără prezentarea de rezoluții depuse de către diferite curente ; locul a- cestora îl va lua „o dezbatere deschisă, al cărei scop este acela de a stabili în mod u- ni.tar linia partidului". , Congresul urmează să-și axeze lucrările pe elaborarea unei noi ' corespunză-realităților ac- țării, programai mâri'ob- de forțele

astfel,

conformată. o comisie propunerilor la ale naționale a

BRUXELLES 2 — Corespondentul Agerpres transmite : Sub eg'ida Colegiului municipalităților Ath-Tour- nai-Mouscron, in localitatea belgiană Beloeil a avut loc o reuniune în cadrul căreia senatorul Jean Dulac, personalitate din conducerea Partidului Socialist Belgian, a conferențiat despre „România și noua ordine economică internațională". Senatorul belgian a evidențiat .poziția principială a tării noastre în această problemă. relevînd activitate^ președintelui Nicolae Ceaușescu, avînd ca scop instaurarea în lume. în relațiile dintre state, a unor raporturi bazate pe echitate, pe respectul dreptului suveran al fiecărui popor de a dispute de avuțiile sale naționale, pe colaborarea reciproc avantajoasă tre țările dezvoltate și cele in de dezvoltare, pentru progresul neral al societății umane.

LUANDA 2 (Agerpres). — La Luanda a fost dată publicității legea privind naționalizarea companiilor particulare de importanță deosebită pentru economia Republicii Populare Angola. Legea precizează că urmează să fie confiscate neîntîrziat toate mijloacele de producție aparținînd acelor companii locale sau străine care au desfășurat activități ^de sabotare a politicii economice a guvernului acestei țări.Politica economică a Republicii Populare Angola — se prevede in lege — se bazează pe aplicarea principiu-

lui economiei planificate în condițiile existenței proprietății de stat, cooperatiste și particulare. Se are în vedere, totodată, ca. paralel cu dezvoltarea sectorului de stat, cooperativele să fie promovate amplu în organizarea activităților economice. în privința sectorului particular, legea prevede menținerea acestuia, cu mențiunea că persoanele responsabile de activitatea respectivelor întreprinderi trebuie să sprijine necondiționat politica economică generală elaborată de Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.).
Dezvoltarea industriala a R.P.D. Coreene

din- cursge-Cheltuielile militare - obstacol uriaș în calea progresului economico-social
Un studiu întocmit deWASHINGTON 2 (Agerpres). — Problematica dezarmării generale, 1 pericolului pe care îl prezintă pentru soarta omenirii cursa înarmărilor preocupă lă ora actuală experții în acest domeniu de pretutindeni. Intr-un studiu intitulat ..Cheltuielile sociale și militare pe plan mondial", Ruth Sivard. fost membru al Agen- !

Vor fi reluate negocierile 
în „conflictul codului" ?

o Condițiile puse de Islanda 
• Anglia dispusă să accepte 

o mediereCOPENHAGA 2 (Agerpres). — Primul ministru al Islandei. Geir Hallgrimsson. care participă la sesiunea Consiliului Nordic de la Copenhaga. a declarat reprezentanților presei că țara sa ar putea examina problema instituirii, cu caracter interimar. a unor limite de 100 de mile ale zonei sale naționale de pescuit pentru traulerele britanice. în cazul în care cererile britanice privind cantitățile anuale de pește ce urmează să fie recoltat în largul coastelor islandeze „ar fi mai realiste". Premierul Hallgrimsson a subliniat că retragerea tuturor navelor militare britanice ce însoțesc pescadoarele aflate în interiorul zonei naționale de pescuit de 200 de mile a Islandei „reprezintă o condiție absolută pentru reînceperea negocierilor în vederea reglementării diferendului dintre cele două țări în problema pescuitului". El a adăugat că o altă condiție este aceea ca guvernul britanic să manifeste o înțelegere sporită față de situația specială a Islandei și nevoile acestei țări de a-și proteja resursele sale piscicole, cară constituie baza existenței populației.Referindu-se la prezența navelor militare britanice în interiorul zonei naționale de pescuit a Islandei. Geir Hallgrimsson a subliniat că în etapa actuală a relațiilor internaționale problemele în litigiu dintre state nu pot fi soluționate pe calea violenței.
★BRUXELLES 2 (Agerpres). — într-o declarație făcută în cadrul reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor de externe din țările Pieței comune, tanice, James că Anglia este gă la un acordglementarea diferendului în problemele pescuitului, cunoscut sub numele de' „războiul codului". „Sîntem în continuare gata să acceptăm o mediere. Ceea ce așteptăm este o propunere rezonabilă emanînd din partea guvernului de la Reykjavik" — 

a declarat James Callaghan.

