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La zi in AGRICULTURA
în fiecare județ, bază proprie 
de aprovizionare cu legume

Dezvoltarea în fiecare județ a unor baze proprii de producere a legumelor se înscrie în ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru îmbunătățirea continuă a a- provizionării populației cu produse agroalimentare. In acest scop, pe plan teritorial s-au întocmit programe de creștere a producției în acest sector, prin care s-a urmărit ca fiecare județ, cu mici excepții la unele sortimente de' legume timpurii, să-și asigure din resurse proprii necesarul de consum la aceste produse și chiar să se creeze o anumită rezervă în plus. Prevederile cuprinse în aceste programe trebuie îndeplinite în mod exemplar.în ședința de lucru de la C.C. al P.C.R., de la sfîrșitul lunii februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat o mare atenție realizării planului în legumicultură, în vederea satisfacerii cerințelor de consum ale populației. Secretarul general al partidului a indicat un complex de măsuri privind asigurarea răsadurilor corespunzătoare, pregătirea solarii- lor, inclusiv a celor realizate cu mijloace simple din gospodăriile țăranilor, creșterea calificării profesionale a celor ce lucrează în acest domeniu și altele. Esențial este acum ca In fiecare județ organele și organizațiile de partid, consiliile populare și organele agricole să treacă cu hotărîre la înfăptuirea programelor stabilite, urmărind stăruitor executarea tuturor lucrărilor de care depinde obținerea producțiilor prevăzute la fiecare sortiment în parte. Aceasta este o sarcină de partid de mare răspundere, care tre

buie necondiționat dusă la îndeplinire.Planul pe acest an prevede realizarea a peste 4 milioane de tone de legume. îndeplinirea acestor prevederi impune ca in fiecare județ, în fiecare comună, în fiecare unitate a- gricolă să fie însămințate toate suprafețele destinate legumicultuni.

zățuri, iar pe calzi, filor extratimpurii. mare răspundere, organele și organizațiile de partid, consiliile populare trebuie să exercite un control riguros la fața locului, în fiecare

și diferite peste multă ce solul se verde- vreme, va în-

LA ZI ÎN

mazăreanu măsură va începe plantarea carto- Cu cea mai
0 sarcină de partid care trebuie necondiționat 
adusă la înde plinire. ACE ASIA DEPINDE 
DE MĂSURILE Șl ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE 

ACUM, DE MUNCA Șl LUCRĂRILE 
DE LA ÎNCEPUTUL PRIMĂVERII

Nu trebuie admis sub nici un motiv să se repete situații de felul celor petrecute primăvara trecută, cînd un șir de județe nu au îndeplinit planul de însămînțări la unele sortimente, ceea ce a creat pe alocuri dificultăți în aprovizionarea pieței. In mod deosebit, organele și organizațiile de partid, consiliile populare au datoria să urmărească cu perseverență, în aceste zile, cum acționează întreprinderile județene de legume și fructe pentru a se realiza planul la legumele rădăcinoase, sortimente care se însămînțează tocmai in primele zile după ce solul se dezgheață. Aceste legume se pot cultiva cu bune rezultate în toate județele.Tot în aceste zile se însămlnțea-

unitate agricolă și comună, asupra modului în care decurg lucrările încă din aceste prime zile de primăvară, pentru ca suprafețele planificate a se însămînța cu fiecare sortiment în parte, cu fiecare soi de legume, să fie cultivate integral, pînă la ultimul metru pătrat.Obținerea unor producții mari și timpurii de legume necesită ca, încă din aceste zile, să se asigure cantități îndestulătoare de răsaduri. In fiecare județ, pe baza programelor de măsuri stabilite, producerea răsadurilor a fost mai bine organizată. S-a avut în vedere ca în serele- înmulțitor sau în răsadnițele clasice să se producă răsaduri atît pentru nevoile unităților agricole, eît și

pentru locuitorii satelor care cultivă legume în curțile de pe lingă case sau pe loturile in folosință personală. Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că au fost însămințate peste 1 500 000 metri patrați de răsadnițe și sere-înmul- țitor. în vederea obținerii unor răsaduri de bună calitate, în aceste zile trebuie să. se facă repicatul a- cestora, literare care trebuie intensificată îndeosebi în cooperativele agricole din județele Bihor, Brăila, Ialomița.In condițiile acestei primăveri are o deosebită însemnătate extinderea solariilor atît în unitățile agricole, cit și în curțile de pe lingă casele locuitorilor de la sate — aceasta per- mițînd să se obțină legume mult mai. timpurii, necesare pentru aprovizionarea mai din vreme a populației cu produse proaspete.In unele locuri s-a trecut și la așezarea foliei de polietilenă. în schimb, în alte județe — Arad, Bihor, Galați — lucrările sînt întârziate. Organele de partid județene, comitetele comunale de partid trebuie să intervină hotărît în vederea terminării la timp a solariilor.Pentru înfăptuirea sarcinii trasate de conducerea partidului ca fiecare județ să-și asigure o bază proprie de aprovizionare a populației cu legume și cartofi este necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare să acționeze zi de zi, prin măsuri energice, să găsească rezolvare operativă tuturor problemelor, astfel ca programele stabilite să fie îndeplinite riguros, în toate unitățile agricole, în toate comunele.

Mai multă prețuire, 
mai bună folosire a timpului de lucru !

Pe șantiere ale obiectivelor energetice
IN PAGINA A 111-A

Progrese în valorificarea superioară a metaluluiValorificarea superioară a metalului ocupă un loc important în preocupările actuale ale constructorilor de mașini. In acest context, pe baza soluțiilor unor programe de cercetare desfășurate în ultimul timp, s-a asigurat pentru multe produse un consum tehnologic rațional și. ca urmare, realizarea de sortimente superioare calitativ și cu o greutate netă' redusă. în care valoarea metalului inclus depășește — în comparație cu rezultatele pri

mului an al cincinalului trecut — de 10—15 ori pe cea inițială. în domeniul producției de turboagregate de puteri între 2,5 și 12 MW. de pildă, s-a obținut o reducere a greutății medii cu circa 10 la sută, iar în cel al utilajului petrolier, valoarea metalului inclus în produs a întrecut dublul 'celei inițiale.Amplificarea acestei acțiuni, sarcină de mare însemnătate pentru cei care lucrează în această ramură si la înfăptuirea căreia parti

cipă un mare număr de specialiști, practic colectivele tuturor întreprinderilor, va asigura înregistrarea unor noi realizări în 1976. Studii încheiate menționează posibilități largi de a se obține indicatori de valorificare a metalului superiori celor din anul trecut. în special. în construcția de utilaj chimic și de rafinării, de echipamente electronice și electrotehnice și în mecanica fină.(Agerpres)
Vernisaj la CovasnaZilele trecute, telejurnalul a anunțat in emisiunea știrilor despre lume că în orașul Covasna s-a fondat o galerie de artă. Faptul, poate modest în sine, e intr-adevăr o veste despre o lume ce se construiește în suflete și se reflectă in fapte, numele ei fiind : conștiința socialistă a omului de azi.Ce s-a întîmplat de fapt ? Cu trei ani în urmă, după Conferința pe țară a Uniunii artiștilor plastici, într-p zi fierbinte de vară, am invitat la redacția „A Het“ (revistă so- cial-culturală în limba maghiară) vreo 30 de artiști plastici. Scopul întrunirii l-am schițat scurt și plastic : Ce avem de făcut? Ce trebuie să facem pentru a duce la bun sfîrșit sarcinile trasate de partid, indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru a, răspunde dezideratului ca arta epocii noastre să fie în- tr-ădevăr un bun al întregului popor?Discuția a durat multe ore, s-au exprimat păreri foarte interesante privind ridicarea maselor la înțelegerea cuceririlor dobîndite de arta zilelor noastre ; năzuința artiștilor contemporani de a-și îmbogăți fondul de idei și conținutul umanist; pozițiile cît mai clare, militante în critică ; excluderea pseudo-ar- tei, a creațiilor care nu

spun nimic. La un moment dait, Fodor Kâl- măn, un artist din. Satu- Mare, a spus : trebuie să contribuim la formarea gustului, la deprinderea publicului larg de a frecventa galeriile de artă ; așadar, să ieșim în întîm- pinarea sa. Fiecare artist să ofere benevol cîte o lucrare proprie, iar redacția să alcătuiască o galerie de artă pe care s-o doneze unei comune sau unui
însemnări de

HUSZAR Săndor

oraș de provincie — ceea ce ar reprezenta un fapt de cultură și, în același timp, o contribuție la adîncirea frăției dintre români și naționalitățile conlocuitoare.Propunerea — inedită și generoasă — a fost acceptată cu entuziasm de către artiștii prezenți. A început a- poi acțiunea propriu- zisă de donare. Au contribuit la aceasta creatori români și maghiari. Timp de doi ani și ceva, gazeta a înscris — sub titlul „Galeria 
A Het" — 70 de lucrări a 64 de creatori. Paralel cu aceasta s-a purtat o discuție publică despre viitoarea amplasare a galeriei, intr-un oraș mai mic, și s-au făcut în acest sens

numeroase propuneri, pronunțîndu-se cititori de toate categoriile. Astfel, realizarea „Galeriei A Hăt" a devenit o idee de larg interes. De exemplu. preluînd inițiativa, „Falvak Dol- gozo Nepe“ a și fondat intre timp o galerie la Zerind, iar comuna Ghindari (județul Mureș) găzduiește o expoziție permanentă a lui Kusztos Endre, artist de renume, născut in această comună.Așadar — sub semnul Congresului educației politice și al culturii — am ajuns, în una din duminicile trecute, să inaugurăm galeria la Covasna, oraș cu largi perspective. Ne-am bucurat de sprijinul forurilor județene și al cetățenilor. Tocmai acest lucru este important în Societatea noastră : că nu ești cî- tuși de puțin singur cînd vrei binele colectivității. Un fapt, între altele, emoționant : școala medie din localitate ne-a dat ajutor să putem înrăma tablourile.La vernisaj au venit artiști și iubitori de artă din orașele și comunele apropiate. Era adunată multă lume, cînd Vizi Gyula, primarul orașului, și-a rostit în două limbi cu- vîntul inaugural, decla- rînd deschis acest lăcaș al culturii. Lăcaș unde poporul îi așteaptă cu drag pe artiști și pe oamenii de cultură.
Peste prevederi: 1500 frigidereRealizînd indici superiori de utilizare a a- gregatelor și o productivitate a muncii care atinge de pe acum nivelul prevăzut la finele primului semestru, colectivul întreprinderii

de specialitate din Gă- ești a livrat beneficiarilor cel de-al 1 500-lea frigider cu compresor peste prevederile planului la zi. Acest succes cantitativ este corelat și
cu cel calitativ, produsele unității dîmbovițe- ne cunoscînd o gamă diversificată, o linie modernă și parametri de funcționare îmbunătățiți.(Agerpres)

Vapoarele acestea, aflate acum pe calâ, la Galați, vor primi, nu peste multâ 
vreme, nume șl vor porni pe mâri și oceane, purtînd în lume mârturia iscusinței 

constructorilor de nave din România Foto : M. Caranfil

Prin creșterea, 

productivității munciiFolosirea unor elemente tipizate și standardizate în procesele tehnologice, perfecționarea unor scule și dispozitive, realizarea de mașini și dispozitive prin autodotare sînt numai citeva din căile prin care colectivul întreprinderii „23 Au
gust" din București reușește să realizeze constant un indice ridicat al productivității muncii. Aproape numai pe această bază, in primele două luni ale anului, colectivul întreprinderii a fabricat, peste prevederi, 16 locomotive diesel hidraulice. Rezultate bune în această direcție a obținut și colectivul de la „Electroaparataj". Prin folosirea cu randament sporit a utilajelor și a timpului de lucru, aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă, sincronizarea cooperării între secțiile producătoare și de montaj, aici a fost realizată o producție suplimentară în valoare de peste 16 milioane lei.Și alte unități, cum sînt „Au
tomatica", „Electromagnetica", 
„Laromet", întreprinderea de 
montaj ascensoare, „Antico- 
rosiv", „Miraj", „Filatura româ
nească de bumbac", „Postăvărla 
română", „Mătasea populară", 
„Tînăra gardă", „Carmen", prin extinderea mecanizării și automatizării, introducerea unor tehnologii de înaltă productivitate, ridicarea nivelului de calificare a forței de muncă, au înscris în agenda realizărilor importante creșteri la acest indicator. Astfel, în primele două luni ale anului, cele 356 milioane lei producție-marfă suplimentară obținută pe ansamblul industriei Capitalei a fost realizată în cea mai mare parte pe seama sporirii productivității muncii. (Agerpres)

Pentru o creație muzicala 
animata de spirit revoluționar

Prin întreaga sa activitate, organizația de partid a Uniunii compozitorilor urmărește determinarea unei responsabilități politice sporite în activitatea de creație muzicală și a unei prezențe mai active a compozitorilor și muzicologilor în viața ideo- logico-sociâlă a patriei. La baza orientării noastre se află principiile privind rolul artei și culturii înscrise în programul ideologic al partidului. în Programul Partidului Comunist Român dle făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Recenta adunare a organizației de partid a uniunii noastre, desfășurată în pregă tirea Congresului educației politice și al culturii, s-a axat, cum era și firesc, pe modul în care comuniștii au acționat în vederea stimulării creației muzicale de înaltă valoare, pentru ridicarea exigențelor politice și estetice ce se pun în fața muzicii și muzicologiei noastre, pentru instaurarea principiilor și normelor Codului etic al comunistului in viata obștii noastre muzicale.In dezbateri s-a apreciat că tematica adunărilor generale din ultimul timp a fost mai temeinic orientată spre problemele esențiale, de conținut. ale creației, implicînd mai intens decît în trecut aportul comuniștilor la desfășurarea discuțiilor, ca și la realizarea unor acțiuni de

concretizare a obiectivelor propuse. Bunăoară, o serie de analize ale situației diferitelor genuri de creație au stat la baza unei interesante dezbateri pe tema „Creația românească actuală și perspectivele ei". Prin realizările lor artistice, comuniștii au oferit' un exemplu viu de transpunere în viață, în sfera creației lor, a ideilor programatice
Adunări de partid în pregătirea 
Congresului educației politice 

și al culturii

ale partidului. Ei și-au însușit, în același timp, valoroasele idei privind crearea epopeii naționale și, pe această bază, orientarea mai judicioasă a repertoriului teatrelor lirice și de operetă, al orchestrelor simfonice și ansamblurilor corale. în special în direcția tematicii istorice, precum și a celei inspirate din actualitatea socialistă a țării. Orientări valoroase, atît în ceea ce privește creația, cît și repertoriile, s-au produs in direcția abordării unei muzici de mai largă accesibilitate. Organizația noastră și-a adus contribuția la realizarea unei dezbateri aprofundate privind locul cîntecului de masă și al muzicii in actualitate, dezbatere Încheiată cu

concluzia că strinsa legătură a compo- zitorului cu masele de oameni ai mun- cii de la orașe și sate a devenit condiția indispensabilă a unei autentice munci creatoare, definitorie pentru calitatea muzicianului de cetățean militant pe tărimul vieții social- culturale a țării. Comuniștii au luat, de asemenea. în dezbatere problema mereu actuală a prezenței muzicii în viața satului nou, socialist, acolo unide îndeobște se păstrează și se recreează în permanență folclorul, înfăptuirile, ca și neajunsurile care mai există în acest domeniu al artei care se bucură de o foarte largă audiență au fost analizate cu seriozitate in adunarea de partid. propunin- du-se măsuri care să Înscrie șl mal mult muzica și interpretarea ei în amplul registru de mijloace educative de largă rezonantă socială. Firește, importanta șl eficienta tuturor acestor acțiuni și dezbateri se măsoară după gradul de reușită a creației muzicale inspirate de ideile și Idealurile partidului, după forța ei de a emoționa și înnobila conștiințele, de a contribui la educarea cetățenilor patriei noastre în spiritul patriotismului socialist, ai țelurilor revoluționare. Așa cum s-a subliniat în cadrul discuțiilor, ne putem mînidri azi cu numeroase creații de valoare, intrate, deja în patrimoniul cultural național, multe dintre ele apreciate chiar pe plan internațional.

