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ȘEDINȚA COMUNA
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a Biroului Permanent al Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice si Sociale 
si a Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste
Tn ziua de 17 martie 1976 a avut loc, sub 

președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, ședința comună a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a Biroului Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România.

La ședință au luat parte, ca invitați, șefi 
ai unor instituții centrale, activiști de partid 
și de stat.

In cadrul ședinței a fost luat în dezbatere 
raportul guvernului asupra analizei pe 
bază de bilanț a rezultatelor activității eco- 
nomico-financiare pe anul 1975. Totodată, 
au fost dezbătute rapoartele privind reali
zarea, în anul 1975, a principalelor consu
muri normate de materii prime, materiale, 
combustibil și energie electrică, îndepli
nirea planului de introducere a progresului 
tehnic, precum și evoluția prețurilor și 
tarifelor.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și Consiliul de 
Miniștri au apreciat că în 1975 — ultimul 
an al cincinalului 1971—1975 — poporul 
nostru, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a obținut remarcabile realizări 
în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, în creșterea armonioasă a tu
turor ramurilor economiei naționale, în 
modernizarea forțelor de producție și re
partizarea lor rațională pe întreg teritoriul 
țării, în ridicarea eficienței economice, în 
sporirea venitului național.

Totodată, dezvoltarea economico-socială a 
țării în anul care a trecut s-a realizat în 
condițiile stabilității prețurilor în limitele 
planificate, precum și unei circulații bănești 
sănătoase, ceea ce a asigurat întărirea con
tinuă a monedei naționale.

Pe baza acestor rezultate, s-a asigurat 
creșterea continuă a veniturilor populației, 
a nivelului de trai material și spiritual al 
tuturor oamenilor muncii.

Apreciind rezultatele bune obținute anul 
trecut în toate domeniile, Comitetul Politic 
Executiv, Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Socia
le și Consiliul de Miniștri au cerut, tot
odată, ministerelor, centralelor industriale, 
tuturor unităților productive să acționeze 
energic pentru înlăturarea neajunsurilor

care s-au manifestat în activitatea econo- 
mică-financiară, pentru asigurarea realiză
rii în cele mai bune condiții a planului 
pe anul în curs, precum și a întregului cin
cinal 1976—1980.

în acest sens, este necesar ca, în lumina 
indicațiilor și obiectivelor cuprinse în ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul consiliilor populare, să se acțio
neze cu toată fermitatea pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor din industrie, agri
cultură și alte ramuri economice, pentru 
înfăptuirea ritmică a planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 
1976. O atenție deosebită trebuie acordată 
creșterii productivității muncii pe baza per
fecționării organizării activității de produc
ție, a întăririi disciplinei, folosirii raționale 
a forței de muncă și a capacităților de pro
ducție, ridicării gradului de calificare pro
fesională a tuturor oamenilor muncii. Este 
necesar să se acționeze mai intens pentru 
ridicarea continuă a calității produselor, în
noirea și modernizarea acestora, pentru 
respectarea cu strictețe a proceselor tehno
logice. în centrul preocupărilor trebuie să 
stea permanent realizarea producției desti
nate exportului potrivit cerințelor pieței 
externe, de calitate și performanțe tehnice, 
desfășurarea în bune condiții a acțiunilor 
de cooperare internațională — din țară și 
de peste hotare — precum și reducerea im
portului la strictul necesar, prin asimilarea 
de noi produse și piese de schimb, prin 
extinderea înlocuitorilor.

Ministerele, centralele și întreprinderile 
industriale, institutele de cercetare și pro
iectare trebuie să acorde o atenție tot mai 
mare realizării unor produse cu perfor
manțe superioare, în strînsă concordanță 
cu necesitățile dezvoltării, în ritm înalt, a 
economiei naționale, cu tendințele progre
sului tehnic pe plan mondial, să asigure 
crearea cu forțe proprii de noi tehnologii, 
instalații, utilaje, mașini, aparatură de mă
sură și control.

în promovarea progresului țehnic, para
lel cu dezvoltarea științei și cercetării ro
mânești, trebuie să se acorde o atenție deo
sebită bunei valorificări a licențelor achi
ziționate din import, introducerii operative 
în fabricație a produselor și tehnologiilor 
noi cu indicatori economici superiori.

Un obiectiv prioritar trebuie să-l repre-

România
zinte în toate unitățile de producție valo
rificarea superioară a materiilor prime, 
respectarea riguroasă a normelor de con
sum, reducerea costurilor de producție, și 
în special a cheltuielilor materiale, lupta 
împotriva risipei, dezvoltarea la toți oame
nii muncii a simțului de răspundere pen
tru realizarea de economii. Peste tot tre
buie să se introducă o evidență strictă a 
consumurilor de materii prime, materiale 
și carburanți, să se ia măsuri hotărîte pen
tru eliminarea tendințelor unor întreprin
deri de a-și crea stocuri peste normele de 
consum necesare, influențînd astfel negativ 
asupra vitezei de rotație a fondurilor cir
culante ale unităților respective.

Guvernul trebuie să urmărească cu con
secvență realizarea planului de investiții, 
folosirea judicioasă a forțe: de muncă și a 
utilajelor din construcții, .punerea în func
țiune a obiectivelor de investiții la terme
nele planificate și Ia parametrii stabiliți.

în agricultură, este necesar să se asigu
re folosirea rațională a fondului funciar, 
pregătirea temeinică și desfășurarea la 
timpul optim și în bune condiții a tu
turor lucrărilor din campania agricolă de 
primăvarăj. ca și din întregul an agricol, 
pentru a se asigura îndeplinirea exemplară 
a planurilor de producțid, livrarea ritmică 
a produselor la fondul centralizat al sta
tului, îmbunătățirea în continuare a apro
vizionării populației. Este necesar ca în 
toate unitățile agricole — de stat și coope
ratiste — să se ia măsuri de organizare mai 
bună a producției și a muncii, să se asi
gure în continuare întărirea ordinii și dis
ciplinei, folosirea cu maximă eficiență a 
bazei tehnico-materiale de care dispune a- 
gricultura țării noastre.

Comitetul Politic Executiv, Biroul Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale și Consiliul de 
Miniștri subliniază, încă o dată, că reali
zarea în bune condiții a planului unic de 
dezvoltare economico-socială a țării pe 
anul 1976, în toate domeniile și la toți in
dicatorii, diminuarea cheltuielilor materi
ale și creșterea eficienței economice gene
rale, sporirea venitului național reprezin
tă calea de ridicare permanentă a nivelu
lui de trai material și spiritual al întregu
lui nostru popor. La realizarea acestor
(Continuare in pag. a IlI-a)

în pagina a lll-a rubricile noastre;

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită
oficială de prietenie în Kuweit, la invitația emirului statului Kuweit, șeicul Sabah Al-Salem Al Sabah,

și a doamnei Norryyah Al-Sabah, în ultima parte a lunii martie 1976.

La întreprinderea „Electroputere" din Craiova: se montează un lot de întrerupătoare
Foto : S. Cristian

FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA POZIȚIEI ROMÂNIEI PRIVIND

CĂILE ELIMINĂRII
DECALAJELOR ECONOMICE

în lichidarea fenomenului subdezvoltării, o importanță esen
țială are promovarea unei colaborări internaționale echitabile cu 
țările rămase în urmă, precum și sprijinul țărilor dezvoltate în ve
derea accelerării progresului forțelor de producție în aceste țări, 
înlesnirea accesului lor neîngrădit la cuceririle științei și teh
nicii moderne. , .

NICOLAE CEAUȘESCUSublinierea Însemnătății efortului propriu ca mijloc primordial în lichidarea subdezvoltării și reducerea treptată a decalajelor economice dintre state (vezi „Scînteia" nr. 10 438) nu înseamnă și nu trebuie să însem- ție subestimarea rolului ce .revine într-o măsură tot mai mare cooperării internaționale, menite tocmai să sprijine și să impulsioneze e- fortul national. Este rațiunea pentru care poziția României în problemele lichidării subdezvoltării și edificării noii ordini economice internaționale pornește — așa cum se arată în Programul partidului, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu — de la considerentul că îmbinarea celor doi factori — intern și extern — aflați în strînsă conexiune și condiționare reciprocă, oferă cheia unei politici juste, de accelerare a progresului țărilor în curs de dezvoltare.In condițiile de interdependență tot mai accentuată a economiilor naționale, participarea la diviziunea internațională a muncii, la circuitul economic constituie o necesitate o- biectivă pentru toate statele. Pentru țările în curs de dezvoltare, preocupate să-și valorifice cit mai larg resursele naturale și umane, să realizeze o creștere rapidă a forțelor de producție, să-și făurească o industrie proprie, cooperarea internațională este menită să le înlesnească obținerea de utilaje și echipament, mijloace financiare, să le asigure sprijin în formarea de cadre, acoes la cuceririle tehnologiei și științei moderne, de- bușee pentru produsele lor. Interesul general al ridicării mai rapide a țărilor în curs de dezvoltare legitimează și reclamă ca în relațiile de cooperare cu aoeste țări, avîndu-se în vedere posibilitățile limitate de care acestea dispun, să li se acorde

un tratament preferențial, fără reciprocitate și discriminare, asigurarea unor facilități în domeniul comerțului, al creditelor și în alte domenii.Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare de către țările avansate eco- nomicește nu constituie un act de caritate, ci un principiu firesc, o importantă îndatorire ; este normal și echitabil ca țări care a,u ajuns la un înalt grad de dezvoltare și prosperitate, în bună măsură prin spolierea avuțiilor și menținerea în înapoiere cultural-știintifică a popoarelor de pe
2. LĂRGIREA COOPERĂRII INTERNAȚIONALE 

IN SPRIJINUL EFORTURILOR PROPRII
vaste teritorii ale planetei, să compenseze acum — fie și măcar partial — ceea ce și-au însușit — fapt ce presupune acordarea de sprijin țărilor nedezvoltate, eforturilor lor îndreptate spre crearea industriei, însușirea cuceririlor tehnico-științifice, progres economico-social.De altfel este și în ihteresul țărilor dezvoltate de a acționa în acest sens, deoarece persistenta subdezvoltării, menținerea decalajelor constituie un factor de îngustare a pieței mondiale, de frînare a propriei lor creșteri economice — așa cum o demonstrează concludent actualele fenomene de criză din Occident. A devenit tot mai evident că numai în cadrul unei cooperări largi și echitabile își pot găsi soluții reciproc avantajoase a- semenea probleme mondiaie acute cum sînt cele ale materiilor prime, energiei, comerțului internațional.Penitru a fi rodniică și eficientă, pentru a sluji realmente obiectivului lichidării decalajelor, cooperarea internațională trebuie să se întemeieze, așa cum subliniază stăruitor parti
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REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRIILA ZI ÎN
ORGANIZAREA LUCRULUI 

ÎN DOUĂ SCHIMBURI
REPARAREA SISTEMELOR 

DE IRIGAȚII

Realizări ale Centrului
Național de FizicăCentrul Național de Fizică, unitate creată din inițiativa si sub îndrumarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care îmbină in mod armonios cercetarea cu producția și învătămîntul. și-a axat activitatea pe înfăptuirea unor programe integrate de cercetare si dezvoltare tehnologică în domenii de interes major pentru progresul științific. tehnic, economic și social al țării. Rezultatele obținute pînă în prezent. în colaborare strînsă cu unități din domeniul chimiei, construcțiilor de mașini, metalurgiei, energeticii și altele. în cadrul programelor de energie nucleară, de aplicații ale fizicii și tehnicilor nucleare in industrie. agricultură, medicină, știință

și în alte sectoare ale economiei, au dus. numai în ultimul an. la obținerea unor substanțiale sporuri de producție, la creșterea exportului, la reducerea sau înlocuirea importului. în unitățile centrului, paralel cu elaborarea de materiale nucleare si tehnologii de concepție proprie, se realizează în prezent aparatură si instalații complexe, cum ar fi : laser! și dispozitive cu laseri. aparatură electronică de măsură si control, acceleratoare de particule, instalații de sudură și topire în vid. izotopi și substanțe marcate, atît pentru diversele sectoare ale economiei, cît si pentru export, a căror eficientă totală va depăși substantial nivelul anului precedent. (Agerpres).

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Formarea conștiinței noi, 

muncitorești într-un nou o- 
raș muncitoresc • Cum vor

bim, cum scriem românește ?
• Teorii burgheze despre 
clasele sociale infirmate de 
realitate • Rubricile noas

tre : Faptul divers ; Fapte, o- 
pinii, propuneri ; Sport ; De 
la corespondenții noștri ; De

pretutindeni

Ilustrata I. Comuna Ho- doșa, județul Mureș. Moment : una dintre zilele ce se urmează zorite, pe-afa- ră, să zicem o zi de joi, iar înăuntru — Prilejul Chib- zuielilor, împărțeala grijilor la capăt de iarnă, ale mele, ale tale, ale sale, așadar. ALE NOASTRE, de vreme ce, după firea cuvintelor, „cursul adunării" o ia cînd către cele legate de repararea șoselei, cînd către o- crotirea pădurii sau paza contra incendiilor, inaugurarea unui pod, producția de lapte, căminul cultural și, în fapt, aici, în biroul consiliului, se arcuiesc valurile vieții comunei întregi.îmi vin în minte cuvintele lui Jozsef Attila, adeseori citate : „cuminte adunare" ă poporului muncitor. Ceea ce vroia să însemne pentru noi, înainte vreme : muncitori și țărani, adică proletari, zilieri. argati. Mai încolo — domnul doctor, domnul secretar, cucoana învățătoare. A fost odată, și n-a fost ca-n povești. Cuminte adunare este azi. în acest loc și printre sus- pomcnitclc preocupări obștești, o unitară colectivitate umană : mica întrunire

jile voluntare ale treburilor obștii : cooperatorul, medicul, muncitorul. învățătoarea, profesorul. președintele, secretarul și, ei bine, chiar un scriitor, oaspetele, musafir însă numai
nire asemănătoare celei de azi ? Da, în biserică și nici măcar în biserică, deoarece domnii, cucoanele își aveau și acolo locurile lor separate cu gărdut de stejar cioplit, cuiburi de rugă-

a deputatilnr. a Celor Aleși, a celor împuterniciți cu gri-

dul nostru, pe principiile egalității în drepturi și avantajului reciproc, ale echității sociale, pe stricta respectare a dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe avuțiile sale, de a decide în mod suveran asupra folosirii lor, în concordanță cu cerințele propriei dezvoltări, cu interesele progresului general.Este adevărat că aceste cerințe au fost larg recunoscute și înscrise în documente adoptate in unanimitate la O.N.U. Dar nu mai puțin adevărat este și faptul că, în pofida unor acțiuni de cooperare realizate atît pe plan bilateral, cît și în cadrul programelor O.N.U., rezultatele concrete în soluționarea problemelor cooperării economice in vederea dezvoltării sînt minore. Nu numai că măsuri recomandate și angajamente, asumate în privința liberalizării comerțului, a asistentei financiare au fost date uitării, dar situația s-a înrăutățit în multe privințe ; un șir întreg de practici inechitabile în relațiile de cooperare s-au accentuat ; raporturile de schimb între produsele exportate și cele importate de țările în curs de dezvoltare s-au' deteriorat și mai mult; în condițiile inflației și recesiunii din Occident, noi bariere protectioniste s-au ridicat în fata produselor acestor țări. Ce poate fi mai concludent decît faptul că, în ultimii 15 ani. ponderea țărilor în curs de dezvoltare în producția mondială „a sporit" în total cu... 0,2 la sută ? Chiar și procentul infim pe care ele îl dețin în comerțul mondial •—18 la sută în 1973, din care doar 6 la sută produse manufacturate — s-a redus în continuare sub raportul cantității și uneori și al valorii. Este oare de mirare că. în aceste condiții. decalajele economice dintre țările
(Continuare în pag. a V-a)

culturalizarea a rămas, ca o preocupare profund personală, în seama unei tă- rănci.A te raporta, iată un cu- vînt cu rezonanțe savante. Dar despre asta e vorba

ILUSTRATE
DE PRIMĂVARĂ

semnate de SUT'O" Andrâs

după criteriul domiciliului său, nu și în privința ini- rrfti și interesului. După a- cestea din urmă, este unul de-ai lor, de-ai oamenilor comunei.Memoria scriitorului încearcă să dea la iveală „atmosfera rurală" de odinioară : a mai văzut oare vreodată, in copilărie, o intru-

ciune înțărcuite. Dar acestea sînt doar străfulgerări, mărturii de fum ale timpului, ale trecutului. Sîntem deci în mina prezentului. Și abia cînd președintele pune capăt întrunirii reiese intr-adevăr că cel ce și-a asumat grija drumului e un intelectual in vreme ce

acum, despre un mod de a te raporta cu aceeași căldură și intensitate la chestiunile mari și mici ale tuturor, cele ce ne definesc* și ne colorează viata, planurile, speranțele. Poate că astfel își închipuise și poetul acea „cuminte adunare". Poate că. izbind cu pumnii insîngerati în zidu

rile despărțitoare, curcubeul vremurilor viitoare i-a apărut în felul acestei a- propieri omenești...
Ilustrata II. Comuna Pă- net, județul Mureș. Momentul : un ceas de amurg al Marii Treceri, in gerul vinețiu. în neastîmpărul difuz-al primăverii apropiate. O atmosferă ce încurajează deopotrivă și dorul de ducă al zăpezii și gîndul artistului. Cei din Pănet i-au invitat pe scriitori, poeți, actori la o „seară literară sătească". E de prisos să spun că această noțiune nu e un antonim sau o variantă a serii literare de la oraș. Organizatorii manifestărilor revistei literare laaz Sz6 djri Tîrgu-Mureș. manifestări cunoscute sub denumirea de „Miihely" (Atelier), au renunțat de mult la ideea că o descindere la tară echivalează cu o „co- borîre" în ceea ce privește cunoștințele, și conștiințele. Nu. nici vorbă de vreo co- borîre. E nevoie doar de literatură bună, iar oaspeții aduc tocmai o astfel de literatură, drept care căminul cultural răsună de a- plauze. Cui i se adresează aplauzele ? Lui Emineșcu.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Formarea conștiinței noi, muncitorești 
intr-un nou oraș muncitoresc

Pe adresa Muzeului de științe 
naturale din Dorohoi a sosit un 
voluminos colet, care a produs 
cercetătorilor de aici multă 
bucurie. Se aflau in colet dife
rite specii de viețuitoare mari
ne : crabi, arici de mare, sepii, 
stele de mare și multe altele. 
Toate conservate in alcool și 
orinduite cu grija și priceperea 
pe care numai un bun cunoscă
tor și iubitor de știință poate să 
le aibă. Expeditorul acestor 
exemplare rare, devenite acum 
exponate in muzeu, este ofițe
rul de marină Marcel Curelaru. 
Navigînd pe un pescador româ
nesc în apele Atlanticului, el a 
pregătit și trimis prețiosul dar 
pentru orașul in care s-a născut 
și a copilărit.Dacă-1 întîlniti 

5» pe Vasilică...La subredacția noastră din Bacău au venit soții Ținea și Vasile Turculeț, din comuna Horgești, care i-au istorisit corespondentului „Scînteii" că de două săptămîni nu mai știu nimic de fiul lor Vasilică. Aflat la liceul industrial de construcții din Bacău, Vasilică și-a f'cut intr-o bună zi valiza și a p'e- cat. A lăsat vorbă colegilor câ se duce pe un șantier (probabil tot de construcții), să-și facă ..un rost". Intre noi fie vorba, tocmai sarcina de a învăța și a termina liceul l-ar fi rostuit ca lumea. Iată de ce părinții roagă pe cei care îl întîlnesc pe Vasilică să le dea de știre, să-I îndrume pe calea cea bună. Vasilică este un băiat slăbuț, nu prea inalt, cu fața pistruiată și cu ochii verzi, îmbrăcat într-un palton de culoare maro, cu cordon.. Are buletinul de identitate eliberat de miliția băcăuană.Prezentă de spiritDoi tineri — F. L. din Odoreu 
și T. M. din Bercu (Satu-Mare) 
— și-au pus in gind să 
fure un autoturism cu care să 
facă o plimbare pină la... Ti
mișoara. Au ochit un taxi 
(l-SM-3134), l-au oprit, s-au ur
cat in el și i-au cerut șoferului 
loan Olah să-i ducă pină in sa
tul Decebal (la 10 kilometri de 
Satu-Mare). tn satul Decebal, 
șoferul a aprins lumina in mași
nă, solicitindu-le plata legală 
pentru transport. Drept răspuns, 
ce'i doi l-au imobilizat pe șofer, 
amenințindu-l și somindu-l să 
stingă lumina din interior. Fără 
să-și piardă cumpătul, in mo
mentul cind a zărit luminile 
unui autovehicul care se apro
pia din sens opus, șoferul a 
reușit să apese cu un cot pe 
claxon, iar cu piciorul să aprin
dă farurile, in speranța că 
celălalt șofer îl va observa 
și-i va sări în ajutor. Autovehi
culul respectiv a încetinit viteza, 
dar n-a oprit. A fost însă su
ficient ca atacatorii să aibă un 
moment de ezitare, de care taxi- 
metristul a profitat. A sărit din 
mașină și, s-a dus la primul te
lefon din sat, anunțlnd miliția. 
Cei doi „staționează" acunț pină 
li se încheie formele pentru o 
alt fel de călătorie.Cine a pierdut o basculantă ?încă din toamna anului trecut, lingă blocuj „D“ din cartierul Valea roșie din Craiova a fost adusă și abandonată o basculantă cu numărul 31-DJ-3257. La început, a fost o basculantă ca toate basculantele : cu uși, cu geamuri, cu toate roțile și piesele la locul lor. Acum, au început să-i dispară ba un geam, ba o roată, ba o piesă de la motor... După toate probabilitățile, basculanta ar fi de pe la C.A.P. Horezu-Poienari, care a trimis-o pentru reparații la I.R.A. Craiova. Dar, deși I.R.A. Craiova se află la cîțiva pași de locul unde s-a găsit „parcată" basculanta, nimeni nu știe nimic de ea. Și doar nu e un ac într-un car cu fin !„Turism“... în motel

Frumosul motel „Rune", din 
nu mai puțin frumoasa stațiune 
Vatra Dornei. La recepție, doi 
ieșeni — loan Bosîncean și Con
stantin Dumbravă — solicită 
găzduire.