un expert americanției pentru dezarmare și controlul armamentelor a S.U.A., arată că cheltuielile militare au crescut in ultimii ani intr-un ritm îngrijorător — de la 270 miliarde dolari în 1974 s-a ajuns, in prezent, la circa 300 miliarde dolari.Pe de altă parte, studiul arată că la ora actuală 35 la sută din potențialul de cercetare științifică al întregii omeniri este folosit pentru crearea de arme din ce în ce mai perfecționate.Dacă cheltuielile militare mondiale ar fi reduse cu numai 5 la sută, se apreciază în studiu, circa 15 miliarde dolari ar putea fi utilizați pentru finanțarea unor programe de dezvoltare pe plan social, pentru ocrotirea sănătății, pentru cultură.„într-o perioadă fără ostilități militare majore, scrie Ruth Sivard, actuala rată de creștere a cheltuielilor militare arată că goana înarmărilor a scăpat de sub control".

PHENIAN 2 (Agerpres). — O privire retrospectivă asupra dezvoltării industriale .a R.P.D. Coreene în ultimele două decenii oferă constatarea că ritmurile anuale de creștere a potențialului industrial al acestei țări au fost deosebit de ridicate. Astfel, în perioada septenalului început în anul 1961 s-a obținut un spor mediu anual de 12,8 la sută. Industria s-a dezvoltat intens și în anii ultimului șesenal, care a fost îndeplinit în numai patru ani și opt luni, la capătul unei activități susținute încheiate anul trecut.' în acest șesenal, rata medie anuală de creștere a in-

dustriei a fost de 18,4 la sută, mult superioară celei planificate inițial, iar anul 1975 a marcat o creștere record de 25 la sută a producției industriale. în raport cu nivelul atins în 1974. Ca urmare a acestor succese, la sfirșitul lui august 1975. volumul producției industriale globale a fost de 2.2 ori mai mare decit în 19.70, a- cest spor de ansamblu reflectînd o creștere de 2,3 ori in domeniul mijloacelor de producție și de 2,1 ori in sfera bunurilor de consum. în prezent. economia R.P.D. Coreene continuă să se dezvolte intr-un ritm accelerat.

• CAMPANII: DE ÎM
PĂDURIRI. Numeroși muncitori din întreprinderile Industriale din R.P. Chineză participă la acțiunile de plantare a arborilor în diverse zone, menite să asigure cantități sporite de material lemnos și să contribuie la ■ protejarea mediului înconjurător. Lucrătorii din sectorul minier au plantat, în ultimii ani, peste 126 000 hectare de păduri, făcînd ca în zonele afectate exploatării lemnului pentru necesități miniere totalul masei lemnoase să ajungă la 4,3 milioane metri cubi. La rîndul lor, lucrătorii din sfera transporturilor și comunicațiilor, cooperînd cu brigăzile specializate din mediul rural, au plantat arbori de-a lungul magistralelor feroviare și al căilor rutiere, pe porțiuni care totalizează 235 000 kilometri.' t

PIAȚA COMUNA

Reuniuni ministeriale la BruxellesBRUXELLES 2 (Agerpres). capitala ' ' ' de două niștrilor bre ale tele elaborării agendei întrunirii la nivel înalt a vea loc la 1 burg.în absența niunii. agenția France Presse consideră totuși că majoritatea problemelor ridicate luni și marți la Bruxelles. în cadrul Consiliului ministerial, au rămas nerezolvate. Ba, mai mult, se consideră că reuniunea a prile- ’juit Ivirea unor dificultăți noi.

în Belgiei s-au desfășurat, timp zile, lucrările reuniunii mi- de externe ai țărilor mem- C.E.E., consacrată între al-organizației, care va a- și 2 aprilie, La Luxem-unui comunicat al reu

Miniștrii agriculturii s-au întrunit marți la Bruxelles pentru ceea ce observatorii consideră a fi o nouă tentativă de stabilire a prețurilor la produsele agricole pentru anul 1976.Dificultățile implicind aspectele financiare ale acestor probleme provin. între altele, și de la'situația defavorabilă prin care trece moneda italiană (lira), care a înregistrat o devalorizare de facto de 12 procente. Agenția Reuter este de părere că, în acest an. reuniunile miniștrilor agriculturii sînt ceva mai dificile și pentru că pachetul de măsuri nu include doar chestiuni legate de preturi, ci și probleme monetare și chiar schimbări fundamentale în practica politicii agricole comunitare.