Istorie contemporana la Zalâu Foto : 8. Cristian
Reportaj din actualitatea

Cu toate acestea, probleme complexe pun în momentul de față genurile muzicii de concert și spectacol în ansamblul lor ; aceste probleme privesc mesajul de idei și sentimente, expresivitatea și modalitățile de realizare a noilor creații, raportul specific între necesitatea înnoirilor permanente ale limbajului muzical și aptitudinea noilor lucrări de a fi receptate și înțelese de un public cît mai larg, ca singura rațiune de a exista a unor valori spirituale în care se investesc dăruire, experiență, talent. Relevîndu-se și unele înfăptuiri de mare valoare ideologică și estetică, a fost criticat cu Intransigență faptul că în unele piese mari concertante înnoirea substanțială a formelor și subgenurilor instrumentale este însoțită, ca un
Dr. Vas I le TOMESCU 
secretarul organizației de partid 
a Uniunii compozitorilor

(Continuare în pag. a II-a)

Pe creasta Mezeșului, In drum spre Zalău, facem un mic popas. Aerul aspru al a- cestui început de primăvară ține încă adormită pădurea de mesteceni. Este ora prînzului și împreună cu cîțiva drumeți așteptăm „zupa“ caldă ardelenească, la o masă din sufrageria motelului. O minte inspirată a dat nume cu rezonanță strămoșească acestui loc îneîntător : Popasul roma
nilor. De fapt, numele s-a rostit singur. A crescut din pă- mînt și s-a tnălțat odată cu clădirea.Pășim pe acest pămînt din Țara Silvaniei, pămînt care ascunde în adincuri comori ale istoriei, străvechi așezări dacice și castre romane. „Venim 
de demult..." — le place să spună oamenilor de aici, mîn- dri de gloria milenară a ținuturilor natale — „...și mergem 
departe !“. adaugă ei cu încredere in frumusețea împlinirilor socialiste de astăzi....Ajungem în Zalâu. Capitolele de istorie contemporană se etalează în toată splendoarea lor. Fie că este vorba de noile cartiere de locuințe, de centrul administrativ sau de zona industrială, totul este într-o continuă mișcare. Oamenii Sălajului se grăbesc. își construiesc o capitală de județ modernă și frumoasă, un oraș emblemă al acestor ani. Za- lăul — inima Țării Silvaniei

— vrea să fie exemplu de muncă și dăruire pentru celelalte orașe din județ. Și nu numai pentru ele......Pe maistrul oțelar Teodor Cirebea, de la întreprinderea de armături din fontă și oțel, l-am auzit vorbind, recent, de la tribuna Congresului consiliilor populare. Gîndurile

a aplicat politica de dezvoltare judicioasă a tuturor zonelor țării s-a născut, aici, o nouă platformă industrială ; nu numai a orașului, ci și a țării, întreprinderea de conductori emailați, fabrica de armături din fontă și oțel, fabrica de produse ceramice, filatura de bumbac, o fabrică de lapte și

citeva mii care se vor construi în viitor, precum și unitățile de învățămînt moderne — licee, școli tehnice sau profesionale ; tot în dezvoltarea industrială își au sorgintea și importantele construcții so- cial-culturale — o cochetă sală de cultură, un cinematograf, căminele pentru nefamiliști,

gint de aici, din comuna Hida. Am venit in Zalău, împreună cu alți colegi și mă simt ca acasă". Ecaterina Poenaru; „Nu e frumos să spui, la 20 ani, că ești strungar?", loan Bîrsan: „Cîțiva ani la rindam muncit la „Industria sîrmei" din Cimpia Turzii. Dorul de casă m-a adus aici. Acum fac
ORAȘUl-EMBLEMĂ DIN „ȚARA SILVANIEI"

sale creșteau din fapte ; și avea ce să spună. In urmă cu cîțiva ani, dornic să pășească pe poarta industriei, a plecat prin țară. S-a calificat și a lucrat la o întreprindere modernă din Suceava. Cind a a- flat că la Zalău se schimbă orașul s-a întors acasă. Dorea să ajute, să participe efectiv la această schimbare. „Aș putea zice despre Zalăul nostru că este un vast șantier" — spunea el la congres....Intr-adevăr, in urmă cu opt ani, cînd Zalăul devenea reședința județului Sălaj, orașul era aproape lipsit de industrie. Ca urmare a consecvenței cu care partidul nostru

una de conserve ; alte citeva importante fabrici urmează să li se adauge chiar în acest cincinal. Iată și o unitate de măsură expresivă a acestui e? fort constructiv : in 1980 în
treaga producție a orașului 
din anul 1950 se va realiza in 
numai 2 zile.De noile fabrici se leagă acum noile destine umane ; numai în cincinalul care a trecut au pășit prin „poarta industriei" 18 000 de oameni, alte 22 000 de noi locuri de muncă urmînd a se crea, în industrie, in acest cincinal. De noile fabrici se leagă și cele 4 000 de apartamente construite in ultimii cinci ani sau alte

grădinițele pentru copii, cre- șele.Și cite asemenea puncte noi pe harta bunăstării nu vor mai apărea, dacă avem în vedere că industria,1 cea care a dat „tonul" și pe aceste meleaguri, va crește, in actualul 
cincinal, de peste cinci ori !La întreprinderea de armături din fontă și oțel, reporterii și-au propus să facă un sondaj printre muncitori și specialiști — colegii maistrului Cirebea — adresînd o singură întrebare : „Ce reprezin
tă pentru dv. întreprinderea 
in care lucrați Iată cîteva dintre răspunsurile primite: Dumitru Miclea: „Am lucrat 
la Cluj, la „Armătura". De loc

tot ce-mi stă în putință să onorez încrederea colegilor. Aici am primit un apartament și mă simt minunat cu cei trei copii ai mei". Petre Sfăt : „In urmă cu 13 ani lucram la Hunedoara. Frații mei mai mari m-au trimis acasă pentru a avea grijă de gospodărie. Ei au rămas la Hunedoara. Abia am prins poftă de a munci într-o fabrică. Mă înțelegeți de ce nu am stat nici o clipă pe gînduri cînd am auzit că se fac angajări pentru meseria de oțelar. Acum m-am specializat la Tîrgoviște". Inginerul Teodor Țurcaș: „După patru ani de la terminarea facultății sînt șeful atelierului de proiectare produse noi. Cînd am fost nu-

■-------------------------
mit în această funcție am avut cîteva nopți de nesomn. Deși am făcut 17 ani de școală, mi-am dat seama că aici, in producție, înveți cu adevărat". Nicolae Ciovîrnache, contabil- șef: „Avem în unitate un oficiu de calcul dotat cu mașini „Felix". O serie de economiști, ingineri și matematicieni sînt acum la specializare în vederea perfecționării sistemului de programare a producției pe baza tehnicii moderne. Toate acestea cred că spun suficient despre satisfacțiile pe care le poate încerca un economist lucrînd într-o unitate modernă"....Ca și maistrul Cirebea, să- lăjenii se întorc acasă. Se în- tîlnesc aici cu prezentul dinamic, își apropie viitorul. în această perioadă 1 000 de muncitori sînt cuprinși în cursurile de calificare, organizate în întreprinderile din județ. A- proape 500 de tineri se găsesc la calificare sau specializare la întreprinderi din București, Reșița, Ploiești, pregătindu-se pentru meseriile de operatori chimiști, laminatorl, trefila- tori, metalurgiști ș.a....La Zalău, ca și in întregul Sălaj, viitorul nu este așteptat. Este intimpinat — și este 
pregătit !

Viorel SALAGEAN 
Gheorghe RUSU 1
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Excelenței Sale Domnului
ABDUL RAHMAN MOHAMMED OSMAN

Guvernatorul general al statului MauritiusCu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a Zilei naționale a statului ntius am plăcerea să vă adresez cordiale felicitări, cele mai bune de sănătate și fericire, bunăstare și prosperitate pentru poporul din ritius.îminoastre*1 păcii

>•

Mau- urări Mau-exprim speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre ți.llc se vor dezvolta și întări continuu in interesul celor două popoare, și cooperării internaționale. țările
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

PROGRAMUL II

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 ~
18,55

Tragerea Loto.
„Trofeul Carpați" la handbal mas
culin : România — Bulgaria (re
priza a Il-a).
1001 de seri.
Telejurnal.
Teleobiectiv.
Film artistic : „Proprietarii". O 
producție cinematografică româ
nească. Premieră TV.
Recital Nina Simone.
24 de ore.

17,00 Telex.
17,05 Cit de tntîmplătoare este viața la 

Intlmplare (anchetă).
17.40 Desene animate.
18,05 Tineri soliști de muzică populară.
18.20 Amintirile Bosforului. Documentar.
18.40 Spectacol „Vasile Alecsandri".
19,00 Muzeul Storck ; Bucureștlul văzut 

de la un metru Înălțime.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Cintă corul bărbătesc „Dumitru 

Chiriac" al Palatului culturii Pi
tești.

10,15 Viața economică a Capitalei.
20,35 Telex.
20.40 Teatru Urle TV. Opera „Wozzelc" 

de Alban Berg. Premieră. pe țară. 
Interpretează ansamblul Operei din 
Hamburg.

e SPORT e SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL: „TROFEUL CARPAȚI11
LA A XVI-A EDIȚIEîn sala sporturilorau început joi întrecerile celei16-a .......nale din Baia Mare de-a ediții a competiției internațio- de handbal (masculin) „Trofeul

în citeva rînduri

Carpați". în primele meciuri au fost înregistrate tehnice : R.D.28—22 (16—11) ni a B 29—22 cepere de lamate următoarele nia B — Iugoslavia ; R.D. Germană — Ungaria și România A — Bulgaria.

următoarele rezultate Germană — Bulgaria ; România A — Romă- tll—11). Astăzi cu în- ora 15,30 sînt progra- partide : Româ-
HOCHEI PE GHEAȚA campionatul european de hocheiînpe gheată pentru juniori (grupa B), joi a fost zi de odihnă. Astăzi competiția se reia cu meciurile franța — Italia (ora 9.00). Iugoslavia — Ungaria (ora 11,30) și România — Norvegia (ora 16.00), ce vor avea loc pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August". La Ploiești, cu începere de la ora 18,00, este programat jocul : Austria — Danemarca. Astăzi vor fi cunoscute echipele calificate din cele două serii care vor fi angajate direct în trei locuri ale

*

lupta pentru primele clasamentului.
TENISinternațional de tenis de la Hampton (Virginia), Hie Năstase l-a învins cu 6—2. 6—2 pe Chirs Lewis (Noua Zeelandă), Colin Dibley a cîștigat cu 2—6, 7;—6. 6—4 în fața lui Onny Parun, iar Ray Moore l-a întrecut cu 7—5. 6—3 pe Haroon .Rahim.