— Pentru cit timp ?
— Cit timp ne-om simți bine. 

Plătim înainte sati după ?
— Cum doriți. Poftiți cheia de 

la cameră.
Nici n-au apucat bine să-și ia 

camera în primire, că cei doi au 
și început să cotrobăiască prin 
încăperile vecine, de unde au 
sustras tot ce au găsit mai de 
valoare, după care au dat bir 
cu fugiții. Tocmai cind răsuflau 
ușurați pe peronul gării și erau 
gata-gata să se urce în tren, hop 
miliția. Călătoria le-a fost în
treruptă. Urmează alta...

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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„Scînteii" l

Cincinalul recent încheiat a con- stituit pentru orașul Filiași o importantă bază de pornire în procesul prefacerilor pe calea industrializării si urbanizării. S-au realizat o serie de obiective economice importante : o modernă întreprindere de utilate și piese de schimb, o mare întreprindere producătoare de transformatoare mici cu gama de puteri cuprinsă între 25 și 1 600 KVA (unitate u- nică de acest tip în țară), un sector de înalt randament pentru industrializarea lemnului, un modern complex agroalimentar. Li se vor a- dăuga în cursul noului cincinal alte obiective industriale, fiind prevăzute, de pildă, noi capacități din domeniul industriei electrotehnice. Astfel, se poate spune că Filiașiul devine, practic, un oraș nou, în plin proces de dezvoltare industrială.Așa cum era și firesc pentru un oraș foarte tînăr. cu mari planuri' de evoluție, dezbaterile ideologice din cadrul plenarei cu activul comitetului orășenesc de partid au analizat modul cum procesul de dezvoltare a conștiinței socialiste a comuniștilor, a tuturor cetățenilor se desfășoară in ritmul cerut de importantele obiective pe care locuitorii Filiașiului sînt chemați să le înfăptuiască. în acest scop, meritul principal al plenarei l-a constituit concentrarea dezbaterilor îndeosebi spre ceea ce trebuie făcut, spre măsurile care se cer luate in vederea realizării obiectivelor economice și social-gospodărești, ca și pentru înlăturarea unor lipsuri ce persistă încă în .educația cetățenilor.Pe primul plan al discuțiilor a stat, astfel, formarea spiritului muncitoresc în rîndul unei populații alcătuite din oameni care n-au încă toți deprinderile muncii ordonate, disciplinate. după orar precis, proprii activității industriale moderne. înitr-o pronunțată măsură, de aceste stări de lucruri se leagă faptul că în 1975 în unitățile economice ale orașului timpul de utilizare a unor mașini a fost uneori necorespunzător și s-au înregistrat peste 85 000 ore-om absente nemotivate și întîrzieri — timp în care s-ar fi puitut realiza o pro

ducție estimată la circa 16 milioane lei.Pornind de la aspectele concrete citate de referat, numeroși vorbitori au analizat cu exigență partinică cauzele carențelor din domeniul disciplinei muncii, făcînd propuneri și angajîndu-se să acționeze cu mai multă e.nergie pentru îmbunătățirea activității politico-educative.— Se resimte în mod negativ faptul că activitatea educativă și de propagandă este uneori concepută și se desfășoară izolat de activitatea pro

plului personal al comunistului. Or, la acest capitol sîntem încă deficitari, spunea vorbitorul. Numărul absențelor nemotivate ale unor membri de partid este un subiect serios de meditație și, mai ales, de măsuri practice. Chiar și urnii comuniști cu munci de răspundere — a rezultat dan adunare —- nu au făcut totul în direcția propriei educări, nu constituie întotdeauna un bun exemplu pentru qei din jur. Slăbiciunile muncii . politice s-au exprimat și prin aceea că în unele colective de
Adunări de partid în pregătirea

Congresului educației politice 
și culturii socialiste

ductivă, arăta comunistul Traian Oprea, de la sectorul de industrializare a lemnului. în munca noastră de partid ar trebui să acordăm o mai mare atenție intervenției operative în problemele legate de promovarea atitudinii înaintate față de muncă, atit prin învățămîntul de partid, cît și prin munca de agitație sau cul- tural-educativă. Se mai întîmplă însă ca obiectivele acestei munci să cantoneze în teme minore, sugestiv fiind în această privință conținutul unor gazete satirice. Se face, de pildă, „critica" unor... fumători, treeîn- du-se, în schimb, cu vederea oazuri de sustrageri din avutul obștesc, neglijențe în folosirea utilajelor, comportări necorespunzătoare în familie și societate. La rîndul său, inginerul Alexandru Radu, directorul întreprinderii de transformatoare, vorbind despre eficacitatea muncii politice de masă, arăta că înrîurirea acesteia asupra conștiinței cetățenilor este inseparabil legată de puterea exem

muncă, cînd s-au săvîrșit abateri, ele nu au fost discutate, nu s-au luat măsurile necesare pentru formarea la timp a unei Opinii de masă critice, revoluționare, creîndu-se astfel, teren pentFu repetarea actelor de indisciplină. Alți vorbitori, printre care Constantin Savu și Vasile Scutaru, au criticat deficiențele manifestate in domeniul servirii populației, legate îndeosebi de carențele existente în educația și etica unor lucrători din comerț.Așa cum s-a relevat în cadrul dezbaterilor, activitatea cultural-educa- tivă nu s-a concretizat întotdeauna prin continuitatea și combativitatea necesare, urmărindu-se în special numărul acțiunilor, mai puțin conținutul lor. Reluînd autocritic această idee, Aristică Negrilă — directorul casei de cultură — arăta că pe scena acestui lăcaș s-au prezentat șl programe sărace din punct de vedere e- ducativ, adoptindu-se doar sporadic tematici cu caracter major — mai a-

les în preajma unor evenimente și aniversăti. Pentru remedierea acestor lipsuri s-a cerut trecerea de urgență la alcătuirea unui plan unitar și permanent de activități educative, realizat cu concursul tuturor factorilor locali.Preocupîndu-se de cultivarea spiritului muncitoresc, participanții la dezbateri au subliniat, printre principalele obiective ale educației poli- tico-ideologice, necesitatea de a se forma o puternică opinie de masă împotriva celor care nu dovedesc suficientă grijă față de avutul obștesc sau a celor care se consideră comuniști doar... pină la ieșirea din întreprindere, uitînd că trăsăturile morale ale merhbrilor partidului trebuie să se manifeste și în viața familială. A fost supus discuției și comportamentul unor cadre didactice șl medicale care incalcă Codul eticii comuniste.Plenara comitetului orășenesc s-a oprit și asupra unui alt aspect legat, de asemenea, de problemele activității educative — respectiv frecvența cazurilor ajunse în fața comisiei de judecată. Tovarășul Vasile Cocioabă, șeful miliției orășenești, sublinia în legătură cu aceasta că s-a acționat prea puțin pentru cunoașterea și popularizarea legilor, pentru educarea cetățenilor în spiritul respectării legalității, a normelor de conviețuire socialistă. Propuneri interesante au fost făcute și în direcția intensificării educației ateist-științifice și dezvoltării concepției materialist-știintifice despre lume și viață, a sporirii eforturilor pentru educarea patriotică a cetățenilor și. în special, a tineretului.îmbucurător este faptul că dezbaterile din cadrul plenarei, desfășu- rindu-se într-un pronunțat spirit critic, au condus, totodată, la adoptarea unui plan de măsuri concrete, mobilizind activul de partid la întărirea muncii politico-ideologice pentru dezvoltarea și înflorirea tînăru- lui oraș Filiași.
Nlcolae BABALAU
corespondentul „Scînteii"

Peisajul Tirgovlștei în plind modernizare Foto : S. Cristian
IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA, PENTRU MAI BUNA ÎNTREȚINERE A FONDULUI LOCATIV:

Reparafii de calitate, servicii de urgentă, 
acțiuni educative -Despre modul în care în județul Dîmbovița se asigură întreținerea și buna gospodărire a fondului locativ ne-a vorbit tovarășul Ion Marin, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean, în sesiunea Consiliului popular județean din octombrie anul trecut a fost analizată activitatea din sectorul de gospodărie comunală și locativă, adopt.îndu-se cu acel prilej și o hotă- rîre menită să contribuie la îmbunătățirea întregii activități edilitar- gospodărești, între altele, hotărîrea prevede ca, cel puțin o dată pe an, comisii anume constituite — din delegați ăi consiliilor populare, ai asociațiilor de locatari și ai întreprinderii de gospodărie comunală — să controleze modul cum sînt întreținute locuințele ; comitetele executive ale consiliilor populare — împreună cu conducerile asociațiilor .de locatari — să analizeze semestrial modul de conservare și folosire a fondului locativ, stabilind totodată răspunderile materiale sau disciplinare ale celor care încalcă sau nesocotesc prevederile legale ; pentru mai buna gospodărire a imobilelor, la Fieni și Titu se organizează secții de gospodărie comunală și locativă, iar la Moreni. Pucioasa . și Găești — exploatări de gospodărie comunală și locativă. Aceeași hotărîre preciza că, periodic, Comitetul executiv al consiliului popular județean va analiza activitatea întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă și modul cum se execută prevederile hotărîrii.După cum ne preciza interlocutorul nostru, o primă analiză de acesț fel s-a și făcut în luna februarie. Ce s-a constatat cu acest prilej ? Din controalele făcute de către comisiile locale pentru coordonarea activității de remediere a deficiențelor în domeniul proiectării, construirii și exploatării locuințelor și a altor obiective social-culturale. din sesizările cetățenilor, a rezultat că, pentru a li se asigura o funcționalitate corespunzătoare, anumitor locuințe — în special celor date în folosință fără recepție finală — le sînt necesare o serie de reparații în punctele prin care trec conductele și cablurile la subsolurile, tehnice și la terase. De asemenea,

s-a constatat că o seamă de lucrări din cele stabilite la recepțiile preliminare au fost executate necorespunzător sau, pur și simplu, n-au fost făcute deloc. în consecință, Comitetul executiv al consiliului popular județean a hotărît ca toate lucrările să fie executate cel tîrziu pînă la 31 octombrie. într-adevăr. acest termen este relativ scurt, dar pentru respectarea lui s-au luat măsuri concrete, cu responsabilități precise : executanții — I.J.C.M. și I.J.G.C.L. — au organizat formațiuni speciale de lucru, remedierile și reparațiile se fac conform graficelor săptămî- nale.Comisiile au controlat și felul în care sînt întreținute locuințele — încăpere cu încăpere și instalație cu instalație — pînă acum reușind să cuprindă mai bine de jumătate din fondul locativ de stat (termenul final al acțiunii este 30 iunie). Controalele au reliefat faptul că în marea lor majoritate apartamentele sînt bine întreținute, instalațiile sanitare și celelalte dotări tehnice sînt în bună stare de funcționare. Aceleași controale au arătat, totodată, că multe din defecțiuni se datoresc locatarilor, care nu au întreținut sau nu au utilizat în mod corespunzător instalațiile. Cum era de așteptat — de vreme ce așa prevede legea — fiecare locatar în parte a fost obligat să repare instalațiile defecte sau să suporte contravaloarea reparațiilor respective, pe care I.J.G.C.L. le-a executat, la cererea locatarului sau din oficiu. Despre organizarea și funcționarea serviciilor la domiciliu ne-am interesat la directorul întreprinderii, ing. Ion Păunescu, care ne-a spus :— La nivelul asociațiilor de locatari funcționează trei centre de 
prestații, în cadrul cărora lucrează cîte 7—8 muncitori — instalatori, electricieni, zidari-zugravi, tîmplari- dulgheri. Fiecare centru execută o parte din lucrările prevăzute în planul de reparații curente al întreprinderii. precum și remedierile sau reparațiile solicitate de cetățeni. Zilnic. aceste centre funcționează între orele 9—17. Pe de altă parte, pentru orice reparație urgentă — apă. canal, centrale termice, lift, instalații sani-

tare — la orice oră din zi și din noapte, cetățenii pot apela la echipele 
de intervenție, care răspund la telefonul bine cunoscut în Tîrgoviște : 13289. Echipele de intervenție sînt dotate cu mijloace de transport, scule și, materiale. La nivelul șantierelor am mai organizat cîte un compartiment anume „specializat" în executarea remedierilor restante care cad în sarcina chiriașilor. Acest compartiment lucrează pe bază de grafic de lucrări săptămînale.Ne-am interesat și de modul cum este organizat „C.T.C.“-ul — dacă se poate spune așa — pentru reparațiile executate în locuințe. Și am aflat că fac această operație înșiși beneficiarii, adică cetățenii. Concret, în fiecare lună, conducerea întreprinderii, împreună cu președinții și împuter- niciții asociațiilor de locatari analizează modul de administrare a locuințelor și calitatea lucrărilor executate, hotărînd împreună asupra tuturor problemelor de fond locativ, inclusiv asupra rezolvării cererilor și sesizărilor adresate I.J.G.C.L. de către locatari.Referitor la organizarea serviciilor și prestațiilor la domiciliu, am reținut și faptul că I.J.G.C.L. a reușit să re

zolve problema cadrelor necesare — în special a celor policalificate. Mai exact, începind din 1974, în fiecare an, a organizat cursuri de calificare de cite 6 și 8 luni, in cadrul cărora meseriașii au dobîndit pe rind a doua și chiar a treia calificare : instalatori, fochiști, electricieni sau zidari-zugravi.Totodată, în ultimii ani, I.J.G.C.L. șl-a asigurat pe plan local o bună parte din accesoriile necesare pentru întreținerea instalațiilor sanitare — multe dintre ele confecționîndu-le chiar în atelierele proprii. In același timp, pentru îndeplinirea prevederilor hotărîrii Consiliului popular județean cu privire la fondul locativ de stat, pentru mai buna gospodărire a acestuia, s-au întreprins și o seamă de acțiuni educative. De pildă, s-au realizat și difuzat în toate orașele fluturași cu instrucțiuni de folosire a instalațiilor din dotarea imobilelor, iar la încheierea contractelor de închiriere fiecărui titular de contract if este înmînat un extras din legile 4 și 5, cu drepturile și îndatoririle pe care le are în această calitate.
Florin CIOBANESCU 
A. DUM1TRACHE

Nu se știe prin ce împrejurări a aflat Martin Iles, de loc din comuna Praid, județul Harghita, despre intenția conducerii cooperativei agricole din Valea lui Mihai, județul Bihor, de a înființa o secție de prestări servicii cu profil foraje-fîntîni. în schimb, s-a stabilit cu precizie cum s-a petrecut angajarea lui ca șef al acelei secții.— Așa-i că vreți să faceți o secție de foraj ? — s-a adresat el (prin mai 1973) președintelui cooperativei, Gavril Pop.lies nu prea fusese văzut prin partea locului. Așa că mirarea președintelui era firească :

ție : „Ce noroc pe capul nostru ! Ce treabă faină o să facem"! Aici se cuvine remarcat talentul oratoric al lui lies. Atit de frumos a sucit și răsucit cuvintele, incit și-a fermecat pur și simplu interlocutorii. A- dică pe tovarășii din conducerea cooperativei, cărora nici nu le-a mai trecut

Se extinde rețeaua de servire a depunătorilor la C.E.C.O preocupare stăruitoare a Casei de Economii și Consem- națiuni este și servirea tot mai bună a populației de la orașe și sate, atit prin unitățile sale, cît și prin cele mandatare. Pentru efectuarea operațiunilor de economii, de creditare a cetățenilor și a altor operațiuni specifice, populației îi stau la dispoziție 717 sucursale, filiale și agenții C.E.C.. precum și numeroase unități mandatare (a- genți C.E.C., manda

tari contractuali, unități P.T.T.R., ghișee C.E.C. cu gestiune din întreprinderi și instituții. mandatari comunali și cooperative de credit). Numai în a- nul 1975 au fost înființate 220 noi unități mandatare, îndeosebi în mediul rural, precum și la locul de muncă al lucrătorilor și cooperatorilor, numărul acestor unități ajungînd la începutul anului 1976 la un total de 6 158. în prezent, la circa 3 000 de locuitori revine, in medie, cite o unitate

C.E.C. proprie sau mandatară.Pentru scurtarea timpului de efectuare a operațiunilor de servire a depunătorilor, unitățile C.E.C. cu volum mare de o- perații au fost dotate cu mașini moderne. De 'asemenea, a fost extins la mai multe unități sistemul de e- fectuare de către un singur lucrător atit a operațiunilor de depuneri și restituiri, cit și de casierie, fapt ce contribuie la servirea mai operativă a depunătorilor.

— Chiar așa. Dar de unde știți ? Și, de fapt, cine sînteți, că nu vă cunosc ?Necunoscutul însă nu s-a pierdut cu firea și a întins mîna cu aplomb. Semn că treaba „s-a și făcut". Ba și-a mai și supralicitat o- ferta :— Ce părere ați avea dacă la conducerea secției ar veni chiar un inginer ? Și încă specialist în materie de foraj !Propunerea părea mai mult decît tentantă.— Cum ce părere să am? — se miră președintele cooperativei. L-aș angaja imediat. Dar unde găsim un asemenea inginer?...— Cum unde? — i-a replicat necunoscutul. Eu mi-s Inginerul !Mai e nevoie s-o spunem ? Președintele Gavril Pop se topea de satisfac

Fapte • Opinii • Propuneri
© Zilele trecute 'n sect'a cazangerie de la cunoscuta Întreprindere brăileană de utilaj greu „Progresul"... Sînt sărbătoriți, cu .prilejul ieșirii la pensie, Vasile Zaharia, șef de brigadă sudori electrici, și Enache Negoiță, maistru sudor. Ei lucrează în întreprindere din anul 1939. Ieșind la pensie, cei doi au însă o mare satisfacție : prin pasiunea și exemplul lor personal au ajutat la formarea — de-a lungul anilor — a numeroși muncitori cu care azi întreprinderea se mîndrește. (Scurtu Crăciun, muncitor cazangiu la întreprinderea „Progresul" — Brăila).
© Legătura electrică la loculnta mea se face pe uri stî'p ce a început să putrezească. Mi-e frică să nu-1 prăbușească vîntul. De aceea, pînă una-alta. l-am legat bine cu un lanț de un pom vecin. încă din aprilie, anul trecut, am anunțat la secția din Tecuci a întreprinderii de rețele electrice Galați că trebuie să se schimbe acest stilp. Am revenit în repetate rinduri. însă degeaba 1 (Ștefan Oprinoiu, satul Malul Alb, comuna Drăgănești, județul Galați).
• Am fost în stațiunea Borsec (Harghita>- Mi a plăcut muit acolo. De aceea fac o propunere pe care o socotesc utilă numeroșilor cetățeni ce vin aici pentru îngrijirea sănătății. Să se înființeze o unitate pentru vîn- zarea și repararea ochelarilor de vedere, ceea ce ar îmbunătăți prestările de servicii. (Militon Cosmoschi, din Stulpicani, județul Suceava).
© Poate*! prea devreme dar eu de pe acum sPun do- rința. Se știe că locuitorii comunei Moisei (Maramureș) sînt buni crescători de vite. Fînul e baza hranei vitelor. Ca mîine o să treacă și primăvara și o să vină vremea cositului de fin. Anul trecut, am dus lipsă de coase mari. Unii oameni din comună și le-au procurat de prin alte locuri. Aș dori ca anul acesta să le găsim în magazinele din comună, să nu mai pierdem vremea căutîndu-le prin alte părți. (Grigore Hojda, comuna Moisei, județul Maramureș).
© în luna februarie a-c- am urrna*: 0 cur® balneară La Sîngiorz- Băi, locuind în hotelul Hebe. într-una din zile am vizitat unitatea Apicola, din localitate, unde i-am solicitat vînzătorului două borcane cu miere de albine. M-a servit îndată. Mi-a înmînat însă și un pachețel de turtă dulce vanilată. I-am răspuns că de turta dulce n-aveam nevoie. Amabil, vînzătorul mi-a răspuns că la două borcane cu miere trebuie să vindă'și un asemenea produs. Așa să fie oare ? (Iosif Ferescu, Medgidia).
© în Cadrul PreocuPariI<>r pentru mal buna organizare a muncii Ta Întreprinderea „Oțelul Roșu", se extinde — la operațiile de încărcat, descărcat și transport — procedeul de paletizare a unor produse siderurgice. Acest lucru contribuie la o reducere simțitoare a duratei operațiilor amintite. (Ion Hurtupan, orașul Oțelul Roșu, județul Caraș-Severin).