• 300 SOIURI DE 
CARTOFI. Republica Peru, este considerată drept „patria cartofului". De aici, susțin unii cercetători, conchistadorii au răspîndit tuberculii în întreaga Europă. în prezent. în această tară latiino-americană se cultivă nu mai puțin de 300 soiuri de cartofi. De curînd, specialiștii peruani au realizat un nou soi de cartof, denumit „Cazamarca". Preluînd gustul și aroma de la cele mai bune soiuri indigene, „Cazamarca" prezintă o rezistență sporită la bacterii, dăunători și ciuperci. în plus, dă producții mari — între 17 și 35 tone la hectar — în funcție de zona de cultură și metodele agrotehnice aplicate. • '

FLORA IN 
MEDICINEIMongoliei cresc ______ ....de plante medicinale fo- din timpuri străvechi în

FOLO-Pe teri-

agențiile de presa transmit:

SULtortul specii losite scopuri terapeutice. în prezent, acestea sînt prelucrate în mod x științific, în laboratoare specializate — ceea ce permite obținerea unor medicamente valoroase. Cercetările asupra proprietăților biologice și chimice ale plantelor medicinale, întreprinse în vederea evidențierii potențialului lor terapeutic, sînt efectuate în special în cadrul institutelor specializate ale Academiei de Științe a R.P. Mongole. Exportatoare de materii primei farmaceutice de origine vegetală, R. P. Mongolă are relații comerciale în acest domeniu cu firme specializate din 15 țări ale lumii.

peste 300

membre ale șeful diplomației bri- Callaghan. a precizat gata oricînd să ajun- cu Islanda pentru re-

WASHINGTON

strategii. toare tuale ale selor tot ținute , stingii.

Avansarea generală a stîngii a pus. după cum se știe, pe primul plan problema raporturilor dintre socialiști și comuniști, o formă de materializare â a- cestora 'constituind-o coalițiile locale de stingă — care conduc, în prezent, regiuni,provincii și comuneînglobind peste jumătate din tării.Este știut alegerilor din anul trecut. în care partidul comunist și-a reafirmat strălucit poziția de primă formație politică a stingii, obținind un succes fără precedent, s-au produs deplasări și în sinul partidului socialist. reorientări. abordări noi. realiste în ce privește problema relațiilor cu P.C.I. în acest sens s-au înscris declarații prin, care liderii socialiști arătau că nu este posibil să se meargă înainte in rezolvarea problemelor acute ale tării fără o asociere a comuniștilor la guvern. în același timp, comuniștii. înfăptuind politica unei largi deschideri, inclu- ' siv in .direcția unei colaborări cu partidul democrat-creștin. au

populațiacă In urmaregionale

evidențiat că o asemenea politică nu numai că nu exclude, ci presupune ca o premisă esențială întărirea u- nității forțelor stingii, pentru care P.C.I., așa. cum este cunoscut, s-a pronunțat de mult în mod consecvent. „A- meliorarea relațiilor dintre cele două principale partide ale stingii — au arătat comuniștii — este condiția necesară pentru succesul strategiei compromisului istoric" (a- dică apropierea dintre cele două mari formațiuni politice ale tării, Partidul Comunist Italian și .Partidul Democrat Creștin), subliniind că. în general, „o politică de largi alianțe democratice nu poate să avanseze fără aportul decisiv cialiștilor".înscriindu-se, cutabil. ca un ment important viața politică a cel dc-al 40-lea Congres al P.S.I. ar putea contribui prin hotărî- rile sale la consolidarea legăturilor stingii. condiție indispensabilă a dezvoltării economice si sociale a Italiei contemporane.

al so-indis- eveni- în țării.

Radu BOGDAN

La CailO, !n Prezenta ministrului justiției al Republicii Arabe Egipt, Abdel Youniss, a fost parafat textul convenției româno-egiptene privind asistenta juridică în materie civilă, comercială și de statut personal.
Cuba și Libia au hotărlt să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

Acord americano—sovie
tic. La Washington a fost semnat acordul dintre guvernele S.U.A. ți U.R.S.S. privind pescuitul în marea deschisă, în zona de vest a regiunii meridionale a Oceanului Atlantic. Documentul prevede măsuri pentru menținerea rezervelor celor mai productive soiuri de pește, precum și pentru protejarea resurselor biologice ale platoului continental al S.U.A.