HANDBALEchipele V.F.L. , Gummersbach (R.F.G.) și Borac Banja Luka (Iugoslavia) au terminat la egalitate 16—16 (9—8) într-un meci disputat la Dortmund pentru semifinalele ■ „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin.
ȘAHDupă cinci runde, în turneul internațional feminin de șah de la Belgrad continuă să conducă Maria Ivanka (Ungaria) cu 4,5 puncte, urmată de campioana mondială Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) 4 puncte.Rezultate din runda a 5-a : Erenska— Veroczi 0—1 ; Novakovlci—Ivanici 1—0 ; Boșkovici—Gaprindașvili 0—1 ; Stadler—Ivanka remiză ; Lemaciko— Vujnovici 1—0 ; Markovici—Pihailici renjiză. Margareta Mureșan a întrerupt în poziție complicată partida cu Kalhbrener (Iugoslavia). Maestra româncă se cui 7 cu treruptă.

in turneul la

află în continuare pe 10-2 puncte și o partidă in-
FOTBALAbeba a început furai „Cupei Africii" la primele două partide :La Addisneul final fotbal. în .---------  —Maroc—Republica Arabă Egipt 2—1,Guineea—Nigeria 1—1.

t

Cronica zLa invitația Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia si Africa. . ne-a vizitat țara o delegație a Consiliului Național African (A.N.C.) din Rhodesia, condusă de N. Sithole, membru al Comitetului Național Executiv al acestei organizații. Delegația a avut întilniri la unele organizații obștești și a vizitat diferite obiective de interes social-cultural.La încheierea vizitei, delegația A.N.C. a fost primită de către tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R. A participat Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. Cu a- cest prilej, s-a efectuat un schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările actuale ale P.C.R. și A.N.C.
★Manifestărilor omagiale organizat» in țara noastră cu prilejul aniversării a 125 de ani de Ia nașterea omului de știință român Spiru Haret li s-a adăugat și o expoziție documentară, al cărei vernisaj a avut loc joi la Biblioteca Academiei Republicii

LA 14 MARTIE

O nouă tragere 
LOTO-2Desfășurîndu-se bilunar, tragerile Loto-2, organizate de Administrația de Stat Loto-Prono- sport, se bucură, de la o lună la alta, de un număr tot mal mare de participanți. Tragerea Loto-2 din 14 martie se bazează pe aceeași formulă ca și cele precedente, respectiv pe un tal de 75 de numere diferite la 1 la 75). Varianta simplă prezintă o formație de trei mere diferite din 75. Se vor trage 12 numere cîștigătoare, Tragerea constă în efectuarea a trei extrageri (în continuare) de cite patru numere fiecare. Se cîștigă și cu două numere din 4 extrase. De asemenea, se ciș- tigă și cu trei numere din toate cele 12 extrase. Participarea se face numai pe, bilete seria „R“ de 10 lei. Se atribuie premii 

in bani și autoturisme „Da
cia 1300".

to- (de re- nu- ex-

i I e iSocialiste România. Cu prilejul inaugurării expoziției a vorbit prof. univ. Jean Livescu, directorul Bibliotecii Academiei. La vernisaj au fost pre- zenți Șerban al Academiei România, alți cetători. Țițeica, vicepreședinte Republicii Socialiste oameni de știință, cer-
★de artă din Craiova aLa Muzeulavut loc. joi după-amiază. vernisajul expoziției „Litografia franceză contemporană". Sint prezentate peste 50 de lucrări, semnate de cunoscuți artiști francezi.La vernisaj au prof. Paul Rezeamu, zeului de artă din Craiova, și prbf. Jean Marie Ricolfiss. de tul de limba franceză Universității craiovene.

rostit alocuțiuni directorul Mu-la Lectora - ' din cadrul(Agerpres)
A apărut numărul 3/1976 

al revistei
MAGAZIN ISTORIC

DE LA „NAVROM"Comandamentul marinei civile „NAVROM" informează că au fost reluate toate cursele de pasageri pe • rutele : Brăila — Galați — Tulcea — Chilia Veche, Brăila — Galați — Tulcea — Sulina. Tulcea — Sf. Gheor- ghe. Brăila — Galați, Brăila — Piatra Frecăței. Brăila — Hîrșova. Călărași — Ostrov, Orșova — Moldova Veche și Drobeta Turnu-Severin — Ostrovu-Mare. Cursele cu nave rapide continuă $ă rămină suspendate conform orafului de iarnă. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru 13, 14 și 15 
martie. In țară ; Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate în estul și 
sud-estul țării, unde vor cădea preci
pitații temporare, mai ales sub formă 
de lapovlță și ninsoare. Vintul va sufla 
moderat. Temperatura în creștere ușoa
ră la sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între —10 șl o grade, iar 
maximele între minus 2 și plus 8 grade. 
Ea București : Cerul va fi mai mult 
acoperit în prima parte a intervalului. 
Vor cădea precipitații slabe sub formă 
de lapovlță și ninsoare la începutul in
tervalului. Temperatura In creștere 
ușoară.

CREAȚIA MUZICALĂ
«

(Urmare din pag. I)revers îngrijorător, de un anumit proces de pulverizare a muzicii în modalități de scriitură experimentală sau cvasiexperimentală. de foarte multe ori, simple mimări ale unor tehnici sterile, formale, ,care nu exprimă valori autentice.Participantii la adunarea de partid au acordat o mare atenție muzicii voeal-simfonice. Tematica și amploarea acestor lucrări sint dintre cele mai variate, de la piese de anvergură. cu subiecte de înaltă rezonanță' patriotică, la cantate cu earâc- ter liric și filozofic sau madrigale. în pofida succeselor dobîndite pe acest tărim, se poate spune — așa cum s-a arătat în dezbatere — că afirmarea lucrărilor vocal-simfonice în viața muzicală a fost insă sub așteptări. Ele au fost executate sporadic, prezența lor în viata de concert a avut deseori un caracter „de serviciu".Opera și baletul, genuri complexe, apte în cea mai mare măsură, cum se subliniază în mod special in documentele partidului, să contribuie Ia formarea omului nou, avînd largi posibilități de a înfățișa transformările revoluționare care se petrec in societatea noastră, au avut în acești ani o dezvoltare promițătoare. Sint insă și în acest domeniu probleme încă nerezolvate. multe lucruri de făcut pentru revitalizarea genului, pentru dinamizarea opiniei publice fată de destinul operei și baletului contemporan ; e nevoie de o muncă asiduă și complexă, de crearea acelui climat stimulativ — artistic, propagandistic, organizatoric — în măsură să Împrospăteze continuu interesul pentru acest gen.O atenție deosebită s-a acordat în adunare creației corale. S-a apreciat că perioada care a urmat după documentele Plenarei Comitetului Central al partidului din noiembrie 1971

Vasile REBREANU

9a marcat un cert reviriment în viața noastră corală și in creația de cîn- tece. Cele peste 800 de cintece patriotice și revoluționare scrise din 1972 și pînă astăzi atestă cea mai intensă activitate de creație pe care o cunoaște istoria genului în ultimele două decenii. Multe din aceste cintece noi au pătruns adine în mase, bucurîndu-se de un larg ecou. Dar există — au arătat unii vorbitori — și zeci de cintece cenușii, care nu fac decît să repete ceea ce a mai fost spus, uneori chiar mai bine, barind calea de acces către marele public a cîntecului original, expresiv, nou, a cîntecului ce are, in același timp, personalitate și farmec. S-a remarcat că manifestarea unor tendințe de uniformizare ce se mai face simțită in creația noastră corală va putea fi înlăturată printr-un apel mai substanțial la filonul folcloric. Observația respectivă — au fost de părere, pe drept cuvînt, unii vorbitori — se cere aplicată cu aceeași eficientă artistică și la creația din domeniul muzicii ușoare.Privind retrospectiv rezultatele obținute in activitatea creatoare desfășurată în Uniunea compozitorilor în perioada 1971—1976, s-a arătat că au crescut în mod sensibil rolul și însemnătatea organizației de partid, prezența ei în viata instituției compozitorilor și muzicologilor în ansamblu. Totodată, au fost subliniate și anumite neîmpliniri în munca de partid ce provin, uneori, dintr-o viziune exagerat „tehnicistă" asupra problemelor vieții muzicale.în actuala etapă, cînd toți compozitorii și muzicologii sintem angajați din adincul ființei noastre să aducem o cintare nouă, fierbinte, patriei socialiste, marilor figuri și momente ale istoriei poporului român, cînd avem datoria de onoare de a contribui cu prinosul sensibilității și priceperii noastre de muzicieni la îm-

bogătirea epopeii naționale, demnă de trecutul glorios și de prezentul plin de lumină al patriei, avem in fată un drum deschis mai larg ca oricînd pentru înfăptuiri creatoare. Sarcinile și obiectivele ce ne revin pe acest drum trasat de partid au fost Stabilite in planul de măsuri adoptat in încheierea adunării membrilor organizației noastre. Semnătura depusă pe acest plan este semnătura fiecă- •ruia dintre noi, in calitate de comuniști, în calitate de slujitori ai culturii socialiste.

Comerful — tot mai aproape
de solicitările cetățenilor

Preocupări și inițiative în județul HunedoaraRitmul înalt de dezvoltare urbanistică pe care l-a cunoscut municipiul Hunedoara în ultimii ani a făcut ca, in prezent, majoritatea cartierelor noi să ajungă la contururi finale.Pentru a constata eficiența șl modul de amplasare a unităților comerciale, consiliul popular municipal a făcut un sondaj. La încheierea acestuia s-a constatat că deși potențialul rețelei comerciale, în ansamblu, corespunde cerințelor populației, totuși existau numeroase unități a- proape în permanență aglomerate, în timp ce altele, din diverse zone, înregistrau o desfacere lentă a produselor.Pentru înlăturarea acestei discordanțe — țâre evidenția, în esență, necorelarea dintre posibilitățile de aprovizionare și cerințele diferențiate de la o zonă la alta a orașului — Comisia permanentă pentru comerț, aprovizionare, prestări de servicii și agricultură a consiliului popular a Întreprins un studiu privind amplasarea mai bună în teritoriu a unităților comerciale și prestatoare de servicii, precum și profilul acestora, tinted seama de cerințele concrete din fiecare cartier. Concluziile acestui studiu au fost analizate în comitetul executiv și au fost stabilite mă-

suri de redistribuire a anumitor spații comerciale, de reprofilare a unor unități, de concentrare a cîtorva magazine de același profil și crearea, în spațiile rămase disponibile, a unor unități de specialitate sență se resimțea.Acestor măsuri li se tele, adoptate practic Congresul consiliilor populare și care vizează, în principal, modernizări și reprofilări de unități comerciale, confecționarea din .resurse proprii a unui număr de chioșcuri pentru desfacerea mărfurilor în diverse puncte ale orașului. în cadrul biroului vînzări în rate al I.C.S.M.I. Hunedoara a fost înființat un compartiment aflat la dispoziția celor ce doresc să cumpere în rate, cu același contract, mai multe produse, din diverse magazine. Prin centralizarea formelor de plată la acest compartiment, timpul afectat acestui tip de cumpărături a fost redus considerabil.Dezvoltarea rețelei și perfecționarea servirii continuă să fie pe ordinea de nicipal.

a căror ab-adaugă și al- imediat după

zi a consiliului popular mu-
Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii"

Vinovatul folclor nevinovat
„suvenirurile" la magazinele de municipiul Brăila la Brăila. (In pa- multe dintre aceste veritabile... kitsch-uri,

Cineva a avut curiozitatea să se intereseze cite dintre aflate în vînzare specialitate din sint confecționate ranteză fie spus : produse sîntadică n-au nimic de a face cu arta populară de la care se revendică ; dar nu acesta este mobilul rînduri- lor de față). Și, spre stupefacția celui curios, concluzia care s-a impus în urma verificărilor de rigoare a fost aceasta : nici unul dintre obiectele menite să amintească cumpărătorului precum ță a trecut prin orașul dunărean, dar nici măcar unul, nu a fost confecționat in Brăila : amintirile brăilene, toate — inclusiv stema Brăilei 1 — sînt „opere" ale... I.M.P.C. Brașov. Firesc, nefireasca situație a fost adusă la cunoștință celor în drept, adică U.J.C.M. Brăila. Iată care a fost răspunsul : „Pînă în prezent, cu tot efortul depus de noi in această privință, nu am reușit să creăm pe plan local articole de artizanat cu specific local. Preocupări în această direcție am avut și avem, însă din cauza unor greutăți obiective

legate de existența restrînsă a tradițiilor folclorice în județul nostru (sublinierea noastră) nu am putut crea o secție care să producă asemenea articole. Cu toate acestea, pentru realizarea acestui deziderat, am început o acțiune privind executarea unei colecții originale de produse de artă populară specifice județului Brăila, prin prelucrarea unor elemente tradiționale, puse la dispoziție de către Muzeul de istorie al orașului..." (extras ad litteram din adresa 525 datată 10 februarie 1975, semnată și întărită cu ștampilă de către președintele U.J.C.M. Brăila, tovarășul Nico- lae Cărăuș).Deci, pe de o parte „existenta re- strinsă...", iar pe de altă parte „prelucrarea unor elemente tradiționale..." Deci, cu alte cuvinte, folclorul brăi- lean este vinovat pentru că nu există ; cu toate că — și asta o recunoaște chiar U.J.C.M. — există, de vrem» ce se are în vedere „realizarea acestui deziderat...", Concluzia ? Săracul vinovat folclor brăilean nevinovat.
Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteii*

România-film prezintă comedia

Producție 
sovietice. 
Karpova, 
tova, Aleksandr Vdovin. 
Regia : Serghei Sploșnov

a studiourilor 
Cu : Tatiana 

Galina Fedo-

„SOACRA"

SC" ►N- ■

NOTE DE LECTURĂ’

Tancred BÂNAȚEANU

„Moartea comandorului „Arta populară bucovineană

'FAPTUL
IDIVERS

De nota IO
Locotenentul Ion Dinu, de la 

miliția din orașul Urlați, jude
țul Prahova, ne roagă să adu
cem ți pe această cale un cu- 
vint de laudă elevilor Barbu 
Nicolae ți Bucur Gheorghe, de 
la liceul din localitate. In drum 
spre școală, intr-una din aces
te frumoase zile de martie, cei 
doi elevi au găsit o mare sumă 
de bani și două librete C.E.C. 
cu o depunere in valoare și mai 
mare. Cei doi elevi au depus 
imediat banii și libretele C.E.C. 
la miliție, pentru aflarea păgu
bașului. Numai banii numerar... 
numărau vreo 9 000 de lei.

Stop! Unde 
parcați mași
na statului?

IDe sîmbătă și pînă luni, locul de staționare al mijloacelor au- Ito proprietate de stat este garajul. Excepție fac numai mașinile aflate în misiune. Sînt însă și altfel de excepții. O acțiune I întreprinsă de lucrători de miliție, in colaborare cu cei de la I.T.A., în dimineața zilei de 8 I martie, la „porțile" de intrare în municipiul Sibiu, a scos la iveală numeroase nereguli, toate avînd un numitor comun : I folosirea abuzivă a mașinilor statului în interes personal. Firește, cei vinovați au fost pe Ioc I sancționați. Culmea e că printre cel care plecaseră în weekend cu mașina statului au fost
I depistați, la Înapoiere, vreo 6 șoferi conducînd și sub influența alcoolului. Iată și un caz ieșit din comun : de simbătă de
Ila prînz, pînă luni dimineață, șoferul A. Boaru, de la întreprinderea „Libertatea" din Si-
Ibiu. a colindat aiurea prin tot județul cu o autodubă încărcată cu... stofe !