Aș propune prelungirea pînă In satul Căldăraru a traseuluiautobuzului 47 I.T.A. Călători, care, deocamdată, ajunge numai pînă în comuna Cernica (Ilfov). Această prelungire a traseului ar fi foarte binevenită pentru cetățenii din sat angajați la întreprinderi din Capitală. (Ion I. Voicu, satul Căldăraru, comuna Cernica, județul Ilfov).
Noi unități comerciale la Rm. VîlceaOdată cu dezvoltarea economică și, implicit, cu creșterea populației, municipiul Rm. Vilcea a înregistrat ample mutații și pe linia lărgirii și diversificării activității comerciale. Au fost construite numeroase magazine și complexe, în special în noile cartiere, fapt care a determinat o dublare a zestrei comerciale a orașului existentă în urmă cu trei ani.— în prezent — ne spune tovarășul Ion Șomandru, directorul direcției comerciale a județului Vîlcea — se

află în execuție alte magazine și spații comerciale, care totalizează peste 10 000 mp suprafață utilă și care vor fi date în folosință în acest an. în cartierul Nord, bunăoară, se înalță un mare complex comercial, care va cuprinde unități de desfacere a produselor alimentare și industriale, precum și secții de prestări servicii. Alături urmează Să fie amenajată o modernă piață agroalimentară. Sint, de asemenea, în construcție un mare magazin pentru prezentarea și desfacerea

mobilei. în suprafață de 3 700 mp, dispus pe patru niveluri în sistemul apartamentelor pe categorii și grade de confort, alte spații comerciale și unități de alimentație publică în zona pieței centrale și în viitorul cartier Ana Ipătescu. în același timp, se execută lucrări de modernizare și extindere — urmînd să funcționeze pe principiul su- permagazinelor — la hala din piața centrală și la complexul comercial din cartierul Traian. (Ion Stanciu).
drăzni să-l cerem legitimația, ori să facem verificările care se impun în a- semenea cazuri".Astfel încurajat, proaspătul șef de secție s-a a- rătat grăbit foarte să intre în atribuțiile sale. I se pun la dispoziție fonduri, utilaje, chitanțe, borderouri etc. Curînd, încep și fora-

plată ! Dar, să zicem că factorii responsabili ai cooperativei n-au sesizat totala lui repulsie față de problemele tehnice ale forajului de fintîni (indicațiile sale în acest domeniu erau sublime, dar lipseau cu deșăvîrșire). Iată însă că apar și alte elemente care ar fi trebuit să-i a-
Un specialist în... 

tehnologia infracțiunii
prin minte că ar fi trebuit mai întii să verifice calitatea, corectitudinea celui pe care urmau să-1 angajeze șef al noii secții prestări servicii. Că există o- bligații legale elementare în acest sens ? Că e de la sine înțeles să-i cunoști bine pe cei cărora le acorzi încredere dîndu-le pe mină gestiune, acte și bani, bunuri ale obștii ? Da. Aceste lucruri le știau bine... în teorie. în practică ? Conducerea cooperativei din Valea lui Mihai socotește sub demnitatea sa îndeplinirea acestor formalități, chipurile „să nu fie jignit domnul Inginer, dacă am în-

Anchetă socialăjele pentru fîntîni în diverse unități socialiste, la fermele zootehnice avicole, in gospodăriile cetățenilor. „Inginerul ?“. „Muncea" mai ales la angajarea lucrătorilor, la formele de decontări către casieriacooperativei. Aici se simțea în elementul lui. A- ceastă ciudată înclinație n-a mirat pe nimeni, nimeni nu și-a pus întrebarea : cum se face că un „om al tehnicii" trage mai mult spre... contabilitate, spre deconturi și state de

lerteze pe factorii răspunzători. Specialistul în fîntîni începe să-i ardă niște chefuri de pomină, arun- cînd în dreapta și în stingă cu bani — semn al cîș- tigului necinstit. Nici de astă dată conducerea cooperativei nu manifestă nici un pic de curiozitate : de unde o fi a.vînd lies atîtea parale pentru chiolhanurile lui ? Cum de-i dă mîna să risipească ca un nabab ?Are această „curiozitate" maiorul Gheorghe Mihan- cea, de la miliția județeană Bihor, care aflase între timp cîte ceva despre petrecărețul inginer. Se des

coperă astfel că M.I. nu deconta integral către casierie sumele de bani încasate ; că își crea plusuri de țeavă la lucrările executate pentru unitățile socialiste, plusuri pe care le folosea, apoi, la fîntînile cetățenilor particulari (iar contravaloarea acelor lucrări și-o însușea în întregime) ; că își găsise și un complice, pe Ioan Pop. maistru la un punct de lucru din comuna Suplac, a- parținînd de o unitate petrolieră. de unde sustră- gea țeavă; că. în realitate, presupusul inginer nu avea decit... 7 clase primare.Instanța l-a condamnat recent la 6 ani închisoare. Asupra acestui epilog n-ar mai fi nimic 'de adăugat. Poate doar reflecțiile, oricit de tîrzii, ale celor ce au girat decontul credulității pe spezele obștii. Decontul încălcării normelor legale privind angajările. Pagubă care însoțește,, de regulă, atitudinea de gură-cască, indolența administrativă. Impostorilor de orice fel trebuie să li se dea, oriunde încearcă să se insinueze, o replică fermă, pătrunsă de răspundere față de a- vutul, față de interesele obștii. Numai în feîtil a- cesta, respectîndu-se cu sfințenie prevederile legale, poate fi secat definitiv izvorul ciștigurilor ilicite din mult rîvnitele „fîntini" de care se simt atrași infractorii nărăviți la traiul din nemuncă.
Mihai GROZAVU
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ȘEDINȚA COMUNA
a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a Biroului Permanent al Consiliului Suprem

Organizarea lucrului 
in două schimburi

al Dezvoltării Economice si Sociale 
si a Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste
(Urmare din pag. I)

obiective sînt chemați să participe toți oa
menii muncii de la orașe și sate, întregul 
nostru popor, cu convingerea că bunăsta
rea fiecărei familii depinde de rezultatele 
economico-financiare pe care le obținem în 
industrie, agricultură, transporturi, în toa
te domeniile de activitate.

In continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv, Biroul Permanent al Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale și Consiliul de Miniștri au dezbătut 
și aprobat programul de dezvoltare a pres
tărilor de servicii către populație în pe
rioada 1976—1980. Elaborat pe baza indi
cațiilor date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la con
sfătuirea de la Comitetul Central al 
P.C.R. din octombrie 1975, programul pre
vede creșterea și diversificarea serviciilor 
către populație, în special în ce privește 
întreținerea și repararea bunurilor de fo
losință îndelungată și de uz gospodăresc, 
construcția și repararea de locuințe, orga
nizarea de noi unități de bunuri de consum 
alimentare și industriale, amenajarea de 
spălătorii și curățătorii chimice, înființa
rea de băi populare, în mod deosebit în 
mediul rural, construcția de brutării la 
sate, prestarea de servicii1 cu caracter per
sonal, de gospodărire comunală și locativă, 
de poștă și telefon. Programul prevede o 
mai bună organizare a rețelei prestatoare 
de servicii în mediul urban de către uni
tățile industriei locale și ale cooperației 
meșteșugărești, precum și din mediul ru
ral de către cooperativele agricole de pro
ducție și cooperația de consum. Toate a- 
ceste măsuri pornesc de la aplicarea con
secventă în viață a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului de sporire continuă 
a gradului de civilizație, de ridicare per
manentă a nivelului de trai material și 
cultural al maselor.

în continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat raportul asupra activității 
de control financiar-bancar în economie 
pe anul 1975, prezentat de Curtea supe
rioară de control financiar. Apreciind re
zultatele bune obținute în activitatea de 
control financiar în anul care a trecut, Co
mitetul Politic Executiv a trasat ministe
relor, centralelor industriale și întreprin
derilor sarcina de a acționa în continuare 
pentru întărirea ordinii și disciplinei în 
gospodărirea fondurilor, pentru înlătura
rea oricăror forme de risipă, pentru folo
sirea cu eficiență maximă a resurselor fi
nanciare. Comitetul Politic Executiv a ce
rut organelor de control financiar și ban
car să intervină operativ și energic pentru 
prevenirea și lichidarea deficiențelor, în 
scopul utilizării cît mai judicioase a mijloa
celor circulante și a fondurilor de investi
ții, a fondurilor valutare, pentru încadra

rea riguroasă a activității economice și 
bancare în disciplina financiară și de plan.

Comitetul Politic Executiv, analizînd 
principalele fenomene demografice și evo
luția populației în 1975, apreciază situația 
ca fiind satisfăcătoare. La sfîrșitul anului 
1975, populația țării era de 21 352 000 de 
locuitori, în creștere cu 211 000 (1,0 la sută) 
față de începutul anului. în cadrul ședin
ței s-a stabilit ca Ministerul Sănătății, con
siliile populare, organele de partid și de 
stat să ia măsuri hotărîte pentru aplicarea 
consecventă în viață a programului de spo
rire a populației, să realizeze întocmai pro
gramul de construcții de creșe și grădinițe 
de copii stabilit prin planul de dezvoltare 
economico-socială a țării, să asigure îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de ocrotire 
a mamei și copilului.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a luat în discuție unele măsuri privind în- 
tîmpinarea și sărbătorirea zilei de 1 Mai — 
Ziua solidarității internaționale a celor ce 
muncesc — și aniversarea — la 8 mai 1976 
— a 55 de ani de la crearea Partidului Co
munist Român.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
în întîmpinarea celor două evenimente, să 
se organizeze manifestări politice și cultu
ral-educative la case de cultură, cluburi, 
cămine culturale, școli, facultăți, unități 
militare, întreprinderi și instituții, care să 
prilejuiască un bilanț al realizărilor econo- 
mico-sociale obținute de oamenii muncii 
din toate domeniile, să stimuleze mobiliza
rea și mai activă a acestora pentru înfăp
tuirea angajamentelor asumate în întrece
rea socialistă. în cadrul acestor manifestări 
vor fi evocate, de asemenea, mărețele bătă
lii purtate de clasa muncitoare din Româ
nia, de Partidul Comunist Român pentru 
transformarea revoluționară a societății, 
succesele obținute de oamenii muncii sub 
conducerea Partidului Comunist Român, 
glorioasele tradiții internaționaliste ale cla
sei noastre muncitoare, ale partidului său 
de avangardă.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a discutat unele probleme cu privire la or
ganizarea și desfășurarea Congresului edu
cației politice și culturii socialiste, stabilind 
măsuri corespunzătoare.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
aprobat propunerile privind organizarea ac
tivității de perfecționare a pregătirii cadre
lor de conducere, la Academia „Ștefan 
Gheorghiu”, în perioada 1976—1980.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, și alte probleme ale activității de 
partid și de stat.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a informat Comitetul Po
litic Executiv în legătură cu participarea

România
delegației partidului nostru la cel de-al 
XXV-lea Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, precum și despre des
fășurarea lucrărilor congresului.

în informare s-a arătat că, în Raportul 
prezentat de secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., L. I. Brejnev, ca și în cuvîntul 
delegaților la congres, au fost scoase în evi
dență marile înfăptuiri ale popoarelor so
vietice obținute sub conducerea partidului, 
de la ultimul congres pînă în prezent, per
spectivele dezvoltării economico-sociale a 
societății sovietice în următorii ani, precum 
și unele probleme ale politicii externe a 
U.R.S.S. și ale situației internaționale.

Comitetul Politic Executiv a aprobat cu 
deplină satisfacție activitatea delegației 
Partidului Comunist Român, a secretarului 
general al partidului, la cel de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere poziției consecvent internaționa
liste exprimate și cu acest prilej de secre
tarul general al partidului în cuvîntarea 
rostită la congresul P.C.U.S. — poziție care 
corespunde întru totul orientărilor stabilite 
de Congresul al XI-lea al partidului nostru.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
participarea delegației Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al XXV-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
constituie o expresie a relațiilor de priete
nie, colaborare și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre România și Uniunea So
vietică, dintre popoarele celor două țări, o 
manifestare a dorinței partidului nostru de 
a dezvolta și adinei pe mai departe aceste 
relații, potrivit intereselor popoarelor celor 
două țări, cauzei păcii și socialismului in 
lume.

Participarea delegației române la con
gres, vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la obiective economico-sociale din Uniu
nea Sovietică, ca și vizita unor membri ai 
delegației în R.S.S. Armeană au prilejuit 
o mai bună cunoaștere a succeselor obținute 
de popoarele sovietice în construirea comu
nismului, în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce muncesc.

în numele tuturor comuniștilor, al între
gului popor român, Comitetul Politic Exe
cutiv adresează călduroase felicitări Comite
tului Central, celorlalte organe alese de cel 
de-al XXV-lea Congres, Biroului Politic și 
secretarului general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și urează P.C.U.S., tuturor popoarelor so
vietice noi și mari realizări în înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate de cel de-al XXV-lea 
Congres, care vor da un nou impuls înain
tării victorioase a Uniunii Sovietice pe calea 
luminoasă a comunismului, a bunăstării și 
fericirii, a intensificării luptei pentru cola
borare între'popoare, pentru pace și prie
tenie pe planeta noastră.

— Executăm acum cofrajele pentru fundația halei și a estacadei. Trebuie să le realizăm repede și bine pentru că — preciza Gheorghe Weber, .șeful brigăzii complexe de dulgheri de pe șantierul întreprinderii dfe prefabricate din Bistrița — în lunile ianuarie și februarie vremea nu a prea ținut cu noi, constructorii. Și tocmai de aceea căutăm ca, în scurt timp, printr-o mai bună organizare a lucrului, să recuperăm unele rămîneri în urmă, să ne încadrăm în graficele de execuție. Dăruirea și experiența oamenilor din brigadă ne dau garanția că vom reuși.Un amănunt pe care a ținut să ni-1 spună șeful brigăzii de dulgheri : ,.Eu, cu oamenii din brigadă, am lucrat pe multe șantiere din țară. Acum, construim la noi acasă. în județ. Este o chestiune de onoare să valorificăm întreaga experiență acumulată, astfel incit să ne putem mîndri cu ceea ce realizăm la Bistrița. Și nici nu s-ar putea altfel".La fundația depozitului de produse finite lucrează cu spor echipa de fierari betoniști condusă de loan Bătinaș. Prima imagine surprinsă de fotoreporterul nostru redă un moment de muncă din această etapă : construirea unei structuri metalice, la a cărei execuție s-a cîștigat un substanțial avans. Peste cîteva săptă- mîni, constructorii de aici vor termina fundațiile, vor ajunge la „cota zero".— Pe baza unei riguroase analize a posibilităților de perfecționare a organizării muncii, analiză efectuată de conducerea șantierului, de organizațiile de partid, împreună cri e- chipele de constructori. — menționa inginerul Ilie Bungărdean, șeful Iotului nr. 1 — am ajuns la concluzia că, intensificînd ritmul de execuție, aplicînd numeroase măsuri tehnico- organizatorice, vom reuși să scurtăm termenul de dare în funcțiune a acestui depozit. Și aceasta în ideea ca aici să organizăm, la început, o primă secție de fabricare a panourilor din beton pentru blocuri de lo

cuințe. în acest fel vom contribui încă din acest an Ia satisfacerea cerințelor mari ale șantierelor de construcții dc locuințe.Este o inițiativă demnă de remarcat. dat fiind numărul mare de apartamente și alte edificii sociale ce se vor construi în județul Bistrița-Nă- săud în acest an, în întregul cincinal.Pe șantierul primului obiectiv industrial de la Bistrița din acest cincinal — întreprinderea de prefabri-
Pe șantierul 

întreprinderii de 

prefabricate din Bistrița

cate — se muncește, așadar. In ritm intens. Echipa lui Ion Corcode (prezentă în cea de-a doua imagine fotografică) și-a propus să scurteze termenul de execuție a racordurilor de canalizare, lucrînd în două schimburi. De altfel, principalele utilaje sînt folosite în două schimburi.— în continuare, cînd timpul va deveni favorabil — remarca ing. Gavril Beșa, șeful șantierului — vom extinde schimbul doi și la alte lucrări, ca, de pildă : turnarea be- toanelor la fundații și la elementele de structură. Aceasta este cu atît mai necesară cu cît, de la o lună la alta, sarcinile de producție sînt, conform graficelor, în continuă creștere. Or, realizarea exemplară a lucrărilor presupune o organizare cît mai bună a muncii la fiecare punct de lucru, în cadrul tuturor formațiilor, valorificarea inițiativelor valoroase. Este grăitor în această privință următorul fapt : tehnicienii și inginerii șantierului au reușit să găsească o serie de soluții perfecționate de execuție față de tehnologiile prevăzute în proiect. Prin aceasta, potrivit calculelor noas

■ ■■■■■■■■■
V

TULCEAUnitățile agricole din județul Tul- cea vor iriga in acest an 84 000 ha. întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare a efectuat întregul volum de reparații stabilite pentru punerea la punct a re-, țelei de canale și conducte îngropa-' te. a prizelor de apă și a stațiilor de pompare. Cu alte cuvinte, in’ sistemele de irigații din județul Tulcea se poate da drumul la apă pe canale. Problema care se pune însă cu acuitate este : vor putea funcționa sistemele la întreaga capacitate ? „în această privință intimpinăm unele greutăți — ne spune tov. Alexandru Gavriliuc, secretar al comitetului județean de partid. Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare Constanța mai are de executat o serie de lucrări care, deși, in ansamblu, nu influențează funcționarea sistemelor, condiționează insă folosirea lpr la întreaga capacitate și obținerea randamentului planificat". Despre ce este vorba ?Cele mai multe din sistemele mari de irigații din județul Tulcea sînt noi și se află în garanția unității de construcții. In această perioadă, constructorul are obligația să execute lucrările de remediere constatate cu prilejul recepției, precum și unele defecțiuni care apar în exploatare. La I.E.L.I.F. Tulcea ni s-a prezentat o listă cu peste 50 de „remedieri" care nu au fost executate încă de T.C.I.F. Constanta. Restante mari există la impermeabilizarea canalelor,

îndeosebi în sistemele Mahmudia și Babadag. Motivul ? în lunile decembrie, ianuarie și februarie constructorul nu a asigurat forța de muncă și nici utilajele necesare pentru efectuarea acestor lucrări. Impermeabilizarea canalelor este obligatorie pentru , a se împiedica infiltrarea apei și degradarea terenurilor. Anul trecut,

ca pusă în funcțiune pînă nu se efectuează toate lucrările în conformitate cu proiectele de execuție și nu se asigură toate condițiile pentru folosirea la întreaga capacitate a sistemelor.în aceeași ordine de idei se înscrie și nivelarea terenurilor prevăzute a se iriga pe brazde. Această sarcină

pe brazde, motivînd că pe terenurile respective are de însămînțat porumb. Dar pînă la semănat mai este suficient timp. Cum se va realiza producția stabilită la irigat dacă udările nu se vor putea aplica, terenul nefiind nivelat ?Rezultă că. pentru buna desfășurare a campaniei de irigații este ne

tre, vom reuși să devansăm punerea în funcțiune a unor importante capacități de producție cu un an față de termenul prevăzut.Pe șantierul noii întreprinderi, activitatea politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid are ca obiectiv esențial creșterea aportului fiecărui comunist, al fiecărui lucrător, al întregului colectiv la realizarea în bune condiții, atît sub aspect calitativ, cît și cantitativ, a sarcinilor de plan. După cum ne-a spus secretarul comitetului de partid. Petru Avarvarei. comuniștii de pe șantier au lansat o serie de inițiative valoroase, menite să dezvolte o atitudine înaintată față de muncă, să ducă la întărirea disciplinei în producție, a spiritului de răspundere pentru bunul mers al lucrărilor. Iată cîteva exemple semnificative în această privință. Este urmărită cu rigurozitate utilizarea cît mai eficientă a timpului de lucru de către fiecare muncitor. Și aceasta deoarece un singur minut cîștigat în- tr-o zi, așa cum arată calculele făcute Ia comitetul de partid, înseamnă, la nivelul acestui an, 600 de metri cubi de beton turnat în plus. O deosebită grijă acordă constructorii de pe acest șantier reducerii cheltuielilor de producție. Eforturile și inițiativele lor în acest sens se vor materializa, pînă la sfîrșitul anului 1976, în economisirea unor importante cantități de materiale și energie : 20 tone de metal, 50 tone de ciment, 10 metri cubi de material lemnos, 5 000 kWh energie electrică ș.a.După cum dovedesc faptele, lucrările de construcții la primul obiectiv industrial de la Bistrița din acest cincinal tind să se încadreze în graficele de execuție. In continuare, pe aceeași platformă, precum și în alte localități din județ, urmează ca în trimestrul doi să fie Începute noi obiective industriale. în legătură cu stadiul de pregătire a noilor investiții, tovarășul inginer Gheorghe Zirbo, secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., ne-a spus :— Realizarea planului de investiții în acest an, cit și pe ansamblul cincinalului, se situează In centrul preocupărilor comitetului județean de partid. Pe plan local au fost luate măsuri concrete pentru asigurarea forței de muncă, dotarea șantierelor cu utilajele necesare, perfecționarea organizării muncii. Un deosebit accent am pus pe întărirea roiului conducător al organizațiilor de partid de pe șantiere, astfel incit acestea să contribuie efectiv la mobilizarea tuturor constructorilor, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor dc plan, pentru darea în exploatare la termen a fiecărui obiectiv industrial. Dar, pentru ca aceste termene să fie respectate întru totul, se impune ca toți factorii răspunzători de realizarea lucrărilor de investiții să acționeze cu fermitate, prin soluții concrete, cu un înalt spirit de responsabilitate. Este în interesul economiei naționale, al nostru, al tuturor ca noile investiții să fie realizate ritmic, la termenele prevăzute.
Ion LAZAR 
Ion ANGHELFoto : E. Dichiseam!