Franța a unei uzine pentru desalinizarea apei marine, iar altul la schimbul de personal medical și pregătirea de cadre medicale.

sud- so-

> Un tribunal din Seula con- damnat la închisoare, pe diferite termene. patru persoane din cadrul Partidului Socialist Unificat, de opoziție, relevă agenția A.C.T.C., referindu-se la o relatare din acest oraș. Cei condamnați fuseseră arestați în august 1975 pentru faptul că au cerut anularea așa-zisei „constituții" coreene, democratizarea viețiicial-politice și încetarea cursei înarmărilor in Coreea de sud. iar sentințele rostite împotriva lor reprezintă rezultatul unui simulacru de proces.
Comisia Economică 

O.N.U. pentru Europa. Întruni între 30 martie și 9 aprilie ... a XXXI-a sesiune a sa. Printre principalele puncte ale agendei figurează situația economică a țărilor membre. stadiul realizării obiectivelor prioritare fixate in 1975, dezvoltarea cooperării economice internaționale, contribuția ■'comisiei la programele O.N.U. de sprijinire a țărilor în curs de dezvoltare, cooperarea cu alte organisme internaționale, activitățile viitoare ale comisiei.

Qvain

„Asociația plăminilorLa jumătatea drumului între stația de autobuz și sediul „A- 
sociației plăminilor 
cafenii" (A.P.C.), din Columbia, statul Carolina de sud, Edward Martin se oprește să-și tragă răsuflarea. Scoate din buzunar o pastilă. o înghite și. după citeva minute, pornește încet, mai departe. „Recurg mai tot timpul la comprimate. Sînt nevoit, de asemenea, să recurg adesea la ajutorul aparatului 
de oxigen. Asta numai 
viată nu e“ — se plîn- ge el colegului de-ală- turi.Martin a fost pensionat cu 10 ani in urmă — Ia citeva zile după ce împlinise 48 de ani. Timp de 30 de ani inhalase zi de praf de bumbac în filatura din localitate. Porțiuni ale plămîni- lor săi au fost distruse ca urmare a depunerilor prafului de bumbac. Această pulmonară.noză", e denumită de muncitorii textiliști de aici „boala plăminilor 
cafenii". Lipsit de capacitatea de : a mai munci fizic. Martin, împreună cu cițiva 'tovarăși de ai săi. a constituit o asociație a tuturor celor pensionați ca urmare a con

zi

fibroză „byssi-

tractării acestei maladii, denumind-o după modelul „Asociației 
plăminilor negri", creată cu cițiva ani urmă de minerii Apalachia.în baza cercetărilor Întreprinse de autoritățile competente, se apreciază că ravagiile byssinozei — care a- duce pacientul într-o stare toare vocată de emfizemul pulmonar sau de bronșita cronică — sînt provocate de faptul că norme elementare de securitate a muncii sint nesocotite de patronii unor fabrici. „In 1970 au fost adoptate 
măsuri legislative în
dreptate spre reduce
rea numărului bolna
vilor de bpssinoză prin 
întărirea securității 
muncii" — scrie „WA
SHINGTON , POST". 
Din păcate însă, prea 
puține fabrici textile 
au trecut la aplicarea 
lor in practică". Potrivit datelor Departamentului muncii din statul Carolina de sud, „din 421 de fabrici textile inspectate de autoritățile acestui stat, s-a constatat că numai 44 au respectat regulile de securitate a muneji. Prof ițind de 

✓'faptul ca — după cum arată dr. Russel Har-

în din

fizică asemănă- cu cea pro-

ley, de Ia Institutul de medicină din Carolina de sud — byssinoza este greu de depistat prin radiografii. întru- cît se confundă cu em- fizemul' și bronșita, patronatul refuză să acorde despăgubiri celor pensionați pe motive de boală : „Nu vrem să fim păcăliți de oameni care cred că au găsit o cale facilă pentru a se îmbogăți" — declară Robert Armstrong, purtătorul de cuvînt al asociației locale a fabricanților Replicînd, A.P.M. a temeinicia rilor muncitorilor, marea lor majoritate, muncitorii respectivi au familii numeroase și trăiesc din venituri situate cu mult sub ceea ce se consideră aici a fi „nivelul de la care începe sărăcia". „Acțiunea 
noastră este abia la 
început, primele insuc
cese nu ne descura
jează ; vom lupta mai 
departe pentru a Ob
ține recunoașterea 
drepturilor 
sperăm că in 
urmă, vom fi auziți si 
ascultați" promotorii plăminilor cafenii".