Hoți de cai
al doileaNoaptea, cam pe la 

cintat al cocoșilor, Ștefan Va
sile și Constantin Fieraru — 
ambii din Brăila, ambii fără o- 
cupație, ambii mari amatori de 
chefuri — s-au furișat in curtea 
lui Costică Ștefan din cartierul 
1 Mai al orașului. Încă de cu 
seară cei doi văzuseră in curtea 
omului doi cai de toată frumu
sețea și s-au dus să-i fure. I-au 
dezlegat, i-au încălecat și pe-aici 
ți-e drumul. Dar n-au ajuns prea 
departe, pentru că au fost stopați 
din galop de un echipaj al mi
liției, care i-a descălecat ți 
arestat.

Avea si el9
un nepoțel

i-a

loan Cirpaci din Arad trebuia să se prezinte, zilele trecute, la miliția municipiului, in legătură cu întocmirea unui dosar penal. în locul lui I.C., s-a dus la miliție unchiul său. Ștefan Covaci, din Sîmbăteni :— Să trăiți. Să trăiți știți că am venit eu în nepoțelului Ionel, pe doare capul.— Să fie sănătos, darel avem nevoie — i-a spus plutonierul adjutant Mihai Maxim.— Aveți nevoie de el, de Ionel, dar n-aveți și de vreo cîteva miișoare de lei ? Că, vorba ceea, oameni sintem. Și o piesă mai mult sau sar...— Știi ce 1 repede acasă, și mata c-unUnchiul nucat, dar s-a înapoiat teanc de bani. A fost prins flagrant de dare de mită.

și să locul care-1noi de

I

O cuprinzătoare culegere de nuvele și schițe, „Moartea comandorului", a publicat nu de mult la E- ditura Dacia scriitorul clujean Vasile breănu. Volumul față confirmă mai chile preocupări prozatorului, concretizate în citeva cărți de' același gen. și dovedește — alături de alte volume de a- ceeași natură apărute în ultimul an — vitalitatea formelor scurte, chiar miniaturale, ilustrate cu strălucire de mari i tori români.Nuvelelor de prinzătoare și listă observație cială („Schimbarea la față", „Comandantul"), construite după buna tradiție a scriitorilor transilvăneni, de la Slavici încoace, li se alătură piesele de factură modernă („Urmărirea", „Moartea comandorului". „Ancheta") cu subiecte specifice literaturii de a- venturi, surprinzătoare și antrenante, unele din ele adevărate scenete, sau povestirile fantastice („Vînătoarea de vulpi", „Paznicul podului"). Dacă amintim și schitele de atmosferă familială din finalul volumului („Nuiaua fermecată", „Căluțul", „Somn de primăvară" etc.), pagini „de duminică" a-

Re- de ve- ale

scrii-cu- rea- so-

trăgătoare ■ prin inocența gîndurilor și candoarea sentimentelor. sau pamfletele-a- legorii („Metamorfoza abulică", „Castraveți pe care lumea"), completăm încercarea de conturare a fizionomiei volumului, cu varietatea sa tematică și stilistică.Scriitor al universului rural transilvănean. Vasile Rebreanu face și- în acest lum sale. Tocmai de aceea piesa de rezistență a volumului ni se pare a fi nuvela de mare z întindere — adevărat microroman — „Schimbarea la față". Nuvela surprinde momente din viața unui sat de dincolo de munți la sfirșitul perioadei de ocupație fascistă. Pe fondul u- nor aspre încercări, care au degradat și mutilat treptat fața satului, se afirmă tot mai puternic ura oamenilor față de ocupanți și de acoiiții lor localnici. Dispariția unuia tre bule me ciștii presalii. Oamenii puși să-și sape pile, „un sat întreg își sapă gropile", cum observă autorul într-o scenă de mare forță emoțională. Replica sătenilor conduși de cei cîțiva comuniști

VO-dovada vocației

ocupanți încordării paroxistice, trecînd la
din- atri- for- fas- re- sint gro

este Cudin localitate însă vehementă, sprijinul armatelor române. pe care le ajută să treacă munții pe cărări numai de localnici știute, satul este eliberat.Aceste riguroasă socială se deopotrivă prinderea panoramică a vieții satului, cu inegalitățile lui seculare, dar mal ales prin conturarea unor psihologii .. umane, care ele insele prefigurează viața colectivității. Particularitățile de limbaj Sau de etnografie locală sint strict caracterologice, evi- tînd orice virtuozitate formală.Un interes justificat pot stîrni și unele din prozele de factură modernă, ca. de pildă, „Urmărirea", construită asemănător scenariilor cinematografice.O apreciere de ansamblu asupra volumului nu face decît să confirme preocupări și izbînzi artistice mai vechi, să sublinieze natura predilectă a vocației sale în care se realizează artistic convingător, sau să ne arate unele inconsecvențe și scăderi semnalate de critică și cu alte ocazii.

depagini observație realizează prin cu-

Emil VASILESCU

și

Recenta monografie etnografică și de artă populară: „Arta populară bucovineană" de Tancred Bănățeanu se adaugă ca o nouă realizare științifică lucrărilor cu caracter monografic apărute in ultimul timp.Lucrarea reușește să surprindă, să înfățișeze și totodată să demonstreze rădăcinile străvechi ale culturii populare românești pe aceste meleaguri ale țării, continuitatea de viață, civilizațiecultură românească exprimată in forme caracteristice artei populare, permanența puterii creatoare a făuritorilor de frumos din Țara de Sus în zilele noastre, integrarea valorilor tradiționale ale artei noastre populare în cultura nouă' a României socialiste.Este deosebit de important. atît sub raport teoretic, cit și sub raport metodologic, faptul că T. țeanu privește creator într-o nuă mișcare, cu bilitate și reușește astfel analizeze evoluția de populare aducînd.

Bănă- actul conti- via-neîntreruptă, să ca atare fenomenuluicreare a artei ca

bază in artistică ina cul- re- răs- exi- cate-

urmare,, noi argumente în favoarea ideii de continuitate a culturii noastre populare, a poporului nostru, de îmbogățire permanentă cu noi valori a patrimoniului artei populare românești inclusiv în etapa contemporană.Ideea de a cuprinde domeniile de care creația este prezentă tura popularăgiunii cercetate punde pe depljn gențelor acestei gorii de lucrări, respectiv lucrările cu caracter monografic tematic. Credem însă că ar fi trebuit să se insiste mai pe larg in lucrare asupra coordonatelor etnografice de bază în care a e- voluat și s-a dezvoltat arta populară bucovineană, precum și asupra ansamblului de factori etnografici care aceasta și-a pătat trăsăturilesînt proprii, specifice.Este relevantă pentru concepția ce la baza lucrăriianaliza cuprinzătoare a tuturor principale popularenu s-a făcut la întîm- plare, ci pentru a se

in că- ce-i
stă căaspectelor ale artei bucovinene

ge- doi- for- salezona- treilea

obține o viziune de ansamblu mai întîi asupra locului pe care arta populară bucovineană îl are in ansamblul creației populare românești in neral, și în al lea rînd, asupra mării trăsăturilor regionale și le și, te alrînd, asupra rolului deosebit de activ și eficient pe care II au actul creator contemporan. întreaga activitate pe tărîmul creației populare în formarea și dezvoltarea culturii socialiste in patria noastră. Și relevăm cu satisfacție că și din acest punct de vedere monografia de față este o' izbutită realizare.Remarcăm cu aceeași satisfacție și calitatea artistică deosebită a ilustrației, precum și nivelul exigent al prezentării grafice. Ne exprimăm convingerea și speranța totodată că asemenea monografii valoroase vor fi elaborate in viitorul apropiat și asupra artei populare din alte zone etnografice ale patriei noastre.
Dr. Ion VLADUȚIU

• Dezbateri, simpozioane, mese rotunde avind ca temă „Codul eti
cii și echității socialiste — călăuză 
in viața și activitatea noastră" s-au desfășurat la Combinatul siderurgic. Galați, Șantierul naval, întreprinderea mecanică navală, in alte întreprinderi gălățene și tecucene, precum și în localitățile Vlădești, Tulucești, Pechea, Schela ș.a. • Duminici cultural-educative sub genericul „Omagiu, partidului" — cu participarea brigăzilor științifice, a formațiilor artistice ale căminelor culturale — au avut loc în localitățile Cupșeni, Boiu Mare și Prislop. Teatrul dramatic din Bata 
Mare a prezentat cea'de-a 6-a premieră din actuala stagiune cu piesa „Moartea unui comis voiajor" de Arthur Miller. în rolul titular — Virgil Fătu, care cu acest prilej serbează 40 de ani de .activitate scenică. • Agendă mehedințeană. în cadrul cabinetelor de științe sociale din județul Mehedinți s-a organizat o dezbatere pe tema „Congresul al 
XI-lea ,al partidului — puternică 
manifestare a spiritului internațio
nalist al P.C.R., contribuție mar
cantă la cauza unității comuniste 
ți a frontului antiimperialist mon
dial" ; după dezbateri a urmat o proiecție de filme documentare și diapozitive. în comunele Căzănești, Broșteni, Bala, Livezile și Stîngă- ceaua a avut loc un colocviu pe tema : „Trăsăturile și modul de 
manifestare a democrației socialis
te in etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate". Consiliul județean ai sindicatelor Mehedinți a inițiat in unițățile industriale și agricole o serie de acțiuni — dezbateri, schimburi de experiență, consfătuiri, expuneri — pc teme : „Organizarea și desfășor 
rarea întrecerii socialiste la cote 
superioare, in vederea mobilizării 
angajaților la realizarea sarcinilor 
de plan ți a angajamentelor asu
mate pe anul 1976 — primul an din cincinalul revoluției tehnico-științi- tice". La Casele de cultură și căminele culturale din județ s-a organizat și un schimb de opinii cu tinerii pe tema „Integrarea tine
retului in munca productivă, in spi
ritul responsabilităților sociale". De asemenea, au avut loc dezbateri pe marginea Codului etic. » în organizațiile' U.T.C. din întreprinderile și instituțiile județului Suceava se desfășoară, in această perioadă, un concurs gen „cine știe cîștigă"• cu tema „Tineretul in cincinalul 
revoluției tehnico-științifice". • Ac-

țiunea „Săptămîna educației politi
ce ți a culturii", organizată la sale de Comitetul de cultură și educație socialistă al județului lăți, s-a desfășurat în săptămîna care a trecut în comuna Andrieșeni, iar in prezent în comunele Mogoșești-Iași și Sirițel. în program figurează expunerea „55 de ani de luptă ți vic
torii ai P.C.R", simpozioane și expuneri consacrate sărbătoririi a 100 de ani de la independența de stat a României, șezători literare și- spectacole artistice susținute de actorii Teatrului National „Vasile A- lecsandri" și formațiile . căminelor culturale din comunele respective, intîlniri cu poeții și scriitorii ieșeni etc. • „Mărțișor ’76" este genericul sub care Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu a organizat în primele zile ale lunii martie un reușit festival al cîntecului și dansului sibian. Formațiile premiate au prezentat un spectacol de gală la care au luat parte peste 500 de muncitoare fruntașe, o „Valorile umanis
mului socialist in poezia româneas
că contemporană" este tema dezbaterii organizate la Botoșani de casa corpului didactic, cu participarea tinerilor creatori și a membrilor redacțiilor revistelor literare din școlile generale și liceele județului. Cu același prilej s-a deschis o expoziție de artă plastică militantă și o alta de carte social- politică. o La Hunedoara a avut loc simpozionul „Universitatea 
populară — cadru și dimensiune 
propice ridicării nivelului de cul
tură ți pregătire profesională a oa
menilor muncii", la care au participat membrii consiliilor științifice ale universităților populare din județ. în cadrul simpozionului, cadre universitare din Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Hunedoara au făcut comunicări pe teme specifice acestor instituții, fiind puternic reliefat rolul lor activ în procesul educației comuniste a maselor. e Din inițiativa Consiliului popular al municipiului Timișoara a fost elaborat un program de acțiuni privind îmbunătățirea activității de popularizare și aplicare a legislației. în întreprinderi, instituții, școli și facultăți, cluburi și case de cultură, cămine pentru nefamiliști sint organizate simpozioane, expuneri, dezbateri, consultații cu participarea unor activiști de partid și de stat,' juriști, economiști.

mai puțin la do-Mai bine să nu te dosar... s-a lăsat.
du-te trezeștiA ple- cu un în

Salutări"
din Brasov

La subredacția noastră din 
Slobozia s-a prezentat Ion Dră- 
ghici, muncitor, domiciliat in 
comuna Gheorghe Doja, jude
țul Ialomița :

— De citeva săptămîni, băia
tul meu, Nicolae Drăghici, om 
in toată firea, cu familie, cu 
trei copii, a dispărut de acasă. 
Zic unii că i-ar fi sucit gitul ți 
mințile o femeie cu care um
blă aiurea prin țară. La înce
putul lunii martie a trimis aca
să, la nevastă, un mărțișor în
soțit de . „salutări din Brașov". 
Și pe plic ștampila zice tot 
Brașov. Vă rog să-l dați la ziar, 
că poate îl întîlnește cineva și-i 
aduce aminte de casă, de copii. 
Ca să nu mai spun că e și trac
torist și vine primăvara...