au fost executați doar 77 417 metri cubi. Ni s-a spus că restul reprezintă lucrări pe rețeaua internă a beneficiarilor : despotmoliri. reparația unor canale și a unor conducte îngropate. La indicația comitetului județean de partid și printr-o înțelegere stabilită între I.E.L.I.F. și unitățile agricole, zilnic lucrează, acolo unde li se indică. grupuri de 30—100 de oameni. Au fost revizuite stațiile de pompare și electropompele ; au fost înlocuite și cele 6 000 de supape de la hidranti. care dispăruseră, precum și cei 500 de hidranti distruși din neatenția mecanizatorilor.S-au luat măsuri ca în acest anREPARAREA SISTEMELOR DE IRIGAȚII
bunăoară, din cauza neimpermeabili- zării canalelor s-au irosit prin infil- frații aproape 100 milioane metri cubi de apă. Evident, și randamentul sistemelor a scăzut din această pricină. întirziată este și montarea vanelor pentru reglarea automată a nivelului apei pe canalele principale de aducțiune din sistemele Babadag si Mahmudia.Deși mărunte, aceste lucrări condiționează. în ansamblu, buna funcționare și exploatare a sistemelor de irigații. Insistăm asupra acestei chestiuni deoarece și în alte sisteme de irigații unitățile de construcții pentru îmbunătățiri funciare tergiversează executarea lucrărilor și. în special. a celor zise „mărunte", cu valoare mică. Trebuie înțeles că. nici o amenajare nu poate fi considerată

revine oficiului județean de îmbunătățiri funciare, care, in acest an, trebuie să nivelele peste 3 350 ha. Pînă la 15 martie însă nu s-a făcut nimic. în ziua raidului, toate utilajele erau „concentrate" nu pe cimp, ci la sediul șantierului din comuna M. Kogălniceanu. „Grupul de supraveghere a investițiilor din Constanta nu a deschis finanțarea lucrărilor de nivelare, pentru o suprafață de 2 400 ha din sistemul Babadag" — explică tov. Niță Nichifor, inginerul-șef al O.I.F. Pe celelate terenuri însă lucrările puteau să înceapă. Numai că unele cooperative agricole nu asigură front de lucru. La cooperativa agricolă Valea Nucarilor, inginerul- șef Paul Nicolau nu a lăsat utilajele trimise de direcția agricolă să niveleze cele 305 ha prevăzute a se iriga

voie să fie executate toate lucrările de care depinde folosirea la capacitatea maximă a sistemelor amenajate.
Aurel PAPADIUC

BRĂILA„In maximum 4—5 zile putem apăsa pe buton, pentru a da drumul la apă pe canale" — ne declara Dionisie Lefterache, inginer coordonator la I.E.L.I.F. Brăila, vrînd să ne sugereze prin aceasta că pregătirea sistemelor de irigații este aproape încheiată. Ce acoperire în fapte are această afirmații ? Din cei 266 000 mc de terasa- mente planificați pentru ianuarie, februarie și martie, pină la 11 martie

aripile de ploaie să fie mutate mecanizat pe 10 000 hectare. La S.M.A.„1 Mai" Brăila se lucrează inteps la repararea motopompelor. iar la S.M.A. „Traianu" se recondiționează aripile de ploaie și aspersoarele. Unitățile și-au format echipe speciale de udare care vor lucra în acord global. O experiență bună există in acest sens la cooperativele agricole „Drum Nou" — Movila Miresii, Cazasu, Gropeni și Romanu. După afirmațiile tov. Lefterache și întărite de către inginerul-șef al I.E.L.I.F. Brăila, tov. Virgil Curcă, totul, absolut totul este pregătit pentru ca irigațiile să poată fi declanșate. în urma raidului efectuat pe teren faptele n-au corespuns intru totul cu afirmațiile optimiste de la județ. La C.A.P. Tichi- lești privim un lot de circa 100 de

conducte rupte, sparte, turtite și a- runcate de-a valma în noroi. Ing. Georgeta Cioclov ne spune că vor fi trimise Ia reparat „la sfîrșitul săptă- minii, cind sintem planificați". Ne-am continuat raidul. Pe canalul C.A.-l. care alimentează cu apă două sisteme de irigații (Valea Cînepii și Movila Miresii). gheața se întinde pe kilometri întregi, pînă sus, la buza talu- zului. Ni se spune că și alte canale din județ (circa 3 000 de kilometri) șint pline cu gheață. Se naște însă întrebarea : de unde se știe ce se află sub gheață cate a acoperit depunerile de mii din anul trecut? Ni s-a spus că în diferite puncte lucrează zilnic grupuri de 30 pină la 100 de oameni. Și tot spre regretul nostru trebuie spus că pe întregul traseu (Tichilești. Gropeni, Tufești. Viziru — Brăila) n-am întilnit nici măcar un om cu astfel de preocupări. „Au lucrat dimineața" — ni s-a spus. Dar, oare, după-amiaza de la ora 14 în sus nu mai trebuie lucrat ?La C.A.P. Gropeni. canalul C.D.S. 14-A există doar în proiect. Sistemul funcționează de doi ani. dar lucrarea n-a fost executată nici pînă acum. S-a constatat cumva că este inutilă ? „Dimpotrivă, canalul este necesar! — ne-a răspuns Gheorghe Rusu, inginerul-șef. Eu sînt aici doar de o săp- tămînă, nu știu ce a fost înainte, dar canalul acesta lipsește și ne trebuie".E limpede. în județul Brăila există intr-adevăr preocupări serioase pentru declanșarea în bune condiții a campaniei de irigat. S-au făcut și se fac in acest sens serioase eforturi. Dar, oricum, rezultă că mai sînt multe lucruri de pus la punct, care trebuie să fie terminate, așa cum s-a promis, in 4—5 zile.
Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteii"

Conlucrare rodnică 
intre *

industria chimică 
și industria ușoarăRealizarea și folosirea în. producție a noi materii prime constituie una din problemele căreia specialiștii din institutele de cercetări, proiectări și din întreprinderi îi acordă o atenție majoră. Astfel, atît prin eforturi proprii, cit și printr-o strinsă colaborare cu unități din ramura chimiei, cercetătorii din industria ușoară au obținut în acest sens rezultate meritorii. In prezent se produc mari cantități de confecții, pește 50 articole de marochinărie. tapițerie, tricoturi și țesături flaușate, din înlocui- '' tori pe bază de policlorură de vinii și alte produse realizate după tehnologii românești. Menționăm, de asemenea, că, în acest an. se vor fabrica mai mult de șapte milioane perechi de încălțăminte din piele sintetică și talpă din materiale pe bază de poliuretan, înlocuitori ce conferă produselor calități superioare : flexibilitate, rezistență la purtare, izolare termică și la umiditate, posibilități multiple de finisaj ș.a.Potrivit sarcinilor stabilite de conducerea de partid și de stat, obiective importante din programele de dezvoltare a industriei ușoare urmăresc, in cooperare cu industria chimică și cu alte ramuri ale economiei • naționale, crearea de noi. materii prime, diversificarea sortimentelor de înlocuitori și ridicarea calității acestora. (Agerpres)

ÎN JUDEȚUL BJHOR 

A început plantatul 
cartofilor timpuriiTimpul bun din ultimele zile a permis ca în județul Bihor sâ inceapă plantatul cartofilor timpurii. Se lucrează intr-un mare număr de unități agricole, îndeosebi în cele situate în cim- pia Salontei. La cooperativa a- gricolă din Salonta, de pildă, au fost plantate aproape 70 hectare din cele 300 hectare destinate cartofilor timpurii. Merită subliniat și faptul că, în această primăvară, suprafața cultivată cu cartofi timpurii va fi cu 120 hectare mai mare decît în anul trecut. Tot aici s-a terminat și plantatul verzei timpurii in solarii pe o suprafață de 3 hectare. Și în alte cooperative a- gricole din județ continuă lucrările de plantare a legumelor in solarii. (Dumitru Gâță).
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CUM VORBIM,

în cadrul colectivului lor, în 
rind, toți cei investiți cu 
de răspundere, politică, 
sau administrativă. Activistul, cretarul organizației de bazăpartid sau de tineret, directorul de întreprindere sau instituție, responsabilul grupei sindicale etc, toți sînt, sub aspectul care ne interesează aici, educatori, și nu numai

primul 
juneții 
socialăse- de dacă de cele maioamenilor muncii în spiritul pentru exprimarea corectă

CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?
Cultivarea și apărarea limbii de tendințele străine legilor ei firești vor fi " ' ' ’ *acută numai sensul bil al de a folosi, oral și scris, o limbă literară curată, bogată și nuanțată este o datorie patriotică de onoare nu numai a specialiștilor sau a vreunei „elite", ci a tuturor cetățenilor țării, indiferent de categoria socială sau profesională, de naționalitate sau de locul ocupat în sistemul organizatoric al societății noastre. Desigur că problema se pune cu ascuțime deosebită în cazul tinerel generații, aflată în plin proces de formare și de instruire, dar, principial, ea rămîne deschisă tuturor vîrstelor. La fel cum misiunea îngrijirii și apărării limbii revine fiecărui cetățean.în legătură cu întrebarea : cine 

trebuie să facă educația vorbitori
lor limbii române și a generației 
tinere îndeosebi, există uneori tendința de a se crede că această sarcină cade în întregime pe umerii celor specializați în acest domeniu, pe umerii profesorilor de limba și literatura română. Fără îndoială, profesorii de specialitate sînt principalul factor educativ în această direcție, dar nu mai puțin adevărat ......complexitatea problemei mult limitele unui vățămînt. Cultivarea corecte și frumoase

întotdeauna o chestiune de actualitate, o chestiune nu culturală, dar și politică, în cel mai deplin și mai no- acestui cuvînt. Deprinderea

este că importanța și depășesc obiect de' în- limbii literare nu este, așa-
Numele deîn rindurile ce urmează mă voi referi la o abatere de limbii române, abatere depărtează pe cei ce chiar de la specificul limbii noastre.Este vorba de ordinea în care 

trebuie întrebuințate componentele 
numelui de persoană ; „prenumele" sau „numele de botez" (Ion, Du
mitru, Irina, Maria etc.), și „numele de familie" (Constantinescu, 
Pop, Riureanu etc.).în Gramatica limbii române, E- ditura Academiei, se face următoarea precizare cu privire la a- cestea : „Persoanele poartă în mod obișnuit două nume : un prenume și un nume (sau nume de familie): 
Nicolae Bălcescu, Ion Creangă, 
Mihai Eminescu, Tudor Vladimi
rescu ; uneori apar mai multe nume, între care două sau mai multe prenume : Stefan Octavian 
Iosif, sau un prenume însoțit de prenumele tatălui și de numele de familie : • Ion Luca Caragiale, sau prenumele și numele de familie însoțite de un adaos, care uneori poate fi poreclă : Barbu Stefă- 
nescu — Delavrancea (= de la Vrancea), George Niculescu — Basu.-Unele femei căsătorite au un prenume și două nume de familie (al părinților și al soțului) : Hortensia Papadat-Bengescu" (pag. 56).Rezultă din citatul de mai sus, și mai ales din exemplele date, că 
prenumele (și nu pronumele, cum greșit i se spune adeseori), adică numele de botez, trebuie să stea 
înaintea numelui de familie, căci 
prenume înseamnă : „înainte de nume". Deci, atit în vorbire, cit și în scris, întîi trebuie folosit prenumele (— numele de botez) și după aceea numele de familie. Așa va trebui să fie semnată o cerere, să fie scrisă o adresă, să se vorbească despre cineva. Aceasta este ordinea tradițională, așa au

la normele care îi în- o practică național al

Ultimii ani, marcați puternic de criza structurală a capitalismului, de frămîntările și luptele sociale generate de aceasta, au readus cu pregnanță in actualitate o problemă de maximă importanță teoretică și practică : problema claselor și a luptei de clasă. Este un aspect care se cere cu atît mai mult dezbătut cu cît. în pofida evidenței, a realităților din lumea capitalistă, ideologia burgheză continuă să reediteze. în noi și noi variante, teze apologetice, reacționare, cum ar fi cele privind „deproletarizarea" clasei muncitoare, „cooperarea dintre clasele sociale" (antagoniste), „consensul lor politic" etc., menite să mistifice aceste realități, să acrediteze ideea potrivit căreia conceptele despre clase și > lupta de clasă, așa cum au fost formulate de teoria marxistă, și-ar fi pierdut sensul în condițiile de azi.Așa cum este știut, marxismul a demonstrat de mult că în ansamblul relațiilor complexe statornicite între oameni în viața socială, fundamentale și determinante sînt relațiile de producție și, în primul rînd, forma de proprietate asupra mijloacelor de producție. Tocmai prin descoperirea acestui adevăr, marxismul a pus in lumină faptul că structura socială a orînduirilor bazate pe proprietatea privată îmbracă cu necesitate o formă, în esență bipolară, caracterizată prin existența a două clase principale : „clasa exploatatorilor", care deține mijloacele de producție, și „clasa exploatată", nevoită să-și vîndă forța de muncă pentru a-și cîștiga existența. Analiza marxistă de clasă nu se rezumă la descrierea statică a societății capitaliste, ci pătrunde în mecanismul evoluției ei. punind în evidență că societatea împărțită in clase nu este decît o etapă către o ordine socială superioară, în care nu vor mai exista clase, etapă ce trebuie depășită tocmai prin lupta de clasă a proletariatului. în felul acesta, concepția marxistă îmbină armonios analiza riguroasă cu chemarea revoluționară, contribuie la dezvoltarea conștiinței de sine a proletariatului. îl înarmează în lupta pentru edificarea noii societăți.Nu este, așadar, întîmplătorproprietatea ca element central, în funcție de care se constituie clasele și structura de clasă, concentrează criticile ideologilor burghezi. De pildă, filozoful vest-german Ralf Dahrendorf susține că criteriul de bază in analiza claselor n-ar mai fi „proprietatea", ci „autoritatea", respectiv actul deciziei. încercînd șă-și argumenteze teza, el acordă noțiunii de proprietate două sensuri — unul restrîns, de deținere a mijloacelor de producție, și altul de control asupra acestora. în societatea „postcapitalis- tă“ s-ar produce o separare progresivă a celor două forme de proprie-

că

dar, doar problema unui obiect ds învățămînt ; s-ar putea spune că este o problemă a învățămîntului. Dar nu exclusiv a învățămîntului. Ea poate fi definită mai degrabă ca o componentă de bază a unui 
climat, a climatului spiritual în care indivizii și colectivele își desfășoară activitatea.Metodicile școlare recomandă, în

Cultivarea limbii
o datorie unanimă

general, reunirea acțiunilor îndreptate spre cultivarea exprimării literare la elevi într-un singur front al tuturor profesorilor din școală (recomandare, din nefericire, uneori neglijată în practica școlară). Dacă privim însă chestiunea ca aferentă climatului spiritual în care trăiește și muncește fiecare colectiv, de tineri sau maturi, atunci trebuie să observăm că „frontul comun" al factorilor responsabili de cultivarea limbii și de educarea fiecărui cetățean în spiritul respectului pentru corectitudinea, frumusețea nealterată a limbii noastre se lărgește mult. 
Factori educativi, în acest sens, sînt,

figurat vorbind, ci în sensul cel mai propriu al cuvîntului, educatori prin climatul spiritual pe care-1 creează și prin exemplul personal. Este nu numai eficient, dar și educativ un referat, de pildă, sau un instructaj ținut într-o limbă românească limpede și nuanțată și, dimpotrivă, este ineficientă din punctul de vedere al scopului său și antieducativă expunerea redactată într-un stil neglijent. Conferințele, ședințele, audiențele, inspecțiile și alte forme de muncă cu oamenii sînt face, odată. cu sională sau cu probleme de alt
tot atîtea căi de a instruirea profe- rezolvarea unor ordin, și o educa-

ție a gțijii .și frumoasă. Și trebuie să recunoaștem ,cămulte ori posibilitățile oferite de aceste căi sînt fructificate din plin, se întîmplă uneori ca datoria elementară de a folosi în public o limbă corectă să fie . uitată. Se mai pot vedea câteodată oameni cu pregătire, universitară chiar (inclusiv absolvenți ai unei facultăți de filologie), apreciați pentru calitățile lor profesionale sau organizatorice, care, vorbind în fața tovarășilor lor, competent, pe teme de producție sau de interes obștesc, lasă pe planul al doilea sau al treilea preocuparea pentru felul 
cum se exprimă, considerînd-o minoră sau, în orice esențială.Factorii educativi sînt și în rindurile de față nu fi invocați toți, unul, în ideea miezul însuși al de fiecare zi, de în primul rînd, nească ofensiva limbii. Grija și limba în care comunicăm în cadrul conviețuirii sociale și in care trăim sufletește urmelor, împreună respectul

caz, ne-numeroși ar putea L-am numit pe că de aici, din existenței noastre la locul de muncă trebuie să por- pentru cultivarea respectul pentruca indivizi sînt, la urma respectul față de cu față cei care conviețuim și de noi înșine.
Prof
Sibiu

Anton COSMA

persoana Inadvertențedinsemnat oamenii de cultură trecutul nostru.Aceeași este norma și azi pentru limba noastră, cît și pentru alte limbi, ca franceza, germana, italiana etc. Se spune și se scrie corect: Victor Hugo, Marcel Proust, 
Johann Strauss, Thomas Mann, 
Benedetto Croce, Carlo Goldoni. (Limba maghiară face excepție de la această regulă, unde se scrie corect : PetOfi Săndor, Szabă Mi- 
hăly etc.).Din păcate, în ultimul timp, în conversația zilnică, dar și la radio și în programele de televiziune este folosit, tot mai des, numele de familie înaintea celui de botez. Greșeala se găsește și în scris, mai ales în materialele trimise de corespondenți din diferite regiuni. Am văzut chiar manuale școlare pe coperta cărora ordinea numelor autorilor este folosită greșit.Cui se datorește răspîndirea a- cestei întrebuințări greșite ?Se știe că în tabele, liste, cataloage etc., persoanele sînt trecute în ordine alfabetică după numele de familie care, din această cauză, este scris primul. Dar folosirea aceasta are un caracter administrativ. Ea a început însă să influențeze prea mult vorbitorii, îneît amenință norma curentă. Dacă nu se va interveni la timp, vom citi sau auzi vorbindu-se despre Creangă Ion, Eminescu Mihai, Vladimirescu Tudor.Asemenea abateri de la normă nu ar trebui îngăduite. Este deci o datorie a noastră, a tuturor, de a interveni în acest sens, pentru a fi astfel apărată o tradiție statornicită de multă vreme în rostirea românească.

atît

Prof. univ.
Mircea ZDRENGHEA
Cluj-Napoca

Sînt impresionat de acțiunea publicistică a „Scînteii" pentru cultivarea limbii române. De aceea doresc ca intervenția mea să fie considerată ca o dovadă a adeziunii la opiniile exprimate de lingviști, de alte personalități culturale și artistice în coloanele ziarului.Sînt, de asemenea, de acord cu intervențiile specialiștilor, în cadrul altor publicații, destinate vorbirii și scrierii corecte. De pildă, socotesc foarte interesante și utile ideile cuprinse în articolul prof, univ. Alexandru Niculescu din nr. 9 al „României literare" din 26 februarie a.c., intitulat „Limba culturii și literatura". Dar tocmai de aceea mă surprinde neconcor- danța dintre gestul binevenit al revistei, de a insera o opinie autorizată în problemele de cultivare a limbii, și neglijențele de limbaj ale redactorilor și colaboratorilor respectivului săptămînal de cultură și literatură. Iată cîteva exemple.în articolul amintit, Al. Niculescu respinge întrebuințarea în limbajul scris cult a formei scurte a verbului „a fi" (e). Alături însă, cronica literară utilizează de 24 de ori expresia incriminată și numai de 6 ori forma preconizată de specialist (este).Același lingvist preferă, în exprimarea scrisă, adverbul „numai" in defavoarea lui „doar", întrebuințat în limbajul însă, într-o recenzie din număr, la un roman de T. este folosit adverbul „doar".Recenzia amintită ne prilejuiește și alte observații îndreptate contra neglijențelor înfa) dezacordul fără căpătîi...,

.numai' cuvînt vorbit, același Mazilu,
exprimare :(citat) : „Fetele pofta uriașă^ a a-

societatea arată auto- însăși pro-tate, temporar unite în „capitalistă". Mai mult, rul, în această societate, prietatea trebuie văzută ca o situație specifică a drepturilor autoritare de control exercitate de manageri. Sociologul francez Alain Touraine formulează și mai explicit' această teză. susținînd că. în societatea post- industrială, contradicția majoră n-ar mai fi antagonismul dintre proletariat și burghezie, ci dintre cei tare iau deciziile și cei care le execută. Cu alte cuvinte, se încearcă o asemenea prezentare a lucrurilor în care problemele decurgînd din mecanismul și formele de conducere

și au devenit — formele de conducere, mai ales în cadrul marilor monopoluri, al societăților transnaționale, opțiunile fundamentale, deciziile esențiale sînt și rămîn inseparabil legate, in primă și ultimă instanță, de proprietate, de interesele posesorilor reali ai mijloacelor de producție. Mai mult, se poate chiar spune că utilizarea specialiștilor în conducerea corporațiilor este menită tocmai să „optimizeze" procesul de maximizare a profitului, însușit de proprietari. Cum recunoaște politologul englez C. B. Macpherson, „atît timp cit oamenii acționea
ză așa cum le dictează calculul net al

0 nouă dovadă concretă a grijii pe care partidul și statul nostru o poartă celor mai tinere vlăstare ale 
patriei: Grădinița de copii nr. 1 din orașul Zalău Foto: S. Cristian

(Urmare din pag. I)

cestora..., delirul lor devorator nl le apropia (!?) de vesela bandă..."b) fraza prolixă, sintaxa incorectă : „Cum luptă el împotriva • deprinderii rele, planurile de rege
nerare pe care le face, cum reușește să se rupă de mediul detracat în care a trăit pînă atunci, toate 
acestea ni se povestesc pe larg".„Și cînd spunem cadru ne referim, bineînțeles, la tpt ceea ce face o carte dincolo de povestea— duios patetică, în cazul de față— a cuplului : ambianța, restul personajelor, lumea în care într-un cuvînt cei doi tineri respiră, oamenii din jur cu care ei ajung în contact, toate acestea sînt com
ponente din universul literar al lui Mazilu" (în loc de fiind com
ponente).c) repetițiile supărătoare, școlărești : „autorul... povestindu-ne", 
„ni se mai vorbește", „ne spune", 
„ni le apropia", „ni se pare".d) exprimarea pleonastică : „fascinat de vesela sarabandă a micilor ticăloși care vorbesc și se 
agită".în același număr al revistei, cronica la cartea străină cuprinde, în ciuda echivalentelor din limba română, neologismele mansuetudi- 
ne, ruminantă, umoare.Asemenea imperfecțiuni bajului literar scris apar, și în alte publicații de și artă.„România literară", ca de altfel toate revistele noastre literare prestigioase, trebuie să fie un model de exprimare literară și intelectuală.

lui Petofi, „contemporanilor" așezați la masa cu în- velitoare roșie, măiestritelor cuvinte despre trecut și prezent, al căror țel nu se află — acesta e adevărul, îmi spun eu — în sine, ci în lumea din jur. în transmiterea mesajului poetic. Unde se află țelul acestuia? în adîncul conștiinței unei colectivități umane, în acel interes deloc comun ce finește publicul de azi literaturii noastre.Aruncînd o privire în lă, mă izbește din prima clipă marea varietate a celor prezenți : școlari, țărani, intelectuali, tineri și vîrst- nici. în mîinile copiilor — cărțile autorilor invitați. La sfîrșitul manifestării îi vor asalta cerîndu-le „autografe". Vorbim azi despre o mulțime de lucruri noi, dar acest fenomen al autografelor la țară se leagă în sens absolut de prezent. în ceea ce mă privește, la vîrsta lor purtam de unul singur în suflet emoția răscolitoare a cărților, a scriitorilor, poeților, contemplam portretele bărboase ale lui Jo- kai sau Creangă în manuale, știam, desigur, că există și scriitori în viată, dar unde, cum or fi arătînd ? Erau niște îndepărtate constelații. Și iată acum, scriitorul din cărțile de școală se află la doi pași, în carne și oase, copiii se adună
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dealsa-

ale lim- adeseori, cultură

Prof. Iîiaș MUNTEANU
Cernavoda

*

își propun„deproletarizarea".la „deproletarizare" demonstreze alte cuvinte dispariția clasei muncitoare, ca _ .tătoare, și integrarea ei culturală în societatea 
„Proletariatul, susține sociologul englez J. Soul, are tendința nu de a se 
dezvolta ca urmare a progresului 
tehnic, ci de a descrește, alcătuind 
minoritatea populației in țările cele 
mai dezvoltate din punct de vedere 
industrial... El merge spre dispariție". Categoria de clasă socială este înlocuită de adepții acestor teorii prin aceea de „straturi", alcătuite în funcție de apartenența la o anumită pro-

grupare de să cusine stă- socială și burgheză.