de textile, conducerea demonstrat revendică- în

noastre ; 
cele'dindeclară„Asociației

C.ALEXANDROAIE

La Belgrad, președintele A- dunării R.S.F. Iugoslavia, Kiro Gli- gorov, a primit pe Andreas Papan- dreu, președintele Mișcării Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.), aflat într-o vizită prietenească, în fruntea unei delegații, la invitația U.C.I. și a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia.
Sesiunea de primăvară 

a parlamentului elvețian a început la Berna. Principalul punct de pe ordinea de zi va fi raportul Consiliului Federal (guvernul) privitor la liniile principale ale politicii, guvernamentale . în perioada 1975— 1979.
Președintele algeriei, Hou~ ari Boumediene, a primit marți pe Charles Robinson, ministru adjunct pentru problemele economice al S.U.A., care întreprinde un turneu prin unele state din zonă. Charles Robinson a conferit, de asemenea, cu ministrul algerian al industriei și energiei electrice, Belaid Abdesalem. El a declarat că aceste întrevederi au contribuit la o înțelegere mai bună a modalităților de promovare a cooperării dintre Algeria și S.U.A.
în convorbirile de la Paris dintre președintele Giscard D’Es- taing și emirul Bahrainului, Issa Bin Salman Al-Khalifa, au fost abordate, printre altele, diverse aspecte ale relațiilor bilaterale. Cu acest prilej au fost semnate un număr de acorduri de cooperare tehnică, între care unul se referă la construirea de către

Convorbirii anglo-spanio-Ministrul de externe al Spaniei, Jose Maria de Areilza, a avut convorbiri cu omologul său britanic, James Callaghan. Ministrul de externe britanic a reafirmat punctul de vedere al guvernului laburist in chestiunea aderării Spaniei la Piața comună, precizînd că pentru aceasta este necesar ca regimul de la Madrid să introducă votul universal și să permită partidelor politice și sindicatelor să acționeze în condiții de libertate. în legătură cu problema Gibraltarului. ministrul de externe al Marii Britanii a cerut ridicarea cusului spaniol asupra- acestui toriu ca o condiție prealabilă a căror negocieri viitoare privind tutui „Stîncii".
La Takoradi,în Ghana’încheiat lucrările Comitetului pentru materiale al Uniunii Africane a Căilor Ferate. Participant» s-au pronunțat pentru realizarea unui sistem feroviar interafrican eficient, care să contribuie la efectuarea schimburilor comerciale între statele de pe continent.
Goving Loening, unuI din-■ tre pionierii aviației Statelor Unite, a încetat din viață în virstă de 87 de ani. Titular al primei diplome în aeronautică, eliberată în 1910 de o universitate americană (Columbia), Loening era singurul supraviețuitor al echipe: de promotori ai aviaticii conduse de -Orville

• CELE MAI MULTE 
FILME. Cinematografia indiană se situează pe primul loc. din lume în ce privește numărul de filme produse. în 1974, de exemplu, în această țară au fost turnate 488 de filme, dar sint și ani în care s-a înregistrat o producție de 501) de pelicule. Orașul Madras, care a realizat in 1974 cifra record de 257 filme, este considerat drept capitala cinematografiei. indiene. Pe locurile următoare se situează orașele Bombay, cu 145 de filme, și Calcutta, cu 46 de filme.

blo- teri- ori- sta-s-au

Wright.
Companiile de aviație 

civilă membr0Transporturilor Aeriene nale au decis să majoreze In medie atlantice. Totodată, companiile „British Aircraft" și „Air France" au căzut de acord asupra unei sporiri suplimentare cu 20 la sută a costului biletelor la cursele asigurate de avionul „Concorde".

ale AsociațieiInternațio- cu 6 la sută tarifele pe rutele nord- Totodată,

GENEVA 2 (Agerpres). —' Comisia O.N.U. pentru drepturile omului a adoptat o rezoluție în care cere tuturor statelor să interzică recrutarea de mercenari pe teritoriile naționale. ca și livrările de armament către Republica Sud-Africană. Documentul denunță ajutorul politic, militar, economic și de altă natură a- cordat de anumite state Africii de