Bun de platăSpre seară, Voinea Sentea, șofer la întreprinderea județeană de drumuri și poduri Buzău, mergea cu autobasculanta 31-BZ-2500 în comuna Pogoanele să fure porumb dintr-o magazie. S-a dus, a încărcat vreo 3 000 kilograme, dar cînd să plece, hop, că-1 zărește paznicul. V.S. accelerează și încearcă să dispară. Dar din cauza vitezei, a izbit autobasculanta de o remorcă. Și a fost el însuși cat". „remor-
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CONTRASTE
Struțul, nisipul și constructorul

In primul rînd
ÎNGRIJIREA

Justifl- pot în înlocu-Vaslui execu- un vo- de lu-

La întreprinderea de mașini - unelte din Bacău

se si-posibili-nu nivelul dispune această Mașinile moderne aflate dotare, fluxurile tehnologice
pină acum și acestea încă la de care

Deși tinără, nu de mult timp pusă în funcțiune, întreprinderea de ma- șini-unelte din Bacău și-a ciștigat de acum un bun renume, atît în țară, cit și peste hotare. O dovedește și Interesul cu care mașinile de așchiat metal fabricate -aici au fost primite la tîrgurile și expozițiile internaționale de la Tokio, Budapesta, Lisabona, Viena, Brno ș.a. LucrătoriiUnității se străduiesc să-și îndeplinească exemplar sarcinile de plan, să realizeze mașini de o înaltă tehnicitate și competitivitate. Concludente sînt .în acest sens rezultatele din primele două luni din acest an. La producția globală s-a înregistrat un plus de 1,5 milioane lei, la producția - marfă— de 1,7 milioane lei, iar productivitatea muncii a sporit cu 3 la sută față de plan.Colectivul întreprinderii nu este Insă întru totul mulțumit de rezultatele obținute consideră că tuează tăților unitate.In -----superioare vădesc eforturile făcute de statul nostru pentru construirea și echiparea cu tehnică a- vansată a acestei întreprinderi. Or, nu puține, sînit cazurile cînd această „zestre" productivă nu este folosită mod rațional, la întreaga ei ca- acitate. De la muncitorii și tehnicienii cu care am discutat am reținut faptul că una din principalele cauze ale acestei situații o constituie insuficienta utilizare a timpului de lucru.— Problema întăririi disciplinei în muncă — apreciază ing. Ionel Mo- canu, șeful atelierului de mecanică ușoară, se pune la noi cu toată seriozitatea. Sînt și la ora actuală unii lucrători care irosesc timpul datorită neorganizării locului de muncă, Se plimbă fără rost prin secții, părăsesc lucrul înainte de terminarea

programului, prelungesc pauza de masă ; alții lipsesc nemotivat sau în- tirzie de la lucru. După părerea mea. toate acestea ar putea fl înlăturate dacă organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. ar intensifica acțiunile ce le sint proprii pentru educarea oamenilor și îndeosebi a celor tineri, în spiritul atitudinii înaintate față de muncă, al înaltei discipline muncitorești.Din evidența existentă la serviciul de organizare a muncii am desprins că. în anul trecut, prin prevenirea

un pod rulant de mare capacitate au rămas fără răspuns. Și. de aici, consecințele: unele mașini sint folosite doar intr-un schimb, transportăm anumite piese grele cu miilbace necorespunzătoare, ceea ce duce uneori la rebutarea acestora, apărînd deci și pierderi de metal, de manoperă.Șeful de echipă Vasile Haret, de la atelierul de montaj, și maistrul Constantin Bucșan, de la atelierul mecano-energetic, au adus în discuție o altă cauză care generează pierderi de timp bun de lucru. Este

pierderilor de timp datorate absentelor nemotivate, învoirilor și plimbărilor fără rost, s-ar fi înregistrat o creștere a productivității muncii cu 3,2 la sută. Nici în cele două luni care au trecut din acest an' situația nu s-a îmbunătățit pe măsura cerințelor. Dovada : miile de ore-om nelucrate — timp in care s-ar fi putut obține o producție în valoare de circa 600 000 lei — precum și faptul că coeficientul de schimb nu a depășit cifra de 1,4.Un timp prețios se irosește în întreprindere și din cauza unor deficiențe în organizarea producției, staționării unor mașini ca urmare a deselor întreruperi accidentale, lipsei de mijloace de transport uzinal. Iată în această direcție opinia ing. Ion Șelariu, șeful atelierului de mecanică grea :— Aproape zilnic pierdem 10—15 la sută din timpul de muncă datorită slabei organizări a transportului interfazic și, in special, al pieselor grele. Propunerile noastre, de a fl dotați cu electrocare suficiente și cu

vorba despre sistemul greoi de aprovizionare a locurilor de muncă cu repere, piese de schimb și SDV-uri. Nu o dată, pentru obținerea unei aprobări în scopul scoaterii unei piese din magazie sînt necesare 5—6 semnături. Și, în vreme ce lucrătorul aleargă după acestea, mașina stă.Insuficienta calificare a unor muncitori constituie, de asemenea, un alt impediment în calea folosirii cit mai productive a timpului de lucru. Conducerea întreprinderii a făcut eforturi pentru organizarea unor cursuri de ridicare a calificării proaspeților muncitori sosiți de pe băncile școlilor. Și la ora actuală, în unitate funcționează asemenea cursuri. Dar, față de nevoile întreprinderii și de gradul ridicat de tehnicitate la care se lucrează aici, ceea ce s-a întreprins pină acum este prea puțin. Este o problemă care trebuie să dea serios de gîndit alît conducerii unității, cît și organizației de partid.Ce și-au propus să întreprindă, concret, comitetul oamenilor muncii,

organizația de partid din întreprindere pentru creșterea substanțială a gradului de folosire — in interesul producției — a timpului de lucru ?Ing. Vasile Talpă, director: „Ne-am propus să repartizăm pe toți tinerii muncitori pentru a lucra pe lîngă cadre de bază, cu o pregătire temeinică și îndelungată experiență. Vom dota atelierele-școală cu mașinile necesare, iar pentru instruirea tinerilor vom atrage la aceasta pe cei mai buni maiștri instructori. în fiecare secție, atelier și serviciu funcțional vor fi organizate cursuri de ridicare a calificării și de specializare.Ing. Ionel Mi- ronescu. secretarul comitetului de partid: ..La a- ceastă dată se află in plină desfășurare adunările generale lărgite ale organizațiilor de bază, la care participă toți comuniștii și muncitorii din întreprindere. unde se dezbat . probleme privind întărirea disciplinei în muncă, creșterea spiritului de răspundere, formarea unei opinii muncitorești intransigente în favoarea utilizării judicioase, integrale a timpului de lucru. Folosim în acest scop întregul arsenal de mijloace ale muncii politice de masă : agitatorii, învățămîntul politic, gazetele de perete, stația de radioficare, brigăzile artistice, de agitație ș.a, Sînt sigur că măsurile luate în ultima vreme in fiecare organizație vor contribui la înlăturarea tuturor cauzelor care duc la folosirea incompletă a timpului de muncă".Sînt prevederi bune, dar efectul lor se va măsura numai după randamentul în producție, după ridicarea gradului de folosire a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru — în ultimă instanță, după modul de îndeplinire și depășire a planului la indicatorii fizici, precum și de eficiență economică.

RĂSADURILOR

Gheorghe BAIT A
corespondentul „Scînteli'

v

în aceastd perioadă grădina
rii au foarte multe^ de făcut, 
latâ-i la lucru, surprinși de o- 
biectivul aparatului 
fiat.
rînd, 
duri.
Vlașca 
mari suprafețe de răsadnițe 
pe pat de gunoi de grajd (fo
tografia nr. 1). Cooperativa a- 
gricolă dirt Nuci, județul Ilfov, 
are 10 000 mp de răsadnițe în
călzite cu ajutorul unei centra
le termice (fotografia nr. 2). 
Răsadurile se cer îngrijite e- 
xemplar, ceea ce și fac cei care 
lucrează în sera asociației Si
mian, județul Mehedinți (foto
grafia nr. 3), precum șl mem
brii cooperativei agricole din 
Albești, județul Prahova (foto
grafia nr. 4).

Ce fac ei ? 
se
La

îngrijesc 
C.A.P. 

au fost

de fotogra- 
în primul 
de râsa- 

Drăgănești- 
amenaiate

întreprinderea județeană de construcții și montaje — care are de tat în acest an lum important orari — a primit din partea Ministerului Construcțiilor Industriale repartiție pentru aprovizionarea cu nisipul si balastul necesare de la cîteva balastiere, printre care și cele de la Golești (județul Argeș) si Condrea (județul Galați). Acestea trebuiau să contracteze, apoi să livreze lor din de 0—3 mm și balastconstructori- Vaslui nisip

de 3—7 mm. Dar... Fiind vorba de nisipuri, furnizorii s-au făcut probabil adepți ai „politicii struțului" : își ascund capul în nisip, ignorînd termenele. în locul tonelor de materiale de construcție așteptate, pe adresa unității din Vaslui sosesc „tone de justificări", expediate de întreprinderea de construcții prefabricate, agregate și betoane „Granitul" din București, de care aparține balastiera Golești, și de la Trustul de construcții din Galati, proprietarul balastierei

din Condrea. cări care nu nici un fel să iască nisipul si balastul necesare producerii betonului de șantiere. cerut Și cum de la Începutul anului realizările întreprinderii din Vaslui s-au situat sub posibilități. datorită faptelor semnalate. se impune o intervenție promptă a Ministerului Construcțiilor Industriale, de care aparțin unitățile vizate. Pentru înlocuirea justificărilor cu banalul nisip.
milioane

PRODUCȚIA DE LEGUME SE HOTĂRĂȘTE ...

Inginerii, maiștrii, tehnicienii, ceilalți specialiști care lucrează pe platforma chimică din Brăila sînt ferm hotă- riți să-și dovedească priceperea profesională. rezolvind probleme concrete ale producției. Astfel s-a născut aici inițiativa „fiecare cadru tehnic să realizeze într-un an cel puțin un studiu tehnic sau economic". Eficienta inițiativei este pe măsura ambiției

brăilenilor : potrivitestimărilor, 9 milioane lei vor fi obținuți prin aplicarea studiilor vizînd folosirea cu randamente sporite a instalațiilor și utilajelor, valorificarea superioară a materiilor prime și a materialelor, utilizarea integrală a spatiilor uzinale, organizarea științifică a producției și a muncii. Cum eficienta este strîns legată de operativitatea aplicării stu-

diilor întocmite, de la începutul anului s-a trecut la materializarea a două studii care duc la reducerea consumurilor specifice și înlocuirea unor materii prime din import cu produse similare, fabricate în tară. Alte studii se află în stadiul elaborării. Căci chimiș- tii brăileni au descoperit „filonul de aur" al Inteligenței tehnice în propria Întreprindere.
Nivelul nivelării nivelează dulceața pămintulul

ACUM, LA ÎNCEPUT DE PRIMAVARA
Ce fac și ce trebuie să facă în aceste zile grădinarii• •

2 ■I

CLUJSe știe că In județul Cluj se aduceau din alte județe cantități însemnate de legume, mai ales din sortimentele timpurii. Pe baza indicațiilor conducerii de partid și de stat, în prezent se fac și se vor face, în continuare, eforturi pentru acoperirea necesarului de consum de legume din producție proprie, acest scop, culturii legumelor fost rezervată o suprafață mai mare decît în alți ani — 4 300 ha — aparținînd întreprinderilor agricole stat, cooperativelor agricole și podăriilor populației.„Programul pe acest an — ne nea ing. Ioan Prodan, director junct al direcției agricole județene — prevede nu numai majorarea suprafețelor cultivate cu legume, ci și îmbunătățirea structurii culturilor. Extindem, de pildă, suprafața cultivată cu tomate, fasole verde, castraveți, Verdețuri. Cu cartofi se vor cultiva 7 000 ha, asigurîndu-se astfel necesarul de consum, urmînd ca din mutații să procurăm doar 1 000 de tone cartofi extratimpurii. Pentru realizarea producțiilor prevăzute s-a procurat o cantitate de 1 700 tone îngrășăminte chimice și au fost fertilizate cu îngrășăminte naturale 660 ha din cele destinate legumelor ți 900 ha pentru cartofi. Cum se desfășoară acum lucrările în legu- micultură ? Spre deosebire de ceilalți ani, munca a fost mai bine organizată. Există ferme specializate în cultura legumelor, dotate cu mașini și utilaje. In 11 unități, cu o suprafață de 775 ha, urmează să se execute lucrări mecanizate în com-

în i-ade gos-spu- ad-

plex. In acest scop s-au constituit 20 de formații permanente de mecanizatori. întreprinderea județeană de legume și fructe a încheiat contracte cu toate, unitățile socialiste la nivelul prevederilor de plan, iar în prezent se desfășoară acțiunea de contractare a celor 2 000 tone de legume și 2 500 tone de cartofi cu gospodăriile populației.Pentru realizarea programului de producere a legumelor este necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre în vederea asigurării răsadurilor în cantitățile stabilite. Sesizînd că in unele unități există unele rămîneri în urmă în ce privește pregătirea răsadnițelor, însă- mînțatul și repicatul, amplasarea unor culturi etc., organele județene au luat măsuri de impulsionare a lucrărilor. Astfel, specialiștii de la Întreprinderea județeană de legume și fructe, de la tîhiunea cooperativelor agricole, stațiunile de cercetări au fost trimiși în unitățile agricole să acorde sprijin necesar executării lucrărilor de sezon. (Al. Mureșan).
VILCEAîn 1976, în cooperativele agricole din județul Vîlcea, față de anii tre- cuți, suprafața destinată legumelor va fi mai mare cu aproape 300 ha. Totodată, se acordă atenție sporită îmbunătățirii muncii în acest sector, astfel incit să se obțină randamente superioare la hectar. Se vor crea astfel condiții ca din producția proprie să se acopere necesarul de consum al populației. O contribuție importanță la aprovizionarea populației din județ vor aduce și

ca,cooperatorii, care și-au propus pe loturile personale, să producă cantități sporite de legume timpurii. In această privință se semnalează însă două neajunsuri. In primul rind, I.L.F.. Vilcea a tergiversat încheierea contractelor cu cultivatorii individuali. Din cele aproape 40 000 tone de varză, tomate timpurii și alte legume, cite vor realiza producătorii individuali, întreprinderea de resort a prevăzut să contracteze numai 1 000 tone. In al doilea rînd, deși cade în sarcina I.L.F. de a asigura o parte din semințele sau răsadurile pentru nevoile populației, pină la ora actuală nu a făcut mai nimic. Singurul magazin pentru desfacerea semințelor din orașul Dră- gășani nu poate satisface toate cerințele. Acolo insă unde consiliile populare comunale s-au preocupat îndeaproape de asigurarea materialului săditor pentru cooperatori, s-au găsit și soluții optime. Bunăoară, consiliul popular al comunei Măciuca a hotărit ca, prin extinderea răsadnițelor cooperativei agricole, să se producă răsad pentru toți legumicultorii din localitate. Este o experiență care trebuie urmată și de alte consilii populare.Ținind seama că numai pe loturile personale ale membrilor cooperatori pot fi obținute cantități de legume care depășesc, practic, nevoile de consum ale populației din întregul județ, este necesar să se acționeze energic pentru producerea de răsaduri care să fie puse la dispoziția legumicultorilor. In felul acesta, județul Vilcea nu va mai fi nevoit, ca în alți ani. să solicite legume județelor învecinate. (Ion Stanciu).
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Pe baza înfăptuirii cu fermitate a politicii partidului nostru în domeniul energeticii, care prevede extinderea utilizării cărbunilor — in primul rînd, a lignitului — și a resurselor hidroenergetice în producția de energie electrică a țării, în acest an urmează să intre in funcțiune noi grupuri energetice, menite să asigure sporirea potențialului de producție al acestei ramuri de bază a economiei, în continuă dezvoltare și modernizare. Care este „pulsul" activității pe unele din șantierele energetice, cum sînt folosite timpul de lucru și forța de muncă ?