în juru-i și-i urmăresc penița vie pe pagina cărții' : „... lui Cutare, cu drag..." Ce distanțe a măcinat timpul în goana lui ! „Nene scriitor, vă rugăm să ne spuneți cum ati scris cartea aceasta, ce v-a îndemnat ?“ Mîinile mici se a- vîntă în aer. vocile tremurătoare de emoție se precipită, dorința își află împlinirea.

Recunoașterea acestui adevăr — de către toți cei ce se știu cu dreptate în slujba colectivității — a rodit veritabile minuni. A creat un public uriaș, o audiență cum literatura n-a avut vreodată. Este o problemă de ordin estetic și în sensul că, dacă rezultatele trudei artistice nu-și află cititori, privitori sau ascultători, creatorul, oricare
Ilustrate de primăvară

Occi- să deCălătorind prin dent, am avut prilejul vorbesc unul auditoriu vreo cincizeci de persoane despre faptul că la noi cîte o seară literară atrage chiar cinci sute de oameni, și asta nu în vreun mare oraș, ci la tară, în sate. Spusele mele păreau de necrezut și au fost întîmpinate cu uluire. Deși eu pomenisem doar o " - • - » e vorba, la Tîrgu-Mureș. în datcifră medie, căci, dacăPalatul culturii și-au întîlnire o mie de oameni ca să-i vadă și să-l asculte pe scriitori, pe poeți. Desigur, nu e numai o problemă statistică, ci și una de ordin estetic. Pentru a mă întoarce la o idee sugerată deja : cuvîntul artei nu-și află scopul în sine.

ar fi el, își poate pune lira, penelul în cui. Căci interesul colectiv este apa uriașă care-i susține barca. Căci mesajul artistic se realizează în TIMP, și cititorul este cel care-ți împrumută timpul respectiv. Cîteva ceasuri din timpul vieții sale, pentru a citi o carte. Deci autorul, fără acest timp luat cu împrumut din timpul cititorilor, rămîne necunoscut în propria-i singurătate și însingurare. Ca un vraf de partituri depozitate în beci.în seara asta de sfîrșit de iarnă, cei din Pănet sacrificat cîtevabune din timpul lor pentru a asculta povestiri, nuvele, poezii. Cîte-o frază plină de umor îi făcea
Si-au ceasuri

pe copiii

de la galerie să izbucnească în hohote de rîs, pe bă- trîni să surîdă, iar cînd duioșia se prelingea printre cuvinte, nimeni nu se rușina de cîte-o lacrimă.Iar la sfîrșitul serii a răsunat și rugămintea : „Mai citiți-ne !“ Dar s-a făcut tîrziu. „Vom mai veni 1“ Dar să ne ținem de cuvînt. Păi, ne vom ține. Nu e a- devărat că „marii solitari" ai artei au suportat cu inima ușoară indiferența, lipsa de înțelegere, închistarea în propriile lor măcinări. De cînd a început să grăiască, omul 1 s-a adresat unui semen, nu pietrelor.Programul „Atelierului" s-a încheiat. Cei din Pănet — fruntașii consiliului popular, învățători, profesori — au oferit șl o masă festivă, In cursul căreia revenea tot mereu întrebarea: „Cînd mai veniți pe la noi ?“ Si nici un membru al micului grup de artiști nu venise Înarmat cu vreo chitară electrică, printre noi nu se afla nici un reprezentant al așa-numltu- lui gen ușor. Ceea ce a prins glas la Pănet a fost literatura despre prezent adresată prezentului. Si, iată, nu fără ecou. In meditațiile noastre estetice n-ar strica — zic eu — să ne aplecăm și asupra acestei noțiuni nu totdeauna pomenite : ecoul.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00

20,55

CARNET CULTURAL
de

In- 
bu-
ro-

16,00 Teleșcoală a Fizică — Probleme 
de electrocinetică (consultații pen
tru examenul de bacalaureat și 
concursul de admitere in învățft- 
mîntul postliceal și superior).

16,30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Hai la joc. Dansuri populare din 

județul Argeș.
17,25 Din țările socialiste.
17,35 Enciclopedie pentru tineret.
18,00 Muzica. Emisiune de actualitate 

muzicală.
18.20 Cabinet juridic.
18,45 Universitatea TV © Amfiteatru po

litic. P.C.R. — detașament activ 
al mișcării comuniste șl muncito
rești mondiale. Invitat prof. dr. 
Mihai Petrescu ft. Istoria științei 
și tehnicii românești. Biologie 
(VII). Invitat acad._ Eugen Pora. 
• Istoria civilizațiilor. Arta și cul
tura în primele decenii ale seco
lului al XX-lea în estul Europei. 
Invitați acad. Emil Condurachi și 
dr. Răzvan Theodorescu.

la îndeplinire de către clasa muncitoare contemporană, că din moment ce proletariatul este „integrat" în societatea capitalistă modernă, el încetează de a mai fi groparul ei.Dar o analiză științifică, obiectivă arată că chiar dacă numărul muncitorilor manuali înregistrează unele tendințe de reducere, nu se diminuează cu nimic rolul clasei muncitoare, ca clasa cea mai înaintată, consecvent revoluționară. Nu aspectul numeric este cel decisiv în afirmarea acestui rol, ci faptul că însuși procesul dezvoltării industriei moderne unește clasa muncitoare de cele mai moderne tehnici și mijloace de
Teze și antiteze în confruntarea contemporană de ideiTEORII BURGHEZE DESPRE CLASELESOCIALE INFIRMATE DE REALITATE

socio-economică să escamoteze conținutul real al raporturilor dintre clase și, implicit, dezvoltarea luptei de clasă.Este neîndoielnic că în cadrul societății capitaliste contemporane au intervenit importante schimbări cantitative și calitative, datorită în principal revoluției tehnico-științifice. Problema care se ridică însă este în ce măsură asemenea prefaceri au afectat esența capitalismului. Or. faptele arată că, în pofida schimbărilor care au avut loc, mecanismul principal al sistemului a rămas. în esență, același. Este cunoscut, de pildă, că la conducerea marilor corporații și societăți pe acțiuni se află puternice echipe de specialiști. Așa cum .recunosc și o serie de economiști burghezi, cum ar fi Peter Drucker. .William Letwin, Phillip Bumberg, transferarea către specialiști a unei părți însemnate a controlului asupra deciziilor privind utilizarea capitalului nu diminuează și nu afectează cu nimic controlul asupra scopului în care este utilizat capitalul : obținerea unor profituri maxime, a unei plus- valori cit mai mari. Problema deciziei nu se poate, în nici un caz, separa artificial de natura proprietății ; oricît de complexe ar deveni —

profitului, cit prețurile determină 
producția de bunuri și alocația 
putem spune că natura sistemului 
s-a schimbat".în același sens, încercînd estompeze delimitările de clasă natura reală a raporturilor dintre ele, 
teoriile funcționaliste, răspîndite mai ales în S.U.A., încearcă să acrediteze ideea că societatea ar fi alcătuită din grupuri interdependente funcțional, dintr-o „pluritate de clase", concepute însă nu ca grupuri antagonice, ci ca „agenți 'cooperatori", trăind în 
„armonie" și „pace socială". Promo- vînd ideea că în societatea americană contemporană nu ar exista clase „nonegalitare", funcționalismul își vădește și mai pregnant semnificația sa apologetică. Este evident că ideea se dorește o.replică la concepția lui Marx privind evoluția societății către „lipsa de clase", către desființarea claselor. Numai că în timp ce concepția marxistă presupune o dizolvare profundă a relațiilor de clasă pe baza desființării proprietății private, in viziunea concepției funcționalis- te „lipsa de clase nonegalitare" gravitează în jurul noțiunii de egalitate a oportunității în realizarea individului.în același sens, teoriile cu privire

ei, 
nusăȘi

fesiune, la o anumită categorie de salariu etc.Există, fără îndoială, în realitățile lumii contemporane fenomene și procese la care se referă susținătorii unor asemenea teorii, precum. extinderea, sub influența revoluției tehnico-științifice. canizării și ției, a numărului a me- automatizării produc- celor cu profesii preponderent intelectuale (așa-numi- tele „gulere albe"), ca și al lucrătorilor din sfera • serviciilor, diminuarea numărului celor ce desfășoară o activitate nemijlocit productivă (așa-nu- mitele „gulere albastre") etc. Caracteristic este însă că aceste transformări sînt interpretate într-un mod superficial, fără a fi corelate cu baza social-economică a sistemului. Or. raportară la această bază, existența ..straturilor" la care se referă teoriile amintite arată schimbări intervenite in structura clasei/ muncitoare, dar în nici un caz modificarea structurii fundamentale și a raporturilor fundamentale de clasă ale capitalismului.în ultimă instanță, aceste teorii își propun să acrediteze ideea că rolul cu care marxismul a învestit proletariatul în transformarea revoluționară a societății, nu mai poate fi dus

muncă, că eliberarea ei de exploatare nu este cu putință fără lichidarea deplină a proprietății capitaliste asupra mijloacelor de producție. In plus, prin gradul ei de concentrare și de organizare — pe care producția modernă nu le diminuează, ci. dimpotrivă, le accentuează — clasa muncitoare este singura clasă în măsură să concentreze și să organizeze în jurul său, in lupta socială, masele largi ale poporului. însăși experiența Vieții, faptul că revoluția socialistă a fost înfăptuită în țări cu grade diferite de dezvoltare economică, inclusiv țări cu o clasă muncitoare mai restrînsă nu- mericește, demonstrează elocvent acest adevăr.Merită a fi supusă analizei însăși teoria cu privire la așa-numita diminuare numerică a clasei muncitoare, știut fiind că, în pofida restrîngerii numerice a muncitorilor manuali, rindurile celor lipsiți de proprietate și nevoiti să-și vîndă forța de muncă pentru a-și cîștiga existenta au crescut și continuă'să crească, iar în concepția marxistă aceste categorii fac și ele parte din clasa muncitoare. Este realitatea care l-a determinat și pe cunoscutul sociolog american Wright Mills să aprecieze că imensa masă a „gulerelor albe" au „exact

21,15:5
22,10

Steaua fără nume. Emisiune-con- 
curs pentru tineri .interprețl 
muzică ușoară.
Cadran economic mondial • 
dustria drogurilor — un mare 
siness occidental » Prezențe
mânești pe meridiane o Mozaic.
Fără cuvinte... „Baletul cutiei de 
scule".
Foaie pentru minte, inimă și lite
ratură. Revistă literară și artisti
că a Televiziunii. Tineretul și pa
tria (II). Spectacol realizat In co
laborare cu cenaclul „Flacăra" la 
Palatul sporturilor și culturii din 
București.
24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert perpetuum extraordinar 
(III) • Capodopere ale muzicii șl 
dansului. Orchestra simfonică șl 
corul Radioteleviziunil. Dirijor : 
Ioslf Conta. Prezintă : petre Co- 
dreanu. în program : lucrări de 
Corelli, Mozart, Berlioz, Cealkov- 
ski, Jora, de Falla. Ravel. în pau
ză : ft Telex a Un surla In pri
măvară. Reportaj TV.

22,05 Pagini de umor : Ce vrăji a mal 
făcut nevasta mea.

aceeași situație de oameni lipsiți de 
proprietate ca și muncitorii trăind din 
salarii. Ei nu primesc venituri din 
proprietate. La fel ca și muncitorii 
din fabrici, ei lucrează pentru cei care 
posedă asemenea mijloace".Faptul că noi și noi categorii șl pături sociale ajung, datorită condițiilor specifice producției capitaliste, la o situație Socială apropiată de cea a clasei muncitoare este de natură să înlesnească proletariatului misiunea de a ralia și uni în jurul său marea majoritate a populației în lupta împotriva monopolurilor. Acesta este de altfel fenomenul caracteristic ce se petrece în prezent în diferite țări avansate economic, ca. de pildă, Franța, Italia. Japonia etc.Cît privește lupta de clasă. însăși viața constituie cea mai drastică dezmințire a teoriilor apologetice burgheze. Adevărul este că tocmai în ultimul timp au ieșit la iveală forme noi, ascuțite ale luptei de clasă în societatea capitalistă ; au apărut. într-un șir de țări (Anglia. Italia, Franța) asemenea forme precum refuzul de a admite încetarea producției și ocuparea îndelungată și gestionarea de către muncitori a unor întreprinderi, continuarea activității productive sub conducere și control muncitoresc.Cu atît mai mult s-au intensificat luptele sociale în condițiile crizei structurale pe care o cunoaște în prezent sistemul capitalist, ale recesiunii. șomajului, inflației. Actualele bătălii sociale din Italia. Spania. Anglia. Franța, Belgia, de o amploare fără precedent în perioada din urmă, se remarcă nu numai prin înalta combativitate a clasei muncitoare, dar și prin antrenarea la luptă a unor largi categorii ale populației, diversificarea formelor de luptă, accentuarea conținutului politic, în sensul că revendicările economice se îmbină frecvent cu cele politice.După cum sublinia secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ..marile bătălii de clasă care au avut loc in ultimii ani în țările capitaliste demonstrează uriașa forță revoluționară a clasei muncitoare, rolul ei important în lupta maselor populare pentru libertate și dreptate socială, împotriva orînduirii capitaliste".Contrar teoriilor „deproletarizării", „colaborării de clasă", „consensului politic", realitățile vieții internaționale probează în mod elocvent creșterea spiritului revoluționar al clasei muncitoare, capacitatea ei de a conduce lupta popoarelor pentru edificarea unei societăți noi. mai drepte, în pas cu cerințele actuale.

Paul DOBRESCU

*

„DE DRAGOSTE DE ȚARA" 
— o manifestare închinată Congresului educației politice și al culturii, organizată la Dej cu participarea unui grup de plasti- cieni din Cluj-Napoca ale căror creații au fost reunite într-o apreciată expoziție la galeria de artă. în acest cadru, membrii a 7 cenacluri literare din județ și a două din Bistrița-Năsăud și Maramureș au susținut un recital de poezie patriotică. • LA 
AIUD, secția de propagandă a Comitetului județean de partid Alba a organizat o consfătuire în cadrul căreia au fost prezentate expunerile „Educația ateist- științifică a populației, pe toate categoriile de vîrstă și socio-pro- fesionale, sarcină majoră a activității politico-educative și cul- tural-artistice de masă", „Forme și metode întrebuințate de organizațiile de tineret pentru educația ateist-științifică a tinerilor", „Propaganda tehnico-știin- țifică în sprijinul educației materialiste a oamenilor muncii" etc. ft AGENDA SIBIANĂ. La 
Mediaș a avut loc gala județeană a filmului de amatori : cine- cluburile din Sibiu, Mediaș, Cis- nădie și altele au prezentat filme avînd ca temă educația patriotică și cetățenească și disciplina de producție. Tot aici — vernisajul expoziției de artă plastică „Timp incandescent", organizată de filiala Uniunii artiștilor plastici. La Sibiu s-a deschis, la casa de cultură a sindicatelor, expoziția județeană a gazetelor de perete și satirice organizată de secția de propagandă a comitetului județean de partid. La Sadu a avut loc o întîlnire a localnicilor cu scriitori sibieni. » FILMELE „Ștefan cel Mare", „Neamul Șoimă- reștilor", „Dacii", „Columna", „Mihai Viteazul" ș.a. rulează timp de o săptămînă la cinematograful „Popular" din Galați, în cadrul ciclului „Din istoria patriei". • BIBLIOTECA ORĂȘE
NEASCĂ DIN REGHIN (Mureș) întreprinde o largă investigație în rindurile cititorilor de toate profesiile și vîrstele. Un cuprinzător chestionar solicită păreri în legătură cu calitatea serviciilor oferite de bibliotecă, cu cărțile ce interesează cititorii, cu scriitorii preferați și altele.
• LA FOCSANI, cadrele tehni- co-inginerești din unitățile economice au participat la o consfă-■ tuire cu tema „Ce ne oferă acest an în domeniul activității editoriale tehnico-științifice". Cartea social-politică fost amplu prinderi și organizării sultațiilor„Sub flamura partidului citim viitorul". • FESTIVALUL-CON - 
CURS AL DANSULUI CU TE
MA, organizat la Casa de cultură din Pitești, a reunit 400 de artiști amatori din județele Argeș, Dîmbovița. Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Sibiu, Teleorman, Satu-Mare și Vîlcea. Locul I : formații din Pitești și Tîrgoviște.
• „CINCI SECOLE DE MUZICA 
BRAȘOVEAN A" este titlul concertului vocal-simfoniic care a încheiat ciclul de spectacole și concerte organizat în orașul de la poalele Tîmpei. în colaborare cu redacția emisiunilor muzicale și de varietăți a Radi oțele viziunii. Și-au dat concursul circa 1 000 de artiști profesioniști și amatori din județ. • AGENDA 
ARĂDEANĂ. La Clubul tinere
tului din Arad s-a desfășurat un simpozion pe tema „Sarcinile reieșite din documentele Congresului al X-lea al U.T.C. pentru intensificarea educației patriotice a tineretului", la care au luat parte un însemnat număr de tineri și tinere din întreprinderile și instituțiile arădene.