Sud și regimului minoritar ilegal din Rhodesia. Vînzările de armament către R.S.A., acordurile de cooperare nucleară și activitățile companiilor multinaționale în Africa de Sud. Namibia și Rhodesia — se spune în rezoluție — constituie acte flagrante de complicitate cu politica de apartheid.
Mesajul anual 

adresat Congresului 
de șeful statului 

brazilianBRASILIA 2 (Agerpres). — în mesajul său anual către Congres, șeful statului brazilian. Ernesto Geisel. a declarat că guvernul său garantează desfășurarea. în noiembrie anul acesta. a alegerilor municipale libere și democratice, fără a permite însă contestarea regimului.Pe plan economic, șeful statului a subliniat că, datorită’conjuncturii internaționale nefavorabile. 1975 a fost un an dificil pentru Brazilia, deși au fost obținute unele rezultate pozitive. El a menționat, totodată, că anul acesta va fi consacrat reducerii deficitului comercial al țării, menținerii rezervelor sale de aur. asigurării unui ritm rezonabil de creștere și, mai cu seamă, diminuării sensibile a inflației.

Implicațiile

„afacerii Lockheed"TOKIO 2 (Agerpres). — Unul dintre oamenii de afaceri japonezi menționați între-, persoanele implicate în scandalul financiar provocat de mituirea de către compania americană „Lockheed" pentru înlesnirea intereselor sale în diverse țări și-a dat demisia din funcția care îi permisese aceste relații ilegale. Este vorba de Taro Fukuda, președinte al . firmei „Japan Public Relations Inc.“.Agenția U.P.I. precizează că firma „Japan Public Relations Inc." a fost înființată în 1958, adică în același an în care compania americană constructoare de avioane „Lockheed" a inițiat demersuri pentru a vinde produsele sale pe piața niponă.

• PE CÎND ARCTICA 
ERA ÎNVERZITĂ... Timp de 15 ani. savantul leningrădean Lev Budanțev a participat la numeroase expediții polare in insulele și pe litoralul Oceanului înghețat. în cursul cărora a studiat evoluția vegetației de' mult dispărute pe aceste meleaguri. pe baza amprentelor lăsate .de arbori in straturile carbonifere. El a întocmit o colecție de vestigii ale florei arctice, care cuprinde peste 3 000 de specii. Aceste plante creșteau pe arhipelagurile din apropierea Polului Nord. în urmă cu 40—90 milioane de ani. Arborii ar fi fost extrem de înalți. frunzele lor atingind pînă la 70 cm. lungime, fapt ce se explică prin prezența timp de 24 de ore din 24 a soarelui polar. Dar tocmai aceste particularități ale naturii au provocat. dispariția vegetației, care nu s-a putut adapta la schimbările bruște ale climei.

0 OBSTACOLE NE
PREVĂZUTE. Realizarea celui mai lung tunel submarin din lume (aproximativ 54 km). între insulele japoneze Honshu și Hokkaido, va dura mai mult decit se stabilise inițial — au a- nunțat autoritățile nipone. Se apreciază că lucrarea, ce a debutat in martie 1972. va fi încheiată în 1982. cu trei ani peste termenul prevăzut. întirzierea se datorează unor obstacole neașteptate. între care subita inundație . provocată de apele mării în luna ianuarie 1974. ceea ce a dus la oprirea timp de un an a operațiunilor de excavare.

•GRĂDINIȚĂ PE 
ROTI. La fabrica de automobile din orașul Maribor (R.S.F. Iugoslavia) se realizează un autobuz pentru copii, cu o caroserie aparte — 10 m lungime și 2,4 m lățime. în interior, vehiculul este echipat cu 20 de scăunele cu măsuțe, la care copiii pot să se joace in timpul călătoriei. un magnetofon și o mică scenă pentru teatru de marionete. în.tr-un colț a fost amenajat un vestiar. Grădinița pe roți, cu o bogată decorație exterioară, este destinată organizării de excursii pentru preșcolari.

• DIAMANTUL 
,;bam". în Iakuția a fost descoperit recent un diamant de 67 de karate, de o puritate excepțională. în aceeași regiune a U.R.S.S. a fost descoperit, tot recent, un alt diamant valoros, de 34 karate, care a fost denumit „BAM" — prescurtare care desemnează magistrala feroviară Baikal-Amur, aflată in construcție In Siberia.
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