și-au mobilizat forțele pentru a respecta cu strictețe termenul de intrare în funcțiune a noului grup energetic. Construcțiile sînt 1 aproape terminate, lucrindu-se intens in prezent la extinderea stației de tratare a apei și la alte obiective.— Programele stabilite privind punerea în funcțiune a instalațiilor —

reducerea unor durate de montaj sînt posibile prin aplicarea unor tehnologii moderne de execuție, mai buna utilizare a timpului și a forței de muncă. Se remarcă prin rezultatele pe care le obțin la montaj, prin stadiile fizice atinse, muncitorii turbi- niști Gheorghe Indrieș și Gheorghe Teodorescu, din formația de lucru con-

Pămînt neted ca „în palmă" — așa se cere pentru sfecla de zahăr. Iată de ce, acum, înainte de semănat, cu ajutorul unor utilaje speciale, mecanizatorii nivelează terenurile destinate .acestei culturi. Și conducerea cooperativei Nenciulești, Teleorman, a să se efectueze această lucrare. Intenție lăudabilă și pe deplin realizabilă, secția de dispune de tor. După solului, s-a

agricole județul hotărît
întrucît mecanizare un nivela- zvîntarea trecut ime-

diat la treabă. Numai că. în urma nivelatorului,. pămintUl rămi- nea mai ondulat' decît fusese înainte. De ce? Mecanizatorul Marin Burcea n-a montat la nivelator față. Din ză. lama tîra doar terenului.— De ce nu nivelează, îi lipsește ceva? — îl întrebăm pe$ mecanizator.— Nu știu. Eu așa am găsit utilajul la secția de mecanizare și am pornit cu el la cîmp.

roțile din această, cau- utilajului se la suprafața

Așa l-a găsit mecanizatorul, dar ce face inginerul-șef al cooperativei ? Lipsea de la cîmp. Este oare nevoie de un utilaj special care să niveleze drumul spre cîmp al specialiștilor ?Cazul nu este izolat, singular — și de a- ceea ne oprim asupra lui. In nu puține cooperative nivelarea terenului pentru cultura sfeclei este privită ca o chestiune secundară. Ceea ce poate afecta, într-o măsură pronunțată, nivelul recoltei.
Preocupări ale meșteșugarilor doljeni 
pentru mai buna servire a cetățenilorRecentul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare a stabilit sarcini exprese și in ceea ce privește creșterea volumului de mărfuri desfăcute către populație și diversificarea activității de prestări servicii. Aceste preocupări se află permanent și pe agenda de lucru a U.J.C.M. Dolj. Astfel, in cincinalul recent Încheiat s-a diversificat continuu producția de serie mică — confecții, tricotaje, produse din lemn și mase plastice. Produc- ția-marfă a crescut cu 84 la sută in 1975 față de 1970. Ca urmare a modernizării și extinderii unităților prestatoare de servicii, volumul activității acestui sector a sporit in 1975 cu 51,7 la sută față de 1970. In ultima perioadă, în cartierele mai noi ale Craiovei — „Valea roșie", „Piața gării" și „Craiovița

nouă" — au fost date In folosință numeroase unități cu o gamă variată de servicii. S-a extins activitatea de întreținere a obiectelor de uz. casnic, a televizoarelor și a a- paratelor de radio din mediul rural. După cum ne-a informat tovarășul Constantin Baran, președintele U.J.C.M. Dolj, pentru mai buna servire a cetățenilor au fost inițiate încă de la începutul acestui an cîteva acțiuni cu larg ecou. Este vorba de înființarea în Craiova a unei stații de încărcat agregate de frigider, care servește și județele limitrofe. Tot în acest an s-a deschis la Craiova prima casă de comenzi aparținînd U.J.C.M. Prin formarea numărului de telefon 1 43 22. cetățenii pot apela pentru efectuarea unor prestații de servicii la domiciliu. (Nicolae Băbălău).

La CENTRALA ELECTRICĂ ȘI DE TERMOFICARE PITEȘTI-SUD ge apropie termenul de punere în funcțiune a unui nou grup. „Circulația uleiului — efectuată. Sistemul de reglaj — revizuit. Suflarea conductelor pentru admisia aburului în turbină — executată. Probele și verificările electrice — realizate pentru asigurarea lansării grupului la 3 000 de turații pe minut". Sînt cîteva precizări tehnice extrase din raportul de activitate a rpontorilor ; ele arată că grupul energetic respectiv se află în preajma intrării în funcțiune. Dar aceste precizări tehnice spun, sub forma lor sintetică, cu mult mai mult. Este vorba de munca oamenilor — a montorilor de la șantierul „Energomontaj" Pitești.— Pentru a ajunge în această fază, pentru a ne încadra în termenul planificat de punere în funcțiune a noului grup energetic — sublinia inginerul Dan Romedea, șeful șantierului — a trebuit să intensificăm ritmul de montaj. Și am reușit prin- tr-o mai bună organizare ă muncii, prin ordine și disciplină. Practic, în ultima perioadă activitatea de montaj s-a desfășurat în două și trei schimburi.Ca o expresie a atitudinii înainta
te față de muncă se detașează exi-

PE ȘANTIERE ALE OBIECTIVELOR ENERGETICE

EFORTURI CONVERGENTE 
PENTRU RESPECTAREA TERMENELOR

gența pentru calitatea lucrărilor. Fiecare operație ce se execută în aceste momente are precizia micronilor. Răspunderea și calificarea profesională a muncitorilor Marin Ghe- baru și Marin Văduva, care lucrează la montajul agregatului, dau siguranță că vor fi trecute cu bine „e- xamenele" finale.Pe șantierul CENTRALEI ELECTRICE ȘI DE TERMOFICARE ORADEA, atît constructorul, cît și montorul,, sub coordonarea permanentă a beneficiarului și cu participarea promptă a proiectantului,

reciza ing. Tiberiu Sirbu, directorul întreprinderii electrocentrale Oradea — sînt atent urmărite și, in general, respectate. Stadiul de execuție de la unele din instalațiile aferente permite punerea lor in funcțiune înainte de termen cu circa două luni. Iar priceperea și munca plină de răspundere a lucrătorilor trustului „Energomontaj", șantierul Deva, lotul Oradea, constituie o garanție pentru montarea și darea in exploatare a turboagregatului într-un timp record.Respectarea termenelor din grafice.

dusă de maistrul Petre Coandă. Cu nimic m.ai prejos nu sint nici realizările echipelor conduse de Andrei Bokor și Emanuil Bandui.Dar, pe bună dreptate, montorii. care știu să prețuiască timpul, relevau că pentru îndeplinirea angajamentelor asumate — de a pune în funcțiune la data stabilită și chiar mai devreme noul grup — ar fi necesară respectarea termenelor de livrare a unor instalații de către întreprinderea de mașini grele din București. Asemenea cerințe privesc și

alti furnizori. între care întreprinderea „Automatica" din București.încheiem raidul nostru pe șantierul CENTRALEI HIDROELECTRICE MĂRIȘELU. Colectivul grupului de șantiere Someș, din cadrul Trustului de construcții hidroenergetice, a terminat partea de construcții a centralei inaintea datei prevăzute in graficul de execuție. In prezent se desfășoară din plin alte lucrări și, după cum ne spunea inginerul Mircea Hartea, directorul grupului de șantiere, imediat ce vremea va permite, se vor relua noi si importante lucrări pe marele șantier.Bine lucrează și montorii. La o serie de obiective lucrările au fost terminate în avans față de graficele de execuție. Organizarea echipelor specializate de montori a contribuit in mare măsură la obținerea acestui succes. Prompt, atunci cînd lucrările tind să se afle într-o Situație „critică", se muncește în trei schimburi.Cu toate că, în ansamblu, activitatea montorilor se desfășoară într-un ritm bun. totuși, mai există posibilități de accelerare a execuției lucrărilor. Dar. dacă la unele lucrări se înregistrează rămîneri în urmă Iată de graficele stabilite, aceasta se datorează in bună parte și furnizorului de utilaje, respectiv. întreprinderii de construcții de mașini din Reșița, care nu se încadrează întotdeauna în termenele de livrare prevăzute.Din acest „tur de orizont" pe cîteva șantiere ale energiei electrice se desprinde faptul că. prin aplicarea unor noi măsuri tehnico-organizatorice, prin acțiuni politico-educative perseverente din partea organizațiilor de partid, se poate îmbunătăți, în continuare, activitatea de construcții și montaj. Rămine insă deschisă problema livrării la termen a unor utilaje tehnologice.
Ion LAZĂR

Noi măsuri stimulatoare pentru contractarea 
produselor agroalimentare prin cooperația de consumConcomitent cu activitatea de a- piovizionare a populației satelor, cooperația de consum desfășoară și o amplă acțiune de contractare, a- chiziționare și valorificare a surplusului de produse agroalimentare din gospodăriile țărănești. An de an, organizațiile cooperatiste au reușit să atragă la fondul de stat un volum tot mai mare de produse agroalimentare. Aceasta se datorează, pe de o parte, faptului că an de an a crescut puterea economică a gospodăriilor țărănești, au sporit efectivele de păsări și animale din curțile sătenilor, iar pe de altă parte, pentru că unitățile cooperației de consum au acordat producătorilor contractanți un sprijin material tot jnai substanțial, concretizat în avansuri în bani, pui de o zi, iepuri matcă, semințe selecționate, furaje concentrate și altele.
Se dezvoltă rețeauaȘi în cursul actualului cincinal, rețeaua comercială timișoreană va cunoaște o puternică dezvoltare, prin înființarea de noi unități, rațional amplasate pe teritoriu, precum și prin modernizarea celor e- xistente. De la tovarășul Ion Gro- zescu, director adjunct al direcției comerciale județene, aflăm că numai în acest an urmează să fie date in folosință un număr de 40 de noi unități. O bună parte dintre acestea și-au primit încă de pe acum cumpărătorii. Astfel, în noile zone

De curlnd, printr-un Decret al Consiliului de Stat, s-au creat noi avantaje celor care contractează cu unitățile cooperației de consum produse agroalimentare din gospodăria proprie, pentru fondul de stat. Astfel, avansurile bănești ce se acordă la încheierea contractelor pentru porcine, ovine, păsări, iepuri de masă, miere, legume și fructe se majorează de la 45 la sută la 60 la sută din valoarea produselor contractate. Totodată, se majorează cantitatea de porumb ce se acordă producătorilor care contractează cu unitățile cooperației de consum livrarea de porci de peste 110 kilograme. Alte avantaje privesc pe producătorii care contractează doi sau mai mulți porci, pe cei care își procură direct purcei etc.
comerțului timișoreande locuințe din apropierea stadionului și spitalului județean s-au deschis două magazine alimentare și două pentru desfacerea legumelor și fructelor, un bufet, un cafe- bar si o unitate de răcoritoare. Un restaurant cu autoservire a fost deschis la parterul unui bloc nou din Piața Bălcescu. iar in cartierele Calea Șagului și Văcărescu. unde, de asemenea, au fost date în folosință numeroase locuințe noi, s-a deschis cite un magazin alimentar. (Cezar Ioana).
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LIMA

Documentele prezentate de 
„Grupul celor 77“ in dezbaterile 

sesiunii ECOSOCLIMA 11 (Agerpres). — în continuarea lucrărilor sesiunii ECOSOC de la Lima, care dezbate probleme legate de reglementarea, pe plan mondial, a activității întreprinderilor transnaționale, a fost luată In discuție o nouă inițiativă a „Grupului celor 77“. Este vorba de propunerea ca Centrul de informare și investigare a activității acestor companii să elaboreze, pînă în luna iulie, un document privind acțiunile acestor societăți, precum și mijloacele și modalitățile lor de traducere în practică.Totodată, țările în curs de dezvoltare au solicitat ca același organism să elaboreze, în paralel, un alt document privind opiniile instituțiilor neguvernamentale din lume, în mod

special ale sindicatelor, !n legătură cu problema in discuție.Un alt document al „Grupului celor 77", prezentat spre dezbatere în plenul sesiunii ECOSOC, se referă la necesitatea ca Sistemul pentru informare asupra societăților transnaționale, ce urmează a fi creat pe lingă O.N.U., să ia în considerare și a- naliza naturii,'a efectelor și a implicațiilor activității acestor companii în procesul cooperării dintre țările în curs de dezvoltare și cele industrializate. „Grupul celor 77“ a recomandat. în acest context, să fie analizate, de asemenea, și rezultatele la care au ajuns centrele de informare specializate pe această temă ale țărilor în curs de dezvoltare și ale altor organisme internaționale.

ATENA

Expoziție de artă 
românească

ATENA 11 (Agerpres). — In capi
tala Greciei continuă manifestările 
din cadrul săptămânii culturii româ
nești. La Centrul artistic internatio
nal „Athenaeum", a avut loc verni
sajul expoziției de artă decorativă 
românească. Expoziția, care reține in
teresul publicului și presei grecești, 
prezintă creații a numeroși artiști 
români.