și beletristică a prezentată în între- înstituții, cu ocazia expozițiilor și con- avind ca generic
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Semnarea acordului româno - sovietic 
privind colaborarea iu domeniul poștelor și telecomunicațiilor

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La București a fost semnat miercuri acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în domeniul poștelor și telecomunicațiilor. Documentul cuprinde prevederi referitoare la dezvoltarea legăturilor în domeniul serviciilor de poștă și telecomunicații, tarife, trafic, cu privire la studierea condițiilor de exploatare _și simplificarea desfășurării traficului și perspectiva introducerii de noi servicii de poștă și telecomunicații între cele două țări.PE SCURT DIN ȚARĂCORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;BUZĂU. Acțiunile inițiate în acest an de către comitetul sindicatului de la întreprinderea de garnituri de frînă și etanșare din Rîmnicu-Sărat pe linia reducerii rebuturilor, a combaterii risipei și a valorificării deșeurilor tehnologice, au dat rezultate fructuoase. Astfel, din angajamentul asurhat de colectivul de muncă de a obține din deșeuri o producție de un milion Iei în anul 1976, pînă la jumătatea lunii martie se realizase mai mult de 50 Ia sută, în acest timp, calitatea produselor fabricii a înregistrat numai cote Înalte. (Mihai Bâzu).TULCEA. Rețeaua cooperației de consum a județului Tulcea cunoaște in acest an o amplă dezvoltare. La •lurilovca a fost construit un modern cojmplex de alimentație publică prevăzut cu un restaurant, o cofetărie și spații de cazare a turiștilor. Sînt in stadii avansate de construcție magazinul universal cu bufet din Simbăta Nouă, unități comerciale la Babadag și Niculițel. Se află. de asemenea, în construcție complexe de alimentație publică la Baia și Măcin. Se extind și se modernizează campingul „Portița" de pe țărmul mării, unitățile comerciale și de alimentație publică din Cerna, Mahmu- dia și Babadag, precum și o serie de alte unități de pe traseele turistice ale județului. (Vasile Nicolae).ARAD. Lipova și Neudorf sînt două' localități din județul Arad cunoscute pentru importantele producții de fructe, îndeosebi mere. La I.A.S. Lipova, bunăoară, pe unele parcele s-au obținut anul trecut 40 tone mere la hectar, iar în ferma condusă de tehnicianul Iosif Moț, de la Neudorf, s-a realizat pe întreaga suprafață de 22 hectare cite 54 tone mere la hectar. Anul acesta, prin lucrările de întreținere a plantațiilor, dar mai ales prin continuarea acțiunii de îndesire a livezilor se preconizează sporirea potențialului productiv al plantațiilor și obținerea unor producții și mai mari de mere. (Constantin Simion).BACĂU. în scopul velor de animale durile de vinătoare Inspectoratul silvic, Asociația vinătorilor sportivi din Bacău. întreprinde în a- ceste zile ample acțiuni de colonizare ■ a pădurilor. Din „incubatoarele" fazaneriilor de la Răchitoasa și Bu- hoci vor fi trimiși 4 000 de pui în pădurile de la Fîntinele, Zeletin,

creșterii efecti- în toate tonale județului, împreună cu și pescarilor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 martie. In țară : Vremea se 
va răci ușor, îndeosebi în regiunile din 
nordul țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros in primele zile. Vor cădea 
precipitații slabe locale, atit sub formă 
de ploaie, cît și sub forma d“. lapoviță 
si ninsoare. Vintui va sufla potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 și plus 4 grade, mai scă
zute in Maramureș. Transilvania șl Mol
dova, iar cele maxime între 2 și 12 
grade, local mai ridicate. Dimineața 
ceață slabă. La București î Cer variabil, 
mai mult noros. favorabil precipitațiilor 
slabe. Vînt moderat, temperatura va 
înregistra o scădere ușoară.

Acordul a fost semnat de Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, și Nicolai Talîzin, ministrul poștelor și telecomunicațiilor din Uniunea Sovietică.Au fost de față Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și N. V. Maslenikov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.Cu acest prilej, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor a oferit o recepție, iar însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București un dineu. (Agerpres)

Moinești și Traian. Fondurile de vî- nătoare din raza ocolului silvic Moinești vor fi colonizate cu cerbi și capre roșii. Colonizări masive vor fi făcute și în pădurile de pe raza ocoalelor silvice Dărmănești, Livezi, Căiuți. (Gheorghe Baltă).VRANCEA. Din inițiativa biroului comitetului județean de partid a fost organizată o consfătuire a mi- crocooperativelor agricole de producție școlare. Au participat președinții a 86 de microcooperative, directori de școli și profesori, președinții cooperativelor agricole de producție, activiști de partid, ai organizațiilor de tineret și pionieri. Programul a- doptat cu acest prilej este menit să contribuie la creșterea rolului mi- crocooperativelor agricole de producție în educarea prin muncă și pentru muncă a pionierilor și școlarilor din județ, să mobilizeze în mai mare măsură factorii direct răspunzători de buna desfășurare a activității în acest domeniu. (Dan Drăgulescu).BRAȘOV. Cu aproape trei ani în urmă, la întreprinderea de autocamioane s-au înființat primele micro- cantine din municipiul Brașov. La începutul anului 1975, în întreprinderile municipiului funcționau 23 microcantine, iar în prezent funcționează 48 de microcantine, unde servesc masa peste 6 000 de angajați. (Nicolae Mocanu).DÎMBOVIȚA. La Tîrgoviște a avut loc o consfătuire a crescătorilor de oi, la care au participat cadre de conducere, specialiști și lucrători din sectoarele zootehnice ale unităților agricole de stat și cooperatiste, precum'și numeroși gospodari. Dezbă- tind .căile concrete de valorificare superioară a tradițiilor și posibilităților existente, participanții la consfătuire au adoptat un program de măsuri privind dezvoltarea acestui important sector al zootehniei locale. care prevede sporirea efectivelor de ovine, ameliorarea raselor. îmbunătățirea pajiștilor naturale, creșterea producției de masă verde la hectar și altele. (Al. Dumitrache).GALAȚI. La Galați au fost puse la dispoziția populației noi magazine. Pe strada Nicolae Bălcescu a fost inaugurat magazinul „Lustra", specializat în desfacerea de lustre, lampadare, veioze, articole electro- casnice. Alte șase magazine au fost recent deschise în cartierul Aeroport, la parterul noilor blocuri de locuințe. (Dan Plăeșu).
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 17 MARTIE 1976FOND GENERAL DE CîgTIGURI : 1 801 539 lei din care 796 295 lei report.EXTRAGEREA I : 27 34 35 37 14 26.EXTRAGEREA a II-a : 31 22 3 12 21.Plata ciștigurilor se va face în Capitală începînd din 25 martie pînă la 17 mal, în țară, aproximativ din 29 martie pînă la 17 mai 1976 inclusiv, iar prin mandate poștale, aproximativ din 29 martie 1976.

Sosirea în Capitală a președintelui Comitetului federal pentru muncă și angajare din R.S.F. IugoslaviaMiercuri dimineața a sosit în Capitală. la invitația Ministerului Muncii, Svetozar Pepovski, președintele Comitetului federal pentru muncă și angajare din R.S.F.I.La sosire, oaspetele a fost întîm- pinat de tovarășul Petre Lupu, mi
Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Nicolae Giosan, a primit mesaje de mulțumire din partea președintelui Camerei Reprezentanților din Australia. Billy Mackie Snedden, și a președintelui Senatului. Condor Louis Laucke, pentru felicitările ce le-au fost adresate cu prilejul alegerii lor în aceste funcții.

★Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a adresat o telegramă de felicitare ministrului apărării naționale al Republicii Populare Mongole, general de armată Batîn Dorj, cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a armatei populare mongole.
★Miercuri s-aii încheiat la Oradea lucrările simpozionului național cu tema „Probleme actuale și de perspectivă privind cartarea agrochimi- că a solurilor și întocmirea planurilor de fertilizare", organizat sub e- gida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Reunind peste 100 de specialiști din ministerul de resort, unitățile de cercetare si de la oficiile județene de pedologie și

A apărut, „REVISTA DE ISTORIE" nr. 1/1976In deschidere este publicat editorialul „O politică externă dinamică, științific fundamentată, aflată în slujba intereselor poporului român, a cauzei nobile a păcii și colaborării internaționale". în continuare sînt publicate studiile : „Karl Marx despre români. Restituiri și date noi" de Cornelia Bodea ; „Solidaritatea mișcării muncitorești din România cu lupta antifascistă a forțelor democratice și progresiste din alte țări (1933—1939)“ de Nicolae Jurca ; „încheierea acordului româno-rus din 18 septembrie — 1 octombrie 1914. însemnătatea și consecințele sale" de Anastasie Iordache ; „Aspecte demoîntreprinderea de utilaj tehnologic BuzăuUn partener apreciatîn ultimii ani, colectivul de muncă de la întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău a parcurs într-un ritm rapid treptele afirmării, capacitatea sa tehnică ilustrîndu-se mereu prin realizări de prestigiu în domeniul' producerii de utilaje și instalații necesare industriei chimice, metalurgiei și construcțiilor căilor de comunicație rutieră. Inteligența tehnică proprie a fost valorificată din plin, asigurindu-se astfel diversificarea permanentă a tipurilor de produse realizate în condiții calitative superioare, fapt ce a dus la dobîndirea unui binemeritat prestigiu atit în țară, cît și în străinătate. întreprinderea buzoiană livrează la export, între altele, utilaje pentru rafinării și fabrici de îngrășăminte. utilaje destinate industriei metalurgice, rezervoare pentru produse chimice, rulouri com- pactoare pentru lucrări terasie- re. De o bună apreciere se bucură aceste produse în țări ca U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R P. Ungară, Cuba, Siria, Mexic, Pakistan, Iran, Irak.Planul de livrări la export reprezintă, in acest an., o creștere cu 52 la sută față de 1975, ca urmare a solicitărilor tot mai sporite din partea partenerilor externi. Acordînd atenția cuvenită realizării exemplare a prevederilor contractelor cu beneficiarii străini, colectivul de

nistrul muncii, și de membri al conducerii ministerului. A fost prezent Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.în cursul aceleiași zile au început convorbirile între cei doi miniștri.
agrochimie din întreaga țară, manifestarea s-a axat pe dezbaterea unor referate și comunicări privitoare la folosirea eficientă a îngrășămintelor chimice, a celor naturale și a amendamentelor. Au fost reliefate, de a- semenea, necesitatea finalizării acțiunilor de cartare tehnologică a tuturor zonelor arabile ale tării și a stabilirii însușirilor agroproductive ale solului, precum și importanța ra- ionării pedoclimatice pe zone. în acest sens, s-a recomandat generalizarea experienței pozitive obținute de specialiștii Oficiului de pedologie și agrochimie din Bihor.

★în fiecare primăvară are loc la Ruse. în Bulgaria. Festivalul international intitulat „Zilele muzicale din martie". Continuînd tradiția participării la acest festival a unor formații simfonice din țara noastră.. la ediția din acest an. care va începe peste cîteva zile, va fi prezentă Orchestra simfonică a filarmonicii „George Enescu" din București. Ea va susține două concerte cu programe diferite, dirijate de Mircea Criș- tescu și avînd ca soliști pe Ion Voi- cu. Varujan Cozighian și Mirel Ian- covici. (Agerpres) 
grafice din principalele așezări urbane moldovene consemnate de călătorii străini în anii domniei lui Vasile Lupu" de Alexandru Ligor.La rubrica „Consultații în sprijinul participanților la învățămîntul politico-ideologic de partid". Ion Spălă- țelu semnează consultația „Făurirea partidului unic marxist-leninist al clasei muncitoare din România. Desfășurarea operei de construire a societății socialiste. Victoria deplină a socialismului în România. Congresele al IX-lea și al X-lea ale P.C.R.". Revista mai conține obișnuitele_ rubrici ; „Documentar". „Viața științifică". „Recenzii" și „însemnări".

pe piața externămuncă al întreprinderii de utilaj tehnologic din Buzău și-a programat încă de Ia sfîrșitul anului precedent aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice menite să contribuie la menținerea unei ritmicități riguroase a fabricației reperelor destinate exportului și a calității ridicate a fiecărui produs executat. Astfel, au fost inițiate ample măsuri de organizare a fluxurilor de transport și aprovizionare cu materii prime, întărirea asistenței tehnice și a controlului calității pe faze, de folosire eficientă a fondului de timp. Urmărind asigurarea asistenței tehnice competente la punerea în funcțiune a utilajelor și instalațiilor livrate partenerilor externi, întreprinderea a organizat grupe „Service" într-o serie de țări care au solicitat acest lucru.Onorarea cu promptitudine a contractelor și calitatea înaltă a utilajelor fabricate au contribuit la creșterea continuă a prestigiului întreprinderii de utilaj tehnologic din Buzău pe multe piețe ale lumii, fapt pentru care colectivul de mțin- că de aici este hotărît să-șl sporească eforturile creatoare și în acest an, în vederea păstrării și consolidării renumelul dobîndit.
Mihai BAZU
corespondentul „Scînteli"

ETAPA A XX-A A DIVIZIEI AWf „spectacol“ puțin fotbal.uiEvenimentele etapei a XX-a privesc extremele clasamentului general. în partea lui de' frunte. Steaua s-a distanțat la patru puncte de Dinamo (rezultate : F. C. Constanta — Steaua 0—1 și A.S.A. — Dinamo 2—0). Cu trei victorii succesive în acest retur de campionat. Steaua continuă creșterea începută în toamna trecută; totuși e mai bine să-i cerem probe continue despre sporirea valorii formației, pînă la atingerea nivelului internațional de cerințe puse în fața fotbalului nostru. în schimb. Dinamo, in regres ca forță de joc. a primit, în cele două partide oficiale jucate la Tîrgu-Mureș. nu mai puțin de șase goluri ; l-ar fi primit ieri și pe al șap- ' telea dacă portarul Stefan n-ar fi a- părat — iar portarul Nagel n-ar fi ratat 1 — un 11 metri.în legătură cu situația de mai sus, ceea ce îngrijorează e faptul că din apărarea dinamovistă au făcut parte toți cei trei fundași centrali selecționați în lotul reprezentativ.La capătul celălalt al clasamentului, rezultatele meciurilor Universitatea Cluj-Napoca — F.C. Argeș 0—1 (penalti ratat de Batacliu în min. 75 !) și U.T.A. — C.F.R. 2—1 (golul victoriei s-a marcat în min. 90 !) au înrăutățit pozițiile echipelor clujene, care în cele trei etape de primăvară n-au cîștigat decît un punct din 12 posibile.Iată și celelalte scoruri Înregistrate ieri : Politehnica Timișoara — Politehnica Iași 1—0 (0—0), F.C.M. Reșița — Jiul 2—0 (1—0), Olimpia — S.C. Bacău 0—0, Sportul studențesc — F.C. Bihor 2—0 (0—0) și Rapid — Universitatea Craiova 4—2 (2—1).Citeva cuvinte despre acest ultim meci, televizat și, prin urmare, văzut de foarte mulți amatori de fotbal. Multe faze fierbinți la ambele porți, goluri, de asemenea, multe — trei marcate de cvasidebutantul Rontea — alte cîteva realizări personale din partea tinerilor jucători Manea, Bălăci, Crișan sau Cămătaru, evoluția cam neașteptată a scorului etc., etc., toate acestea strînse laolaltă au lăsat probabil multora un gust agreabil despre meci. Tocmai pentru formarea gustului despre fotbalul adevărat, pentru o opinie .fermă despre ceea ce înseamnă .fotbalul modern, dorim să dăm deoparte perdeluța înflorată care a acoperit ieri acest „spectacol fotbalistic". în fond, elementele „spectaculoase" văzute ieri din tribună sau la televizoare n-au rezultat dintr-un joc modern, conform cu cerințele internaționale ale fotbalului contemporan, ci din însăși tarele ce atîrnă de picioarele echipelor noastre
deîn cupele europeneîn meci retur pentru sferturile finală ale competiției de fotbal „Cupa cupelor", echipa Sachsenring Zwickau (R. D. Germană) a învins cu scorul de 1—0 (1—0) cunoscuta formație scoțiană Celtic Glasgow. Primul joc se terminase la egalitate (1—1). astfel că echipa Sachsenring s-a calificat pentru semifinale. La Frankfurt pe Main, în meciul retur dintre echipele Eintracht din localitate și Sturm Graz (Austria), din sferturile de finală ale „Cupei cupelor", fotbaliștii vest-germani au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0). învingătoare și în primul joc (2—0). echipa din Frankfurt pe Main s-a calificat în semifinalele competiției. .La Sofia, în meci retur pentru sferturile de finală ale „Cupei U.E.F.A.", echipa bulgară Levski Spartak a întrecut cu scorul de 5—4 (2—2) formația C. F. Barcelona. Cîștigătoare cu 4—0 In primul joc, C. F. Barcelona s-a calificat în semifinale. în aceeași competiție, la Mielec, echipa vest- germană S. V. Hamburger a învins cu scorul de 1—0 (1—0) formația poloneză Stal Mielec șl s-a calificat în semifinale (în meci tur : 1—1). 

fruntașe. Rapid și Universitatea Craiova, echipe din elita fotbalului, nostru și bucurîndu-se de multă popularitate, se complac pe mai departe, dacă dăm în lături per- deluța „elementelor spectaculoase", în aceleași păreri tactice și scheme învechite, cu joc lent, bazate pe o pregătire fizică îndoielnică, o slabă rezistență în regim de viteză. (De aici. între altele, și practica faultului intenționat, grosolan. în locul unei angajări fizice, puternice și corecte — practică ce a dus ieri la rănirea lui Bălăci, jucător încă foarte tînăr, cu perspectivă în fotbalul nostru).Acum. întrecerea oficială internă se va întrerupe pentru a permite pregătirea meciului România—Franța din preliminariile olimpice (24 martie). Să fie și acesta un nou prilej pentru cluburile, antrenorii și jucătorii din întreaga divizie de a se gîndi și, mai ales, de a acționa - cu toată decizia spre țel : atingerea parametrilor fotbalului modern, re- zultativ pe plan extern, parametri care, la drept Vorbind, se află în netă contradicție cu desuetul „spectacol fotbalistic".
Valeriu MIRONESCU

CLASAMENTULSteaua 20 13 4 3 45—17 30Dinamo 20 12 2 6 43—21 26„Poli" Tim. 20 9 4 7 30—29 22S.C. Bacău 20 10 2 8 22—23 22F.C.M. Reșița 20 10 2 8 24—27 22F.C. Bihor 20 9 3 8 24—23 21F.C. Argeș 20 8 5 7 22—26 21A.S.A. 20 9 2 9 28—28 20„Poli" Iași 20 8 4 8 28—28 20Sportul stud. 20 9 2 9 24—28 20Jiul 20 8 3 9 30—32 19Rapid 20 8 3 9 23—27 19Univ. Craiova 20 7 4 9 26—22 18F.C. Constanta 20 8 2 10 24—23 18U.T.A. 20 8 2 10 24—32 18Olimpia 20 6 5 9 18—32 17C.F.R. 20 4 6 10 16—29 14„U“ Cluj-Napoca 20 5 3 12 23—25 13
ETAPA VIITOARE

(28 martie)Steaua — A.S.A. ; Dinamo — O- limpia ; Jiul — S. C. Bacău ; Politehnica Timișoara — „U“ Cluj-Napo- ca ; Universitatea Craiova — Sportul studențesc ; U.T.A. — F. C. Constanța ; C.F.R. — Rapid ; F. C. Bihor — F. C. Argeș ; Politehnica Iași — F.C.M. Reșița.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HOCHEI : Azi încep 
întrecerile mondiale 

(grupa B)ZURICH 17 (Agerpres). — Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B) începe astăzi în Elveția, reunind echipe reprezentative din 8 țări. Iată programul primei zile a competiției : In localitatea Bienne : Italia — Iugoslavia ; România — Japonia. în localitatea Aarau : Olanda — Norvegia ; Elveția — Bulgaria.
TENISA început turneul de tenis care are loc în orașul american La Costa (California). în primul tur. Ilie Năstase l-a învins cu 6—4. 6—4 pe australianul Syd Ball. Vilas (Argentina) l-a eliminat cu 6—2. 6—4 pe Colin Dibley (Australia), iar Ray Ruffels (Australia) a cîștigat cu 7—6. 7—6 partida cu Victor Pecci (Paraguay).

★în primul tur al concursului feminin de tenis de la Dallas (Texas), iugoslava Mima Jausovec a învins cu 5—7, 6—3, 6—2 pe Sue Stap (S.U.A.). Francoise Durr (Franța) a

BOX : Noi înscrieri 
la „Centura de aur“

• Echipele Iranului Iugo
slaviei în formații complete
• Pînă în prezent, 80 de 
concurenți străini din 11 țăriPe adresa federației de box continuă să sosească înscrieri la turneul internațional pentru „Centura de aur" (București, 19—25 aprilie a.c.). Asemenea reprezentativelor Cubei și 
Venezuelei, vor participa la întrecerea în formații complete echipele 
Iranului și Iugoslaviei. Din Africa, pe lîngă puglliștii din loturile olimpice ale Nigeriei și Ghanei, și-au anunțat sosirea cinci boxeri din Egipt. Astfel, pînă în prezent, la „Centura de aur" s-au înscris 80 de concurenți străini din 11 țări — Cehoslovacia, Cuba, 
Egipt, Franța, Ghana, Iran, Iugosla
via, Nigeria, Olanda, U.R.S.S. și Ve
nezuela.Colegiul central de antrenori a stabilit o listă cuprinzînd numele a 51 de boxeri români care se vor pregăti pentru întrecerile turneului. Numărul și numele concurenților români vor fi definitivate în raport de necesitățile programului și al numărului de boxeri străini. Oricum, pe ringul de la Palatul sporturilor și culturii vor urca membrii lotului olimpic român, printre care frații Cuțov, Alee Năstac, 
Constantin Gruiescu și Ibrahim Fare
din, Gabriel Pometcu, Victor Silber- 
man, Costică Dafinoiu și Mircea Dan 
Simon.

Program de pregătire 
continuă a gimnaștilor 

româniDupă recentele turnee peste hotare. gimnastele și gimnaștil noștri continuă „rodarea" exercițiilor pentru turneul olimpic, prin concursuri în fata publicului. Astfel, echipele vor susține cîte trei meciuri bilaterale : masculin — București (27 și 28 martie) România — Spania. Rouen (3 și 4 aprilie) România — Franța, București (9 șl 10 aprilie) România — R.P.D. Coreeană ; feminin — Rouen (3 și 4 aprilie) România — Franța, București (9 șl 10 aprilie) România — R.P.D. Coreeană, Budapesta (15 și 16 mai) România — Ungaria. în afara acestor intîlnirl pe echipe, trei gimnaste și trei gimnaști vor participa la „Turneul Moscova — Riga" (31 martie — 10 aprilie), Ungureanu șl Sorin concura la „Turneul (Londra — 10 aprilie).Așa.cum s-a mal anunțat, campionatele internaționale ale României — cu participarea unor sportivi din zece țări europene șl din Canada — se vor desfășura la Bacău (16—18 a- prilie), în organizarea forului sportiv local, iar campionatele naționale (28—30 mai) vor avea loc la București, foarte probabil la Palatul sporturilor și culturii.

iar Teodora 
Cepol vor 

campionilor"

feminin de 9 runde în află Nona și Suzana

întrecut-o cu 6—3. 6—4 pe Virginia Ruzici (România). în proba de dublu. Jausovec (Iugoslavia) și Fernandez (Columbia) au învins cu 6—0. 6—2 pe Ellie Vess ies (Olanda), Virginia Ruzici (România).
ȘAHîn turneul internațional șah de la Belgrad, după fruntea clasamentului se Gaprindașvili (U.R.S.S.) ________Verdczi (Ungaria) cu cîte 8 puncte, urmate de Maria Ivanka (Ungaria) 6 puncte (1). Margareta Muresan ocupă locul 7. cu 4 puncte. Rezultate din runda a 9-a : Pihailicl — Ganrindas- vili 0—1 ; Markovici — Kahlbrener 0—1 ; Mureșan — Verbczi 0—1. Restul partidelor s-au întrerupt.