EVENIMENTELE DIN LIBAN
• Continuă acțiunile dizidente în rîndul armatei • Asasinarea 
comandantului regiunii militare din nordul țârii • Agenții 

de presă anunță efectuarea unei lovituri de statBEIRUT 11 (Agerpres). — In Liban continuă acțiunile dizidente în rîndul armatei. Trei noi cazărmi s-au alăturat unităților dizidente, numărul lor ajungînd acum la zece. în încercarea de a opri această tendință, comandantul armatei, generalul Hanna Said, a oferit, într-o declarație televizată, amnistie elementelor dizidente. El a promis, in același timp, că va restructura forțele armate pe baza unității naționale.Joi seara, premierul Rashid Ka- rame a anunțat că intenționează să renunțe la postul său. El a făcut un

nou apel pentru reinstalarea climatului de ordine în țară. Agențiile de presă notează, de altfel, că pe străzile Beirutului și-au făcut apariția indivizi înarmați, care împiedică circulația spre cartierele periferice.La Beirut s-a anunțat că unitățile armatei libaneze se află în stare de alertă și că au fost trimise tancuri pentru întărirea pazei palatului prezidențial de la Baabda.Pe de altă parte, agențiile de presă anunță că Abdel Majid Chehab, comandantul regiunii militare din nordul Libanului, a fost asasinat joi dimineață, în zona Nahr Ibrahim, la circa 30 km de Beirut.

Sesiunea Consiliului 
electoral din R. 0. VietnamHANOI 11 (Agerpres). — Joi, la Hanoi a avut loc prima sesiune a Consiliului electoral din R. D. Vietnam — informează agenția V.N.A. Sesiunea s-a desfășurat sub președinția lui Hoang Van Hoan, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, în cadrul sesiunii au fost desemnați președintele, vicepreședinții și secretarul Consiliului electoral. Președinte a fost desemnat Hoang Van Hoan.Participanții au fost informați a- supra rezultatelor primei sesiuni a Consiliului electoral național, care a avut loc în orașul Ho Și Min, la 21 și 22 februarie, precum și asupra pregătirilor care se fac în Vietnamul de nord în vederea alegerilor pentru Adunarea Națională comună a întregii țări. în acest sens au fost prezentate acțiunile întreprinse de Comitetul Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam. Consiliul de Miniștri, C.C. a] Frontului Patriei și celelalte organisme însărcinate cu pregătirea alegerilor pentru cel mai înalt organ al puterii în stat.

Mozambicul a cerut 
convocarea Consiliului 

de SecuritateMAPUTO 11 (Agerpres). — Mozambicul a cerut convocarea Consiliului de Securitate pentru a examina actele de agresiune comise de forțele armate rhodesiene împotriva teritoriului său. în mesajul adresat Consiliului de Securitate, Ministerul mo- zambican al Afacerilor Externe cere să fie luate măsuri pentru sprijinirea poporului\din Mozambic în fața agresiunii autorităților rasiste ale lui Ian Smith. De asemenea, în notă se aduce la cunoștința consiliului . recenta hotărîre a guvernului Mozam- bicului de a închide frontierele cu Rhodesia.
„Este dreptul poporului 

canadian de a-și elabora 

propria Constituție'1
O declarație a premierului 

TrudeauOTTAWA 11 (Agerpres). — într-un discurs pronunțat în Camera Comunelor. primul ministru Pierre Elliott Trudeau a reafirmat hotărirea guvernului canadian de a dobindi dreptul suveran asupra elaborării și amendării constituției țării. Acest drept aparține din anul 1867 Marii Britanii. „Este necesar — a declarat premierul — să punem capăt a- cestor vestigii ale colonialismului, vestigii care permit încă Angliei să formuleze legi ce sînt valide și a- plicabile în Canada. Sîntem singura tară independentă din lume care are legi formulate în altă tară. Aceasta este o situație ce trebuie să ia sfîr- șit".
„Nu poate exista soluție politică în Rhodesia 

fără satisfacerea intereselor populației 
africane majoritare"

SPANIA

Ample acțiuni greviste 
în Catalonia și AsturiaMADRID 11 (Agerpres). — In Spania continuă valul grevelor și demonstrațiilor, în cursul cărora sînt formulate revendicări privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, recunoașterea libertății sindicale, amnistia politică, înfăptuirea unor reforme politice și democratice.Unul dintre principalele centre ale acțiunilor greviste a devenit Catalonia. 8 000 de salariați ai municipalității din Barcelona au anunțat, miercuri, o nouă întrerupere a lucrului, organizind în piața „San Jaime" o mare demonstrație de protest ; 26 000 de muncitori din industria textilă se află, de asemenea, în grevă la Barcelona. Alți 40 000 de muncitori au întrerupt lucrul la Sabadell, Țar- rasse și Mataro. La Gerona, continuă greva muncitorilor din industria construcțiilor.Altă zonă puternic afectată de acțiunile revendicative ale muncitorilor este regiunea minieră Asturia. Peste 80 la sută din cei 25 000 de mineri ai provinciei se află în grevă, cerînd îmbunătățirea condițiilor lor de viață și democratizarea vieții in Spania. Multe din minele din Asturia au fost închise de autorități, dar minerii se adună ilegal în puțuri și organizează mitinguri de protest. La Oviedo s-a decretat o zi de solidaritate cu muncitorii uciși recent la Vitoria de forțele polițienești care au deschis focul asupra demonstranților.Mitinguri, greve și demonstrații de solidaritate cu victimele Vitoriei au fost organizate, de asemenea, la Madrid și în alte orașe din Spania. In capitală, cîteva mii de muncitori constructori au întrerupt lucrul, în memoria .celor uciși la Vitoria, iar studenții au organizat demonstrații sub lozinca „libertate".

Agenția France Presse informează că, miercuri, Consiliul municipal din Basauri (lingă Bilbao) a protestat împotriva metodelor represive folosite de forțele polițienești care, și aici, au deschis focul asupra unor manifestanți, ucigînd o persoană și provocînd rănirea altora. Consiliul a protestat de asemenea împotriva arestării a numeroși muncitori.
★BRUXELLES — într-un comunicat comun dat publicității la Bruxelles, Confederația Mondială a Muncii, Confederația Internațională a Sindicatelor Libere și Confederația Europeană a Sindicatelor s-au declarat solidare cu acțiunile sociale ale muncitorilor basci. Acest.e organizații consideră că autoritățile de la Madrid sînt răspunzătoare pentru uciderea a cinci muncitori basci și protestează, totodată, „împotriva uneltirilor criminale ale poliției aflate în serviciul unui guvern ce continuă cele mai dure procedee ale fran- chismului".
★

„Ciocnirile Intre muncitori și forțe* 
le de poliție produse in orașele bas
ce in ultimele zile, ce s-au soldat cu 
șapte morți și au adus in stradă o 
jumătate de milion de oameni, con
stituie cel mai recent dintr-o serie 
de avertismente lansate guvernului 
de poporul spaniol, care este convins 
că a așteptat suficient de mult in
troducerea unor reforme fundamen
tale" — relevă, Intr-un editorial, zia
rul „New York Times". „Ritmul de 
melc al programului de schimbări 
proiectat chiar și pentru cele mai 
modeste din evoluțiile spre o Spanie 
liberă — relevă ziarul american — 
va intensifica aproape in mod cert o 
polarizare deja periculoasă pentru 
guvern, sporind rindurile opoziției".

Apel al P. C. din Spania la unirea 
tuturor forjelor democratice

La închiderea edițieiDupă cum anunță agențiile Fringe Presse, Reuter și U.P.I., în cbn- textul încordării bruște a situației din Beirut, general Aziz El-Ahdab, comandantul regiunii militare Beirut, a cerut președintelui republicii, Suleiman Frangieh, și primului ministru, Rashid Karame, să demisioneze.Totodată, agențiile citate mențio-

nează că televiziunea libaneză recepționată la Tei Aviv a anunțat că la Beirut a avut loc o lovitură de stat și că puterea a fost preluată de generalul El-Ahdab, care a decretat starea de urgență și a chemat parlamentul ca, în decurs de o săptă- mînă, să aleagă un nou șef al statului.

— Declarațiile ministrului de externe britanic —LONDRA 11 — Corespondentulnostru transmite : Guvernul britanic va lua măsuri pentru a împiedica recrutarea de mercenari din Anglia care să lupte in sprijinul regimului rasist din Rhodesia. Răspunzînd la o interpelare in Camera Comunelor referitoare la încercările de a se recruta mercenari pentru Rhodesia, ministrul de externe, James Calla

ghan, a declarat : „Dacă există cazuri de cetățeni care recrutează mercenari, ei vor fi urmăriți și în- vinuiți de încălcarea legii privind instituirea sancțiunilor împotriva regimului de la Salisbury". El a adăugat că „nu există soluție politică pașnică în Rhodesia atît timp cit nu vor fi satisfăcute interesele populației africane majoritare".
Congresul PartiduluiVIENA 11 — Corespondentul nostru transmite : Joi s-a deschis la Viena cel de-al 23-lea Congres al Partidului Socialist Austriac (P.S.A.) — formațiunea politică de guvernă- mint în Austria. La lucrări participă circa 500 de delegați, precum și invitați de peste hotare.Pe ordinea de zi a lucrărilor — care vor dura trei zile — se află, întră altele, proiectul de reformă a partidului și dezbaterea orientărilor ge-

Socialist Austriacnerale ale noului program al P.S.A., pe baza referatului prezentat de președintele partidului, cancelarul federal Bruno Kreisky. Congresul va alege, de asemenea, organele conducătoare ale partidului.în prima zi a lucrărilor, au fost ascultate și dezbătute rapoartele privitoare la activitatea partidului și la cea a fracțiunii parlamentare socialiste în ultimii doi ani.
Congresul Partidului Socialist Democratic ItalianROMA II — Corespondentul Agerpres transmite : La Palatul Congreselor din Florența s-au deschis, joi, lucrările celui de-al XVII-lea Congres al Partidului Socialist Democratic Italian. Participă circa 600 de delegați și numeroși invitați. în cadrul primei ședințe, secretarul național al P.S.D.I.. Mario Tanassi. a prezentat un amplu raport.Congresul social-democraților — a doua mare reuniune politică italiană a acestei luni — se desfășoară în condițiile în care P.S.D.I. trece prin mari dificultăți. Declinul acestei formațiuni politice — vizibil după congresul din 1974 — s-a accentuat după alegerile administrative din iunie anul trecut. Tot mai mulți dintre

membrii partidului au început să conteste linia închistată a actualului grup conducător, iar unii dintre ei, demisionînd din cadrul P.S.D.I., au creat formațiuni politice noi.La congresul de la Florența, partidul se prezintă divizat în cinci curente, care văd în mod diferit raporturile cu principalul partid al stîngii — Partidul Comunist Italian. în timp ce grupurile conservatoare exclud o colaborare în cadrul guvernului cu P.C.I.. cele situate la stînga susțin că. în prezent, există condiții pentru ca P.S.D.I. „să se confrunte constructiv cu Partidul Comunist în Parlament și în țară, pe tema unor programe de reforme si. în general, cu problemele privind reînnoirea statului și a societății".

Recrudescența actelor de violență 
în Irlanda de NordLONDRA 11 (Agerpres). — In contextul recrudescenței actelor de violență în Irlanda de Nord, după eșecul tentativelor Convenției constituționale de a găsi o formulă de compromis îi) vederea împărțirii puterii executive între protestanți și catolici, a avut loc un nou asasinat, cu semnificații politice profunde. Două persoane neidentificate au deschis focul asupra lui Sammy Smyth, reprezentant marcant al comunității protestante, pe cînd acesta se afla in lo

cuința sa din Belfast. Sammy Smyth, purtătorul de cuvînt al organizației protestante Asociația pentru apărarea Ulsterului, propusese, Ia sfîrșitul săp- tămînii trecute, organizarea unei în- tîlniri intre grupările paramilitare ale celor două comunități din Irlanda. de Nord. După atentat, o persoană neidentificată a telefonat poliției locale, declarînd că Smyth a fost asasinat tocmai pentru că propusese o asemenea întîlnire.

agențiile de presă
Reuniunea reprezentan

ților conducerilor uniuni
lor centrale ale cooperati
velor de consum din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. a avut loc Ia Varșovia. în cadrul reuniunii, participanții au făcut un schimb de păreri și de experiență în

probleme actuale ale mișcării cooperatiste din țările respective. Au fost formulate o serie de propuneri în vederea pregătirii congresului A- lianței cooperatiste internaționale, ce urmează a avea loc în toamna acestui an la Paris.
Un acord de cooperare 

economică fntre §uvernul R- p. Chineze și guvernul Cambodgiei De-

ATENAIn numele colaborării preciem pe președintele Nicolae Ceausescu ca pe un veritabil campion al păcii in lume și, cu precădere, in Balcani, și socotim.
in acest context, că dezvoltarea în continuare a bunelor relații dintre România și Grecia se înscrie ca o contribuție însemnată

la afirmarea cursului spre transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și colaborării".
Ion BADEAși înțelegerii în Balcani

• „Apreciem contribuția constantă a României la dez
voltarea bunei vecinătăți în regiunea noastră" © O 
expresie a relațiilor prietenești dintre România și Grecia

CAIRO

Convorbire cu scriitorul KOSTAS VALEȚAS, 
membru fondator al Asociației de prietenie și înfrâțire balcanică, 

„AlMOS"

Avansează construcția Complexului de la Hamrawein 
— rod al cooperării româno - egiptene

într-un comunicat dat publicității joi, Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania a lansat un apel la unirea tuturor forțelor democratice în cadrul unui organism politic capabil să negocieze o schimbare a puterii care să includă instituțiile permanente ale statului șl să permită in tară o revenire Ia normalizare. Documentul se referă, de asemenea, la recentele incidente intervenite in orașul Vitoria, arătînd că răspunderea pentru cele petrecute o poartă. în primul rînd, elementele de extremă dreaptă care se găsesc în rîndul forțelor de ordine. P.C. din Spania — se arată în comunicat — protestează împotriva acțiunilor poliției,

a arestărilor arbitrare. Intensificarea campaniei anticomuniste reprezintă o continuare a liniei politice a generalului Franco. Avînd în vedere primejdia pe care o comportă o asemenea situație. Partidul Comunist consideră că este necesar să se realizeze urgent o uniune a tuturor forțelor democratice.Pe de altă parte, tot joi, Comitetul de coordonare al Platformei de convergență democratică și al Juntei democratice din Madrid a dat publicității o declarație în care cere deschiderea unei anchete în legătură cu Incidentele de la Vitoria și insistă asupra instituirii în tară a libertăților democratice.

it wmiwi
• URBANISM MARIN. Orășelul petrolier Neftianniie Kamni din Azerbaidjanul sovietic a celebrat, de curind, cea de-a 25-a aniversare. Pînă aici nimic neobișnuit, dacă n-ar fi vorba de o așezare situată ,1a 100 km de țărm, în largul Mării Caspice, și înălțată în întregime pe piloni. Departe de a fi o simplă platformă de foraj. Neftianniie Kamni este un adevărat o- rășel — cu școli, cinematografe, casă de cultură și un institut de studii petroliere.
• MICROCLIMAT LA 

COMANDĂ. Experimentele științifice necesită adesea crearea unui anumit microclimat sau schimbarea rapidă a condițiilori climatice. Pentru asemenea experiențe, în R. D. Germană a fost creat climatronul . aparat care reproduce rapid diverși factori de climă — temperatura, viteza de deplasare a curenților de aer, umiditatea, luminozitatea etc. Noua instalație este concepută și pentru o „programare dinamică" a climei, experimentatorul puțind proceda, ori de cite ori dorește, la modificarea microclimatului.
• PREMIUL NEFUMA- 

TORILOR. In Suedia se desfășoară o campanie fără precedent împotriva fumatului, susținută de numeroase colective din întreprinderi șl instituții. Participanții la această campanie fixează de comun acord o zi anume pentru trecerea colec-, tiivă la „regimul fără tutun" — și din acea zi se încurajează reciproc in respingerea tentației de a se reîntoarce la vechiul obicei. Un grup de fumători de la întreprinderea „SKA", de exemplu, a recurs la o originală formă de stimulare : banii economisiți ca urmare a renunțării la tutun au fost strînși timp de un an, iar suma, deloc neglijabilă (27 000 de coroane), a fost împărțită intre cei 24 de membri ai grupului care s-aiu abținut total de la fumat. în schimb, cei ce au „recidivat" au pierdut suma cu care au contribuit.

ANGOLA

Preocupări In domeniul formării cadrelor naționaleLUANDA 11 (Agerpres). — La încheierea primei reuniuni naționale a lucrătorilor din domeniul social, desfășurată la Luanda, ministrul angolez al educației și culturii, Antonio Jacinto, a anunțat inițierea, unei campanii de alfabetizare pe Întreg teritoriul Angolei. El a arătat că, pe lingă aceasta, o importantă sarcină

a ministerului este pregătirea cadrelor de care are nevoie economia națională.Ministrul angolez s-a referit apoi la importanța pregătirii ideologice a maselor populare și a făcut cunoscut că vor fi create foruri de dezbateri publice în acest domeniu pe lîngă toate centrele de învățămînt.

transmit:
gență. După ce relevă că reconstrucția țării nu este posibilă decît por- nindu-se de la unitatea națională, apelul lansat de U.C.R. consideră ca pozitivă decizia recentă a guvernului cu privire la convocarea alegerilor în decembrie anul acesta.

Din inițiativa unor oameni politici și reprezentanți de vază ai vieții cultural-stiin- țifice, la Atena a fost recent creată „Asociația de prietenie și înfrățire balcanică — „AlMOS". în declarația pe care au dat-o publicității, inițiatorii își exprimă convingerea că multiplele elemente comune de istorie și cultură și, mai ales, interesele și năzuințele actuale ale popoarelor balcanice constituie tot atîția factori care pledează pentru dezvoltarea relațiilor reciproce de bunăvecinătate, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, prieteniei și înțelegerii reciproce.„Țelul fundamenta) 
al asociației„AlMOS" (numele în greacă al munților Balcani — n.r.) — ne-a declarat scriitorul

KOSTAS VALETAS, unul dintre membrii fondatori — este de a acționa pentru mobilizarea opiniei publice in vederea promovării ideii de prietenie și colaborare balcanică. Credem că recenta reuniune interbalcanică la nivel ministerial de la Atena constituie o elocventă dovadă a posibilităților reale de a înainta în această direcție. Asociația noastră își propune să cultive climatul bun ce s-a creat în Balcani, să stabilească legături directe cu reprezentanții opiniei publice, ai vieții culturale și științifice din celelalte țări balcanice, să faciliteze schimburi de vizite în cele mai diverse domenii. Ne gindim, de exemplu, să propunem înfrățirea unor orașe din Grecia cu orașe din România și din celelalte țări

balcanice. Am hotărît, de asemenea, să publicăm o revistă culturală, socială și politică, cu titlul „AlMOS", consacrată literaturii și civilizației țărilor balcanice, mai bunei cunoașteri și apropierii între popoarele noastre."în continuare, refe- rindu-se la legăturile, cu veche tradiție, dintre popoarele român și elen, interlocutorul a declarat : „Cunoaștem foarte bine și apreciem In mod deosebit propunerile României privind Balcanii — de mai demult și pină in zilele noastre. România s-a situat, dintot- deauna, în fruntea inițiativelor pentru dezvoltarea relațiilor, a cooperării și bunei vecinătăți In regiunea noastră, a eforturilor pentru înfăptuirea a- cestor idealuri, fi •-

Recent, ministrul e- giptean al industriei și resurselor miniere, Issa Shahine. a anunțat că in 1975 valoarea producției industriale a țării s-a ridicat la 2 270 milioane lire, fiind cu 371 milioane mai mare decît în anul precedent. Această creștere se datorează intrării în funcțiune a unui șir de noi obiective industriale, cum ar fi uzina de aluminiu de la Nag Hamma- di, al patrulea furnal Înalt al complexului siderurgic Heluan, precum și complexul de preparare a fosfaților de la Hamrawein, realizat de Egipt în cooperare cu țara noastră.Construit în baza a- cordului interguverna- mental româno-egip- tean, complexul de Ia Hamrawein va contribui la valorificarea bogatelor zăcăminte de

fosfați de pe malul Mării Roșii. Complexul va avea in final o producție de 600 000 tone fosfați concentrați, cantitate ce va acoperi nu numai nevoile interne ale țării, ci va furniza și importante venituri în valută din export.Construirea obiectivului Hamrawein, se apreciază aici, constituie o elocventă expresie a colaborării rodnice, reciproc avantajoase dintre România și Egipt, a dorinței lor de a da viață înțelegerilor și acordurilor realizate in cursul intîlnirilor la nivel înalt dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat.înfruntînd rigorile unei regiuni aride și fierbinți, specialiștii români și egipteni au conlucrat și conlucrează cu bune rezultate. în mai 1975 a în

ceput producția de fosfați într-un flux tehnologic redus. Tot atunci au fost efectuate probele la instalația portului nou creat pe malul Mării Roșii. în prezent lucrările de montai se apropie de sfirșit. obiectivul ur- mînd să intre în funcțiune în iunie-iulie a.c. cu jumătate din capacitatea planificată — respectiv 300 000 tone fosfați concentrați.Intr-un reportaj filmat pe tema valorificării resurselor naturale ale țării, televiziunea egipteană a prezentat, zilele trecute o suită de imagini ale complexului Hamrawein, scoțînd în evidență proporțiile sale grandioase. munca desfășurată în comun, sub semnul unei calde prietenii, de specialiști egipteni și români.
Nicolae N. LUPU

mocratice a fost semnat la Pnom Penh. Acordul a fost semnat de Ieng Sary, viceprim-ministru al guvernului cambodgian, și Li Cian, ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze, aflat în vizită la Pnom Penh.
Seminar consacrat Sahe- 

lului. La Ouagadougou se desfășoară lucrările unui seminar economic internațional asupra Sahelului. Tema generală a acestei reuniuni este : „Sahel — dezvoltare, solidaritate," dialog". La seminar participă delegați din 22 de țări și reprezentanții mai. multor organisme internaționale.
0 nouă ședință plenară din cadrul negocierilor privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală 

a avut loc, joi, la Viena.
Dialogul arabo—vest-eu- 

rOUeOn. <-a'ro continuă consultările dintre secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad, și o delegație a Pieței comune în legătură cu stabilirea ordinii de zi a reuniunii Comitetului general pentru dialogul arabo—vest-european care își va începe lucrările la 17 mai la Luxemburg. Toate aceste întrevederi sînt menite să ducă la perfectarea unui acord general de cooperare Intre C.E.E. și țările arabe.
Principalul partid de o- 

pozifi® din Argentina, Uniu- nea Civică Radicală, a dat publicității. la Buenos Aires, un document prin care face apel la toate forțele politice naționale pentru a-și uni forțele și a elabora un plan de ur

Sentința in procesul de 
la LagOS. Guvernul federal nigerian a anunțat că s-a pronunțat sentința de condamnare la moarte pentru 32 din persoanele implicate în tentativa de lovitură de stat de la 13februarie. După cum se știe, în cursul tentativei și-a pierdut viața fostul șef al statului, Murtala Muhammed.

0 companie de stat pen
tru industria fosfaților * 103t creată în Irak. Compania se va ocupa cu exploatarea zăcămintelor de fosfați și prelucrarea cantităților extrase în vederea producerii de îngrășăminte chimice, precum și pentru obținerea unor produse secundare.

Parlamentul turc •In unanimitate o hotărîre privind instituirea unei comisii speciale pentru investigarea implicațiilor afacerii Lockheed în Turcia.
In favoarea aderării Gre

ciei la Piața comună,fără 0 perioadă de preaderare, s-a pronunțat Parlamentul european, organ consultativ al C.E.E., întrunit în sesiune la Strasbourg. Parlamentarii au subliniat necesitatea ca negocierile în acest sens să demareze în cel mal scurt timp posibil.
fl fost ucis unul din lidcri* muncitorilor din Cordoba, Alberto Cafaratti. membru al C.C. al P.C. din Argentina — transmite din Buenos Aires agenția T.A.S.S. Cafaratti a fost răpit la 15 ianuarie 1976 de o bandă înarmată. De atunci nu s-a Știut nimic despre soarta lui.

Program de dezvoltare a zonelor 
rurale în ColumbiaBOGOTA 11 (Agerpres). — Guvernul columbian a anunțat alocarea unor investiții în valoare de 10.565 miliarde pesos (aproximativ 310 milioane dolari) pentru punerea în execuție a unui program de dezvoltare a zonelor rurale.După cum a precizat un purtător de cuvînt al guvernului, familiile ce locuiesc într-o vastă zonă rurală vor beneficia. în etapa imediat următoare. de servicii în domeniile sănătății, educației, lucrărilor publice, asistenței tehnice și credite, precum și de locuințe noi. Vor fi depuse, de asemenea. eforturi in direcția electrificării satelor și ameliorării culturilor agricole. Purtătorul de cuvînt a precizat. că. pe lingă investițiile fur

nizate direct de stat, au fost, purtate o serie de negocieri cu diverse organisme bancare internaționale — între care Banca Mondială și Banca Inter- americană de Dezvoltare (B.I.D.) — în scopul obținerii unor credite destinate finanțării parțiale a proiectelor menționate.Programul de dezvoltare a zonelor rurale a fost inițiat de președintele Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen. După cum s-a hotărît, din suma totală repartizată pentru traducerea în fapt a prevederilor, pe parcursul acestui an vor fi investite 1.5 miliarde pesos, din care 617 milioane din resurse interne, restul urmînd să provină din creditele externe.

• AL 46-LEA SALON 
INTERNAȚIONAL AL AU
TOMOBILULUI. La Geneva a fost inaugurat joi cel de-al 46-lea Salon internațional al automobilului. în cadrul căruia 26 de țări expun un număr de cîteva sute noi tipuri de automobile. Pe un podium special vor fi prezentate mai multe prototipuri de mașini care nu sînt destinate comercializării, prefi- gurînd, în concepția proiectan- ților, „mașinile viitorului" ; prin contrast, sînt expuse și circa o sută de automobile de „epocă", vechi de cel puțin o jumătate de secol. Și un semn al vremurilor : reluînd o veche tradiție, întreruptă in ultimii ani. salonul va găzdui din nou un sector special consacrat... bicicletelor.

• OFENSIVA ANTI- 
DROG. Vasta acțiune de combatere a traficului de stupefiante desfășurată in Columbia a înregistrat' cîteva succese spectaculoase. în ultimele 18 luni, poliția din această țară a confiscat 29 de avioane care aveau la bord mari cantități de narcotice. Au fost descoperite, totodată, aproape o mie de piste de aterizare clandestine. Mijloacele de transport capturate de la contrabandiști au intrat în do- tația organelor polițienești. Deși importante, succesele repurtate în lupta antidrog nu i-au descurajat însă pe traficanți. Ziarele relatează că. zilnic, își iau, în continuare, zborul în special spre S.U.A.. avioane clandestine care transportă „otrava albă" provenită din Columbia.

• INVENTATO
RUL OCTOGENAR.135 de patente și 15 brevete de invenții au fost Înregistrate în Cehoslovacia pe numele unei singure persoane, Jan Roller, actualmente in vîrstă de 86 de ani. Cea mai mare parte din ele, care au și fost puse în practică, privesc extinderea sistemului de filatură fără fus. De adăugat că toate invențiile au fost făcute în ultimii 22 de ani, după ce autorul lor a ieșit la pensie, ceea ce constituie o nouă mărturie asupra capacității inventive a omului, chiar la o vîrstă înaintată.

• ACUM 10 000 DE 
ANI. Arheologii peruani au descoperit în Cordilieri vestigiile unui oraș antic — respectiv de acum circa 10 000 de ani. Orașul se află la o altitudine de 4 000- metri. Casele și templele de formă circulară sînt construite din piatră. în apropiere, pe un teren în terase, se practica agricultura. Arheologii și-au manifestat admirația față de perfecțiunea pe care o atinseseră constructorii canalelor de irigații, cu ajutorul cărora locuitorii orașului captau apa din munți și o dirijau spre plantații.

• ANTILOPELE DO
MESTICE. După mai multe încercări neizbutite de domesticire a antilopelor, întreprinse in diferite țări din Africa, un nou experiment, cu o specie de antilopă răspîndită în sudul și estul continentului, s-a încheiat cu succes. în ferma creată în acest scop pe unul din versantele muntelui Kilimanjaro, antilopele s-au adaptat cu ușurință la viața în captivitate și au început să se înmulțească. Ele cresc mai repede_ decît -obișnuitele cornute domestice și, totodată, consumă cantități mai mici de hrană. Carnea și laptele de antilopă sînt comestibile și, în plus, conțin o cantitate redusă de colesterol — ceea ce face să aibă multă căutare.
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