AUTOMOBILISM„Cursa campionilor", tradiționala competiție automobilistică de formula I, a revenit pilotului englez James Hunt, care a concurat pe o mașină „McLaren". învingătorul a parcurs, pe circuitul de la Brands Hatch, 168 km cu o medie orară de 173,700 km.

CĂILE ELIMINĂRII DECALAJELOR ECONOMICE
CONSECINȚE ALE PRACTICILOR INECHITABILE ȘI DISCRIMINATORII

(Urmare din pag. I)bogate și cele sărace, departe de a se atenua, s-au accentuat ?Față de o asemenea evoluție cu grave consecințe pentru economia tuturor țărilor, pentru însăși pacea lumii, țările în curs de dezvoltare se pronunță hotărit pentru intensificarea cooperării internaționale. în condiții și pe baze care să_ asigure o creștere rapidă a capacității lor productive. în „Declarația" și „Programul de acțiune", adoptate la sesiunea recentă a „Grupului celor 77“ — reuniune la care România a fost primită oficial în acest grup care include peste 110 țări în curs de dezvoltare — au fost înscrise obiectivele majore ale unei cooperări internaționale echitabile, de natură să contribuie efectiv la accelerarea dezvoltării țărilor rămase în urmă.Așa cum este cunoscut, România, tară socialistă în curs de dezvoltare, pune un accent deosebit pe cooperarea economică și tehnico-științifică, pe baza egalității și avantajului reciproc, cu țările in curs de dezvoltare, manifestind o preocupare deosebită pentru ca extinderea acesteia, in forme noi, superioare, să vină in sprijinul eforturilor care se depun pentru valorificarea resurselor naturale, dezvoltarea industriei, a bazei alimentare, accelerării progresului multilateral. Această preocupare a fost puternic pusă în evidență cu prilejul tuturor contactelor președintelui României cu șefii de state din țările respective ; ea treoe ca un fir roșu prin documentele și acordurile semnate cu aceste prilejuri, se concretizează în numeroasele acțiuni de cooperare întreprinse de țara noastră, în același timp, țara noastră înțelege să beneficieze de avantajele ce decurg dintr-o cooperare rodnică si eficientă, avînd ca obiectiv lichidarea decalajelor dintre state. Concomitent, țara noastră militează consecvent pe plan internațional pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale, care să creeze condițiile optime unei cooperări cît mai largi, de natură să favorizeze dezvoltarea tuturor țărilor, în primul rind, a celor în curs de dezvoltare, progresul întregii umanități. >
I. FINT1NARU

Persistența în relațiile economice internaționale a unor 
raporturi de schimb inechitabile, a unor practici negative 
— restricții, discriminări, acorduri legate de condiții poli
tice, ingerințe, presiuni, represalii — iar, pe de altă parte, 
nesatisfacerea obligațiilor asumate cu privire la transferul 
de bunuri materiale și la asistența financiară au grave ur
mări asupra economiilor din țările în curs de dezvoltare, 
așa cum se vede și din exemplele de mai jos :

• PONDEREA tarilor în curs de dezvoltare ÎN EXPOR
TURILE MONDIALE A SCĂZUT de la 31 la suta în 1950, la 
21 la sută în 1965, la 18 la sută în 1973 și la numai 11 la 
SUtă în 1975 (pentru ultimii doi ani sînt exceptate din calcul exporturile de petrol).

• PRODUSELE MANUFACTURATE reprezintă DOAR 
5 LA SUTĂ din exporturile lumii a treia pe piețele țărilor 
capitaliste industriale.

• Datorită scăderii veniturilor în devize obținute de 
țările subdezvoltate, PONDEREA ECHIPAMENTULUI IN

COMPARAȚII
• Suma totală a mijloacelor financiare alocate anual 

pentru dezvoltare, în cadrul O.N.U., nu reprezintă NICI 
UNU LA SUTĂ din cheltuielile care se fac în lume pentru 
ÎNARMĂRI.

• De la crearea P.N.U.D., în anul 1965, INVESTIȚIILE 
făcute în țările în curs de dezvoltare s-au ridicat la 4 MI
LIARDE de dolari. Dar numai în perioada 1965—1973, ță
rile dezvoltate au obținut din cele nedezvoltate BENEFICII 
care se cifrează la 23 MILIARDE dolari.

• Valoarea acțiunilor în scopul dezvoltării întreprinse 
în cadrul Programului Lărgit de Asistență Tehnică (P.E.A.T.), 
apoi în cel al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.) a crescut de la 4,5 milioane de dolari în 
1951, la 226 milioane în 1970 și la 500 milioane în 1975.

Cu toate acestea, în perioada 1960—1972, din cele 
110 țări în curs de dezvoltare, DOAR 7 au atins un oare
care nivel de industrializare (o participare de 20—30 la 

DUSTRIAL în volumul total al importurilor acestor state A 
SCĂZUT de la 40 la sută în 1956, la 25 la sută în 1966 și 
la doar 16 la sută în 1974.

• DEFICITELE ÎN BALANȚELE COMERCIALE ale ță
rilor în curs de dezvoltare AU CRESCUT, după cum ur
mează : 9 miliarde de dolari în 1973 ; 27,5 în 1974 ; 35 
în 1975. Totalul DATORIEI EXTERNE a acestor state se ridica 
anul trecut la circa 120 MILIARDE de dolari.

© Datorită RAPORTULUI DE SCHIMB NEFAVORABIL 
între prețurile produselor prelucrate și cele ale materiilor 
prime, țările în curs de dezvoltare AU PIERDUT,în comerțul 
internațional, circa 70—80 MILIARDE DOLARI în decursul 
deceniilor al șaselea și al șaptelea.

© Datorită INFLAȚIEI, țările nedezvoltate plătesc cu 
300—400 LA SUTĂ MÂI MULT semințele, îngrășămintele, 
insecticidele — ceea ce impietează grav asupra eforturilor 
de ridicare a randamentului producției agricole.

REVELATOARE
sută a industriei în venitul național). Alte 17 țări au această 
pondere în limitele de 10—20 la sută ; restul sub această 
cotă minimă.

NICI 2 LA SUTĂ din producția industrială care utili
zează tehnici avansate nu aparține țărilor nedezvoltate.

• Programul Alimentar Mondial (P.A.M.), creat în 1963 
în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), a pus în aplicare circa 600 de pro
iecte în 88 de țări în curs de dezvoltare, în valoare de 1 522 
milioane de dolari. Cu toate acestea, țările în curs de dez
voltare au importat cantităti crescînde de cereale (de la 
12,4 în 1951 la 34 MILIOANE DE TONE în 1973).

® Cheltuielile absorbite de taxele vamale încasate de 
statele importatoare s-au ridicat în 1973 la circa 45 MI
LIARDE de dolari, de aproape DOUĂ ORI Șl JUMĂTATE 
valoarea globală a ajutorului pentru țările în curs de dez
voltare.

OBIECTIVE MAJORE 
ALE COOPERĂRII ECONOMICE 

INTERNAȚIONALE
lntr-un șir de documente privind instaurarea unei noi 

ordini economice internaționale, între care Declarația șt 
Programul de acțiune, adoptate la recenta reuniune mi
nisterială de la Manila a „Grupului celor 77", sînt înscrise 
obiectivele majore ale cooperării economice internaționale, 
obiective pentru a căror transpunere în viață a militat și 
militează cu consecvență țara noastră. Iată cîteva dintre ele ;

• Stabilirea unui raport just între prețul materiilor prime 
și produselor agricole și cel al produselor industriale ; 
crearea condițiilor pentru realizarea unei mai mari stabili
tăți a prețurilor.

• Restructurarea producției industriale și a comerțului 
mondial astfel îneît să se asigure o creștere simțitoare a 
ponderii țărilor în curs de dezvoltare în aceste sectoare. 
(Ponderea în producția industrială mondială ar trebui să 
crească de la 7 la sută în prezent la 25 la sută în anul 2000).

• Ameliorarea substanțială a sistemului generalizat de 
preferințe și crearea unor avantaje suplimentare pentru 
țările în curs de dezvoltare în vederea creșterii capacității 
lor globale de export.

• Elaborarea unor programe complexe pentru dezvol
tarea producției agricole în țările nedezvoltate.

• Sporirea ajutorului financiar pentru dezvoltare din 
partea țărilor industriale, astfel îneît acesta să reprezinte, 
în 1980, 0,7 la sută din produsul lor național brut.

• Realizarea de urgență a unei reforme a sistemului 
monetar internațional, care să răspundă intereselor și nece
sităților țărilor în curs de dezvoltare.

• Accesul larg, fără discriminări, la cuceririle științei și 
tehnicii contemporane și măsuri concrete în direcția unui 
larg transfer de tehnologie în țările în curs de dezvoltare.

• Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în vederea 
formării de cadre naționale.

• Promovarea unor programe de cooperare economică 
între țările în curs de dezvoltare.
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DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE Convorbiri economice româno-britanice
Puternică manifestare de solidaritate

cu poporul MozambiculuiUNITE 17 — Corespondentul nostru transmite : ConsiliulO.N.U. a fost convocat marți după-amiază. la cerereaNAȚIUNILE de Securitate al _ ______ ________ , _Mozambicului. pentru a dezbate „situația ce rezultă din hotărîrea sa de a impune sancțiuni contra Rhodesiei pentru aplicarea-deplină a deciziilor pertinente ale Consiliului de Securitate". După cum s-a mai anunțat, începînd de la 3 martie a.c„ Mozambicul a închis granița cu Rhodesia și a rupt orice fel de comunicații rasist ilegal al lui Ian Smith. cu această țară, guvernată de regimul

Conferința O.N.U. asupra dreptului măriiLONDRA 17 — Corespondentul nostru transmite : Tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a sosit miercuri la Londra, într-o vizită, la invitația ministrului comerțului al Marii Britanii, Peter Shore.în aceeași zi, cei doi miniștri au discutat asupra unor probleme privind relațiile economice și de cooperare dintre România și Marea Brita-

n;e, precum și perspectivele conlucrării și extinderii pe multiple planuri a acestor relații. Au fost, de asemenea, analizate o serie de măsuri pentru realizarea și finalizarea acțiunilor de cooperare și colaborare între industriale din Britanic.La convorbire sadorul român Popa.
România șia luat parte la Londra,

MOSCOVA LONDRA

unități Mareaamba- Pretor

NAȚIUNILE UNITE 17. — Agerpres : Cea de-a IlI-a Conferință internațională asupra dreptului mării și-a definitivat programul de lucru și a trecut la abordarea problemelor pe comisii, care desfășoară cite două ședințe pe zi. Prima comisie a conferinței are pe agenda sa problema zonei internaționale a teritoriilor submarine, zonă declarată de Adunarea Generală a O.N.U. drept „patrimoniul comun al umanității" care este și situată dincolo de limite-

le de jurisdicție națională. Comisia a doua are de prezentat statutul juridic al zonelor aflate sub jurisdicție națională — marea teritorială, zona contiguă, zona economică, platoul continental, regimul strîmtori- lor. regimul insulelor mari și mici, delimitarea spațiilor maritime, ca și problema mărilor închise și semiîn- chise. Cea de-a treia comisie a conferinței are în atenția sa cercetarea științifică și ocrotirea mediului marin.
Dezbaterile au fost deschise prin discursul ministrului de externe al Mozambicului. Joaquim Chissano, care a făcut o prezentare detaliată a situației din zonă și a problemelor grave ce rezultă pentru țara sa ca urmare a ruperii legăturilor economice, comerciale, financiare, vamale și de oricare alt fel cu Rhodesia, legături cultivate și dezvoltate în trecutul colonial, care au plasat economia Mozambicului într-o puternică dependentă de economiile Rhodesiei și Africii de Sud. Vorbitorul a făcut apel la statele membre ale O.N.U. să acorde asistență economică, financiară și tehnică țării sale pentru a putea face față situației create prin transpunerea în viață a hotărîrilor O.N.U. vizînd aplicarea de sancțiuni depline împotriva Rhodesiei.A urmat la cuvint ministrul de externe al Jamaicăi. Dudley Thompson. care extinderii ritate a Rhodesiei să treacă .hotărîrilor O.N.U. în acest sens și la sprijinirea luptei poporului Zimbabwe. Reprezentantul Kenyei, Char-

s-a pronunțat în favoarea de către Consiliul de Secu- ariei sancțiunilor contra și a cerut tuturor statelor la aplicarea rezoluțiilor și

les Maina, vorbind în calitatea sa de președinte pe luna în curs al grupului statelor africane, a cerut Consiliului de Securitate să condamne actele de agresiune comise de Rhodesia contra Mozambicului. Reprezentantul Zambiei, D. Kamana. a declarat că. prin aplicarea sancțiunilor contra regimului rasist rhodesian, Mozambicul a dat dovadă de curaj politic, spirit de sacrificiu și solidaritate cu lupta de eliberare a poporului buie. la rindul său. să facă dovada hotărîrii sale de a sprijini nerea în viată a propriilor acordînd. astfel, asistența poporului mozambican.A urmat la cuvint reprezentantul Tanzaniei, Salim A. Salim, care a prezentat Consiliului de Securitate textul unui proiect de rezoluție elaborat de bre ale România, hotărîrea relațiile cu Rhodesia, condamnă actele provocatoare și agresive ale regimului rasist si se pronunță pentru acordarea de asistentă internațională Mozambicului.

zimbabwe, iar O.N.U. tre-trknspu- rezoluții, necesară
un grup de 11 state mem- consiliului, intre care și document care salută Mozambicului de a rupe

PEKIN
VIZITA DELEGAȚIEI

DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.MOSCOVA 17. — Corespondentul A- gerpres transmite : La 17 martie, delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Țurcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care se află în vizită în U.R.S.S., la invitația C.C. al P.C.U.S., a fost primită de tovarășul K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, desfășurată într-o atmosferă prietenească, la care a participat G. A. Kiseliov, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.U.S.La convorbire a luat parte Gheor- ghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică. I

După anunțarea demisiei

premierului WilsonLONDRA 17 (Agerpres). — După anunțarea demisiei premierului H. Wilson, în Marea Britanie au ceput pregătirile pentru desemnarea, unui succesor în funcția de lider al partidului laburist, care, potrivit uzanțelor, va deveni automat și șef al guvernului.Pînă acum și-au anunțat candidatura la succesiune șase membri ai actualului guvern — Roy Jenkins, Denis Healey, James Callaghan. Michael Foot. Anthony Crossland. Anthony Wedgwood Benn. Liderul partidului laburist urmează să fie ales de grupul parlamentar laburist din Camera Comunelor, care a și stabilit procedura de alegere.
Colocviu dedicat situației economice

din Italia

în-
Vizita delegației de partid și guvernamentale laoțieneJ17 (Agerpres). — Tzedun a primit, de partid și Președin- miercuri, guverna- de Kay-

PEKIN tele Mao delegația mentală laoțiană, condusă sone Phomvihane, secretar general al Partidului Popular Revoluționar din Laos, primul ministru al Republicii Democrate Populare Laos, și Phoun Sipaseuth, membru al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.L., vice- premier și ministru al afacerilor externe al Laosului, care efectuează o

vizită oficială de prietenie în R.P. Chineză. La întrevedere, informează agenția China Nouă, au fost pre- zenți Hua Kuo-fen. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., premier interimar al R.P. Chineze, și Iao Uen-iuan, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C. Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească privind relațiile dintre partidele și popoarele celor două țări.
Comunicat comun

SituațiaBEIRUT 17 (Agerpres). — La Beirut s-a înregistrat miercuri o atmosferă de expectativă în care se urmăresc cu atenție eforturile ce se fac în direcția găsirii unei soluții politice a situației — subliniază a- genția M.E.N. Președintele Suleiman Frangieh continuă să-și mențină funcția de șef al statului, fiind sprijinit de Partidul Falangelor Libaneze și Partidul Național Liberal, precum și de un mare număr de militari.După consfătuirea avută cu președintele Frangieh, ministrul de interne Camille Chamoun a declarat

din Libancă „locul președintelui nu este vacant și va mai trece multă vreme pînă cînd va fi liber", adăugind că palatul de la Baabda trebuie protejat împotriva oricărui atac.Pe de altă parte, locuitorii Beirutului încep să sufere din nou din cauza lipsei alimentelor, a carburanților și a altor bunuri de primă necesitate. Pe străzile capitalei libaneze incidentele au continuat, pro- vocînd moartea a 40 de persoane și rănirea altor 100. Elemente înarmate au deschis porțile a eliberînd peste 1 000 drept comun. două închisori, de deținuți de
Un raport al G.A.T.T. privind evoluția 

schimburilor comerciale mondiale

ROMA 17 — Corespondentul nostru transmite : După trei zile de dezbateri, miercuri au luat sfîrșit la Roma lucrările colocviului pe tema „Criza economică și condiționșrile internaționale față de Italia". La colocviu au luat parte Enrico Berlin- guer, secretar general al P.C. Italian, Ugo la Malfa. președintele Partidului Republican Italian, membri ai Direcțiunii P.C.I. și ai P.S.I., reprezentanți ai altor partide democratice. economiști, oameni de știință din Italia și din alte țări.Participanții la colocviu au relevat în intervențiile lor gravitatea crizei economice prin care trece în prezent Italia și au sugerat căile și mijloacele de depășire a acesteia. In încheierea dezbaterilor a luat cuvintul Giorgio Amendola, membru al

Direcțiunii P.C.I., președintele Centrului de studii pentru politica economică. El a arătat că apărarea lirei constituie în prezent obiectivul prioritar care trebuie urmărit în materie economică. Situația lirei italiene continuă să se deterioreze, cursul ei scăzînd cu 22 la sută față de dolar în ultima lună. Referindu-se Ia măsurile care trebuie luate, vorbitorul a afirmat că se impune realizarea unor proiecte de investiții, că este necesar să se limiteze consumul intern și să se adopte o serie de măsuri fiscale. „Doar prin intermediul unei politici selective a consumului si investițiilor poate fi combătut șomajul, se pot oferi tinerilor locuri de muncă. O asemenea politică cere desigur, a adăugat el, un guvern nou".

CIUDAD DE PANAMA 17 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosin Broz Tito, șl-a încheiat vizita în Panama. împreună cu șeful guvernului panamez. Ornat Torri- jos. el a trecut in revistă problemele relațiilor dintre cele două țări, ex- primînd dorința de extindere a acestora în diferite domenii — se spune în comunicatul comun, dat publicității la Ciudad de Panama. Evidențiind progresele realizate în domeniul destinderii, părțile au subliniat necesitatea transformării acestui • proces

iugoslavo-panamezîntr-un factor îndelungat în relațiile internaționale și extinderii sale asupra tuturor țărilor și asupra tuturor sferelor raporturilor internaționale.Părțile au evidențiat, de asemenea, necesitatea accelerării tratativelor în vederea încheierii lor grabnice prin- tr-un nou tratat privind Canalul Panama. încheiat pe baza respectării suveranității și jurisdicției Republicii Panama în zona canalului.Președintele I. B. Tito a sosit, miercuri, la Caracas.
Reuniunea ministerială a Ligii ArabeCAIRO 17 (Agerpres). — In cadrul conferinței Ligii Arabe, ce se desfășoară la Cairo și la ale cărei lucrări participă miniștrii de externe sau reprezentanți ai acestora din țările membre ale organizației, au fost abordate miercuri aspectele cooperării arabo-africane. In acest context, a fost aprobată propunerea ca o reuniune arabo-africană la nivelul mi-

niștrilor de externe să fie organizată Ja Dakar, la 19 aprilie.Țări ie arabe vor prezenta la această reuniune o schiță de program privind acțiunile viitoare în direcția cooperării economice, comerciale și financiare dintre țările arabe și cele africane. Va fi, de asemenea, discutată posibilitatea convocării unei întruniri arabo-africane la nivel înalt.
Alegerile preliminare din S. U. A

GENEVA 17 (Agerpres). — Raportul Secretariatului G.A.T.T. privind evoluția comerțului mondial relevă că. în 1975, schimburile comerciale și-au redus volumul cu aproximativ 6 la sută, față de o creștere de 8 procente înregistrată anul precedent. Autorii raportului rfemarcă, printre altele, că este pentru a doua oară în perioada postbelică cînd se înregistrează un asemenea fenomen. Prima oară s-a petrecut în anul 1958. Reducerea volumului fizic al comerțului mondial — precizează raportul — a fost însoțită de o scădere a pro-

ducției mondiale de mărfuri cu 2 la sută.Raportul menționează că producția de mărfuri în țările capitaliste dezvoltate din punct de vedere industrial a înregistrat o scădere de 8 la sută, fiind însoțită de o reducere a schimburilor de mărfuri dintre a- ces-tea.Același raport precizează că exporturile țărilor în curs de dezvoltare au scăzut cu 6 la sută, în timp ce importurile acestor state au crescut cu 20 de procente.

„P. C. Italian este gata să participe la o alianță

A început „ofensiva de primăvară11 
a oamenilor muncii din JaponiaTOKIO 17 — Corespondentul A- gerpres transmite : Miercuri, la inițiativa marilor centrale sindicale din Japonia, au fost lansate primele acțiuni greviste concertate din cadrul tradiționalei „ofensive de primăvară" a oamenilor muncii niponi. Uniunea muncitorilor de la căile ferate naționale (KOURO) și Uniunea mecanicilor de locomotivă (DORO) au încetat lucrul pentru 24 de ore pe principalele linii ferate ale tării, cu excepția liniilor speciale pentru trenurile superexpres. Acestor două centrale sindicale li s-au alăturat șapte uniuni membre ale Consiliului muncitorilor de la corporațiile și

11serviciile publice, precum și uniuni sindicale din sectoarele public și particular, care au anunțat greve cu durată diferită în sectoarele telecomunicațiilor, serviciilor poștale și în alte domenii.Acțiunile greviste concertate au fost organizate la chemarea Comitetului de luptă unită în campania de primăvară, constituit de Consiliul general al sindicatelor din Japonia (Sohyo), Federația sindicatelor independente (Churitsu Roren) și alte organizații sindicale, în sprijinul revendicărilor privind apărarea nivelului de trai, combaterea inflației și recesiunii, garantarea dreptului la muncă și combaterea șomajului.

VARȘOVIA

Amplă activitate politică 
in pregătirea alegerilorAu mai rămas doar cîteva zile pînă la alegerile generale pentru cea de-a 7-a legislatură a și pentru populare eveniment în viața popor polonez.Campania electorală în vederea scrutinului de la 21 martie se desfășoară sub egida importantelor prevederi ale hotărîrilor plenarei din februarie a C.C. al P.M.U.P., în cadrul căreia au fost trasate sarcinile partidului .rea unității patriotice a poporului. întărirea statului, dezvoltarea democrației socialiste.Platforma electorală a Frontului Unității Poporului — care reunește Partidul Muncitoresc Unit Polonez, partidele țărănesc și democrat, sindicatele, c_„. de tineret și asociațiile de creație, — și-a

Seimului consiliile voievodale, de seamă întregului

privind adinci-

organizațiile femei,însușit, în urma deciziei unanime a Comitetului său Național, trasat VII-lea P.M.U.P.tare social-economică a Poloniei socialiste, în acest fel — subliniază presa din Varșovia — programul comuniștilor polonezi a primit adeziunea întregului popor.Referindu-se lacampania electorală ce se desfășoară într-o

programul de cel de-al Congres al de dezvol-

atmosferă de intensă activitate politico-so- cială, tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., sublinia ca un obiectiy fundamental. întărirea unității moral-politi- ce a poporului polonez, a unității opipii- sale asupra pro- fundamen- dezvoltării unității salelor blemelor tale ale tării și a de acțiune în ' munca consacrată binelui comun. Expresia acestei unități o reprezintă programul comun și listele comune ale Frontului Unității Poporului.Pe aceste fost înscrise a 631 de pentru . cele locuri cum și a 9 000 de candidați6 740 de locuri de de- putați în consiliile populare voievodale.întocmirea listelor a fost precedată de o largă consultare cu colectivele din rindul cărora au fost propuși candidații, acțiune apreciată de „Try- buna Ludu" drept „o metodă importantă de traducere în viață a democrației socialiste". Pe listele electorale se află numele unor binecunoscute personalități ale vieții publice, grupul cel mai reprezentativ con- stituindu-1 muncitorii și țăranii. Printre candidați se află re- prezeptanți ai oamenilor de cultură și

liste au numele candidați, 460 de în Seim, pre-pentru cele

cercurilor exponenți domeniilorartă, ai științifice, ai tuturor de activitate. A crescut, față de legislatura precedentă, numă- candidaților pro-'rul _____puși de organizațiile deIntîlnirile cu alegătorii prilejuiesc bilanțuri ale realizărilor obținute de oamenii muncii în cinstea alegerilor pe planul sporirii producției destinate pieței interne și exportului, al creșterii calității ei. folosirii depline a timpului de lucru, a rezervelor umane șl materiale echivallnd cu sute de milioane de zloți. Sint rezultate ale materializării angajamentelor asumate de clasa muncitoare poloneză de a realiza importante producții față de planului, meroase sosite din diferite colțuri ale Poloniei despre aceste realizări, presa le apreciază ca o formă nemijlocită de adeziune și sprijin .ale populației față de programul electoral.Referindu-se la desfășurarea campaniei electorale, șeful cancelariei Seimului, ministrul K. Switala. ne-a declarat că ea a contribuit la punerea în valoare a unor noi rezerve pe plan teh- nico-economic. ca și la intensificarea activității în sfera conștiinței patriotice și cetățenești.

femei și tineret.

suplimentare prevederile Inserind nu- informații.

cu forțele politiceROMA 17 (Agerpres). — Ziarul „L’Unitâ" publică un articol semnat de Renzo Trivelli, secretar al Partidului Comunist Italian, în care reafirmă că P.C.I. se pronunță împotriva organizării de alegeri legislative anticipate și este gata să participe la o alianță cu forțele politice aflate la putere, pentru a scoate țara | din criză.Rămîne de văzut — se spune în articol — dacă democrația-creștină persistă să respingă o alianță largă, pe cît posibil a tuturor forțelor democratice, în vederea depășirii impasului în care se află Italia. Renzo Trivelli apreciază că deciziile Congresului Partidului Democrat-Creș- tin. care va începe joi la Napoli, vor fi determinante chiar din momentul adoptării lor pentru ieșirea pas a conducerii politice a După ce a subliniat că în există o „opoziție generală" ideea organizării de alegeri tive anticipate, secretarul P.C.I. trage atenția că o nouă respingere din partea democratiei-creștine a unei înțelegeri cu comuniștii „ar deschide perspective neliniștitoare nu numai pentru P.D.C.. dar chiar pentru țară".

aflate la putere11In articol se subliniază că guvernul democrat-creștin, izolat, care trebuie să facă fată „ostilității" chiar a foștilor săi parteneri în guvernul precedent. „nu mai are capacitatea de a conduce țara".

WASHINGTON 17 — Corespondentul nostru transmite : în a cincea rundă — cea din Illinois — a alegerilor preliminare pentru desemnarea candidaților republican și democrat în alegerile prezidențiale, președintele S.U.A.. Gerald Ford, a repurtat a cincea victorie. Oponentul său Ronald Reagan, fostul guvernator al statului California, a continuat, în schimb, seria neîntreruptă a insucceselor, fiind și de data a- ceasta înfrînt. Președintele Ford a declarat că preliminariile din Illinois

constituie o certă victorie pentru el, o victorie cheie ,în evoluția campaniei sale electorale pentru obținerea investiturii republicane. Ford a obținut 59 la sută din sufragii, iar o- ponentul său 40 la sută, un procent fiind atribuit unui candidat local.In grupul democraților, fostul guvernator al statului Georgia, Jimmy Carter, a obținut 48 la sută din voturi, urmat de guvernatorul statului Alabama, la la (8 sută), de sută) și de la sută).
George Wallace (28 Sargent Shriver (16 ’ senatorul Fred Harris

agențiile de presă transmit

Prin ambele aceste aspecte, campania electorală. a adăugat interlocutorul. va con-
PARIS

din imitației, prezent fată de legisla- a-

0 convenție Privind colaborarea tehnico-științifică în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 'din România și Comitetul pentru Agricultură^ din R.P.D. Coreeană, a fost semnată la Phenian. Documentul prevede intensificarea schimburilor de experiență și de specialiști și a cercetării tehnico-științifice în vederea dezvoltării colaborării bilaterale în domeniul agriculturii.
Sesiunea Comisiei guver

namentale mixte româno- 
suedeze ?i*a inoePut lucrările la 

9

Stockholm. Sînt analizate posibilitățile de dezvoltare și diversificare a cooperării bilaterale în domenii de interes comun, construcții de mașini, chimie, agricultură, cercetare științifică și tehnică, precum și evoluția și perspectiva schimburilor comerciale bilaterale.

tribui la accelerarea ritmului de dezvoltare a economiei naționale, la progresul tehnico-științific și social-cultural al tării.
Gh. CIOBANU

Noi dificultăți
pentruconfuzie", „francul

francul francez

Prima zi de muncă comu
nistă a tineretului, u care au participat peste 100 000 de persoane, a fost organizată în mai multe orașe și provincii din R.D. Vietnam. Tinerii au lucrat în această zi la edificarea unor obiective economico- culturale și de interes public. Acțiunea reprezintă o nouă inițiativă a tineretului nord-vietnamez în cinstea celei de-a 45-a aniversări lerii Uniunii Tineretului „Ho Și Min“ și în cinstea lor alegeri generale.

Convorbiri polono-porlu- 
ghCZ6. cursld convorbirilor purtate la Varșovia între ministrul de externe al R. P. Polone, Stefan Olszowski, și ministrul de externe al Portugaliei, Melo Antunes, părțile au analizat posibilitățile dezvoltării relațiilor bilaterale îndeosebi pe plan economic, se arată în comunicatul dat publicității la Varșovia.

a înteme- Muncitor apropiate-

Ill KllWeît, cancelarul Austriei,Bruno Kreisky, care efectuează în fruntea unei delegații a partidelor socialiste vest-europene o de informare în Orientul a avut convorbiri cu emirul Sabah Al-Salem Al Sabah, șeful statului kuweitian, și cu prințul moștenitor și prim-ministru, șeic Jaber AI-Ah- med. Au fost discutate relațiile dintre țările arabe și vest-europene și ' problema soluționării crizei dinOrientul Mijlociu.

călătorie Mijlociu,

La Belgrad a avut loc vernisa
jul expoziției „Din comorile ar
tei populare românești" organi
zată de Muzeul de artă popu
lară din tara noastră în colabo
rare cu Muzeul de etnografie 
din capitala iugoslavă. La ver
nisaj au luat cuvintul Olga Ni- 
kolici, membră a Consiliului E- 
xecutiv al R.S. Serbia, și Virgil 
Cazacu, ambasadorul României 
la Belgrad.

130 000 de cadre didac
tice și alți salariați ce servesc institutele de învățămînt superior din Italia au declarat, miercuri, o grevă generală de 24 de ore, cerînd guvernului să analizeze revendicările lor privind structura universitară.

„Imensă „furtună", fărîmițat" — în acești termeni au caracterizat comentatorii atmosfera creată la bursa din Paris, pe piețele de schimb, în marile bănci ale Europei occidentale, după decizia guvernului francez de la începutul acestei săp- tămîni de a retrage francul din așa-numi- tul „șarpe monetar", mecanism destinat să mențină într-un anume echilibru o serie de monede vest-europe- ne. Redevenind flotant, francul francez a înregistrat luni o scădere de 4—5 la sută în raport cu tranzacțiile operate tămîna trecută, ce echivalează de fapt cu o devalorizare. Jean-Pierre Fourcade, ministrul economiei și finanțelor, a explicat astfel decizia guvernului său : „Recentelecăderi ale lirei sterline și lirei italiene favorizează mărfurile țărilor respective pe pie- ' țele comerciale : banca Franței a cheltuit o bună parte din rezervele sale de devize — peste franci • i care 4 miliarde numai în ziua de vineri 12 martie, pentru consolidarea sistemului mo- ■ netar actual. Pentru Franța este dificil din punct de vedere eco-

săp- ceea

■ 8 miliardefrancezi, din

nomic să împace competitivitatea a produselor și britanice cu mele pierderi de zerve financiare".Analizînd mai deaproape această decizie, observatorii constată că motivele sînt mai profunde și mai grave. In exterior, francul a fost subminat de atacurile speculative ale unor devize mai puternice, în special dolarul și marca vest-germana. în același timp, în interior, situația economiei franceze nu a permis o susținere a- decvată a monedei sale. Aceste cauze pun sub semnul întrebării atît cooperarea monetară interoccidentală, stabilită în cursul reuniunii la nivel înalt de la Rambouillet, cît și proiectele mentale de a economiei Iată de ce, observatori, vorbi de un șec".In acest sens, opinia ziarelor franceze, indiferent de orientarea lor politică, este unanimă : ea exprimă îngrijorarea atît față de perspectivele economice și financiare ale tării, cît și față de evoluția Pieței comune. „O săptămână 
crucială incepe pentru 
francul francez — scrie

sporită italiene enor- re-în-

guverna- redresare naționale, arată unii se poate „dublu e-

cotidianul economic „LES ECHOS". Toate 
privirile se îndreaptă 
spre Bruxelles, unde 
miniștrii de finanțe ai 
celor 9 se concentrează 
asupra monedelor in 
delir ale comunității". 
„In interiorul a ceea 
ce mai rămîne din 
«șarpele monetar- — scrie „LE MONDE" — 
o serie de devize sînt 
supuse la presiurti atît 
de puternice, incit ne 
putem întreba dacă ie
șirea francului nu va 
fi urmată de o deban
dadă generală. Sint 
reunite toate condi
țiile pentru ca în Eu
ropa occidentală să 
înceapă o . cursă a de
valorizării monetare, 
generatoare de infla
ție...".într-o declarație publicată marți de ziarul „L’HUMANITE", Partidul Comunist Francez arată că „de
valorizarea înseamnă 
dificultăți sporite pen
tru muncitori, pentru 
economia națională" și subliniază că numai o politică economică și monetară independentă. opusă marelui capital, risipei, perprofiturilor și culațiilor poate inflația și poate mite o relansarerabilă a activității conomice.

su- spe- frîna perdu-
Paul
DIACONESCU

Adunarea Națională a 
Senegaluluia ad°ptat un proiect de lege prezentat de guvern prin care se acordă amnistie pentru toate delictele cu caracter politic, informează agenția M.A.P. Legea va intra în vigoare la 4 aprilie, ziua aniversării independenței Senegalului, iar persoanele care cad sub incidența prevederilor acestei legi vor putea fi reintegrate in funcții publice.

Luchino Visconti, «numit regizor italian, realizator al unor filme de succes internațional ca „Ghepardul" și ,,Rocco și frații săi", a încetat din viață, miercuri, în vîrstă de 69 de ani.
Două experiențe nucleare 

subterane au fost efectuate vineri de către S.U.A. la poligonul special din deșertul Nevada. Cele două explozii au avut o intensitate de ordinul a 200—500 kilotone de trotil, informează agenția Associated Press.
Crearea unei comisii speciale în R. F. G 
pentru investigareaBONN 17 (Agerpres). — La Bonn s-a anunțat că a fost constituită o comisie specială însărcinată cu „investigarea activității în R.F.G." a marelui concern de aviație american „Lockheed". Cu cîțiva ani în urmă, acest concern a executat o comandă a Ministerului Apărării al R.F.G. privind livrarea pentru Bundeswehr a peste T00 avioane de vînătoare cu reacție de tip „Starfighter". Dintre acestea, ca urmare a unor accidente și avarii produse în aer și la sol, s-au pierdut, potrivit datelor'oficiale, 179 de avioane, iar aproximativ de piloți și-au pierdut viața.Presa vest-germană a relevat repetate rînduri că achiziționarea vioanelor „Staffighter" s-a produs, la vremea respectivă. într-o atmosferă „de mare grabă" și fără a se proceda la „un examen serios al calităților de zbor ale aparatelor".Comisia recent constituită, în competența căreia intră reprezentanți ai ministerelor apărării, justiției, transporturilor și finanțelor, își va desfășura activitatea sub conducerea Oficiului cancelarului federal. Ea va examina, în primul rînd. materialele

„afacerii Lockheed"primite din partea Senatului S.U.A., care analizează în prezent „cazul Lockheed". Un purtător de cuvint guvernamental de la Bonn a declarat că. dacă va fi necesar, guvernul se va ocupa, de asemenea, de examinarea activităților altor firme americane în R.F.G.
Protest al P.C 

din Canada80îna- OTTAWA 17 tetul Executiv nist din Canada a adresat premierului Pierre Elliott Trudeau o scrisoare în care exprimă un protest categoric împotriva intenției guvernului canadian de a încheia un contract cu corporația americană ..Lockheed" privind livrarea a 18 avioane militare, costînd 25 000 000 dolari fiecare. în scrisoare se atrage, pe de altă parte, atenția că guvernul reduce concomitent cheltuielile pentru ocrotirea sănătății, ceea ce duce la închiderea a numeroase spitale.

(Agerpres). — Comi- al Partidului Comu-

DE PRETUTINDENI
• MINERALE DIN 

ASTEROIZI ? Nu es,c ex' clus ca în viitor să se extragă pe scară largă fier și nichel din asteroizii care gravitează între Marte și Iupiter. Un raport privind folosirea spațiului cosmic, dat publicității la Cambridge (statul Massachusetts. S.U.A.), arată că unii dintre asteroizi sint formați, in mare parte, din fier și nichel. In ce privește exploatarea lor, nu există probleme tehnice care să nu poată fi rezolvate. Cantitatea de minereu conținută într-un kilometru cub de asteroid, se apreciază în raport, ar acoperi consumul de fier al întregului glob pămîn- tesc pe 15 ani, iar de nichel pe... 1250 de ani.
• TRANSPORT GRA

TUIT PENTRU... ȘOMERI. In căutarea unei rezolvări a gravei probleme a șomajului în rindul tineretului, consiliul municipal din Kassel (R.F.G.) a a- doptat o hotărîre fără precedent : toți tinerii șorneri pînă la vîrsta de 18 ani care nu primesc ajutor de șomaj pentru că n-au apucat să lucreze, pot beneficia de mijloace de transport comunale... fără plată. Consem- nînd această știre, ziarele remarcă faptul că respectivii tineri vor avea, într-adevăr, o înlesnire : ei vor putea să se deplaseze după plac intre birourile de plasare a brațelor de muncă. Măsura este valabilă pînă la 30 septembrie. Vor reuși însă pînă atunci să-și găsească un loc de muncă ? Și oare adevărata problemă o constituie aceea a călătoriilor la oficiile de plasare — sau crearea de locuri de muncă 1

• TENDINȚE DEMO
GRAFICE ÎN EUROPA. Un studiu al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa relevă că ritmul de creștere a populației pe continentul nostru este în declin și, dacă fenomenul va continua, ar fi posibil ca sporul demografic să înceteze în mai puțin de 30 de ani. Studiul remarcă mărirea decalajului dintre sporul populației în Europa și în restul lumii, arătînd că în timp ce în alte regiuni ale globului rata de creștere este relativ ridicată, pe continentul nostru ajunge de abia la 0,5 la sută, iar în unele țări este, practic, egală cu zero. Pe de altă parte, studiul subliniază că în țările europene continuă să crească mortalitatea în rindul persoanelor în vîrstă, provocată îndeosebi de cancer și de bolile cardiovasculare.

• TRENURI PNEUMA
TICE. Un tren, acționat cu aer, care circulă printr-o conductă, este folosit, deocamdată în mod experimental, pentru transportul pietrișului de la carieră la o fabrică de materiale de construcții de lingă Tbilisi (U.R.S.S.). Primul și ultimul vagon acționează ca pistoane. Un singur dispecer asigură întregul trafic de la un tablou de comandă pe care se poate urmări în permanentă în ce loc se află garnitura. Pe baza acestui experiment au și fost întocmite proiecte de execuție pentru o conductă pneumatică magistrală ou o lungime de 50 km, o conductă pneumatică pentru transportarea nutrețurilor (destinate unui complex zootehnic din regiunea Gorki) și proiectul unui tren pneumatic de călători care va circula intre raioanele periferice și centrul orașului Tbilisi.

• BALONUL CĂLĂ
TOR. Un adevărat record al baloanelor de copii a fost stabilit de englezoaica Johanna Lunnon, în vîrstă de 7 ani. Ea a lansat în urmă cu un an un balon in localitatea Workhope, lingă Nottingham. în ziua unei serbări școlare. Recent, balonul ei a aterizat în Australia, ocolind în felul acesta jumătate de glob,

• MUZICA Șl STOMA
TOLOGIA. Melodiile agreabile pot distrage atenția pacientului, de obicei „terorizat" în fața tratamentelor stomatologice. Aplicată experimental de studenții facultăților de stomatologie din R.F.G., metoda „tratamentului pe fond muzical" al suferinzilor de dinți a fost introdusă, cu bune rezultate. In numeroase cabinete dentare. Cit despre serviciile comerciale, ele au reacționat prompt : au fost puse în vînzare casete cu muzică adecvată.

• DOUA LUNI PUR- 
TAȚI DE VALURI Oficiul navigației maritime din Tokio a anunțat că, în urmă cu cîteva zile, au fost găsiți, nu departe de insulele Gilbert (Oceanul Pacific), patru pescari japonezi dispăruți de mult. Aflindu-se în Pacificul de sud cu o mică ambarcațiune, la începutul lunii ianuarie, ei au rămas fără carburanți, fiind purtați de valuri. Potrivit unei radiograme transmise de la bordul vasului care i-a descoperit, cei patru bărbați, între 21 și 23 de ani, au reușit să se adapteze condițiilor vitrege, hrănindu-se cu pește și co- lectînd apa de ploaie.

• CURSE DE SĂNII 
TRASE DE CÎINI.acestea s-a dat startul în cea de-a 4-a cursă de sănii trase de cîini între Anchorage și Nome, de-a curmezișul statului american Alaska, acoperit, în ar cest anotimp, de zăpadă și gheață. Participă 46 de atelaje care își dispută întîietatea pe o distanță de 1 600 km. Anul trecut, recordul stabilit a fost de lă zile și 14 ore.
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