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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

împlinește 55 de ani de viață 
și luptă pentru binele poporului

în această primăvară, la 8 mai. se 
vor împlini 55 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, 55 de 
ani de la acel moment memorabil în 
istoria clasei muncitoare și a poporu
lui român cînd, ca rezultat al evolu
ției pe care a cunoscut-o primul 
partid politic al clasei noastre mun
citoare, creat în 1893, al transformării 
vechiului partid socialist în partid 
comunist, a început o etapă nouă, su
perioară, atît pe plan politic și ideo
logic, cit și pe plan organizatoric, în 
mișcarea revoluționară din România.

După cum s-a arătat în comunica
tul publicat recent. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit 
ca în întîmpinarca acestei aniver
sări să se organizeze multiple și va
riate acțiuni cu caracter politic și 
cultural-educativ, menite să prileju- 
iască trecerea în revistă a marilor 
realizări dobindite sub conducerea 
partidului, mobilizarea și mai activă 
a oamenilor muncii in vederea în
făptuirii sarcinilor trasate de partid 
în toate domeniile de activitate — 
acțiuni ce se <vor îmbina strîns cu 
manifestările în cinstea zilei de 
1 Mai, Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.

Aniversarea creării partidului con
stituie o sărbătoare scumpă nu nu
mai a comuniștilor, ci și a întregului 
noșțru popor, care, de multe decenii, 
vede, pe bună dreptate. în Partidul 
Comunist Român propriul său partid, 
avînd rădăcinile adine. înfipte în 
realitățile naționale, continuatorul ce
lor mai înaintate tradiții patriotice, 
exponentul cel mal fidel și apărătorul 
cel mai ferm al intereselor lui. Nici
odată in multimilenara sa Istorie, po
porul român nu a ’avut un asemenea 

conducător încercat și călit în lupte, 
în stare să-l călăuzească nu numai la 
înfăptuirea aspirațiilor pentru care 
au luptat și au dat grele jertfe ne
numărate generații, ci și la depășirea 
calitativă a acestor aspirații, la vic
toria comunismului pe pămintul pa
triei.

Expresia vie a rodniciei politicii 
Partidului Comunist Român, a devo
tamentului său fără margini față de 
popor o reprezintă înseși transfor
mările profunde petrecute în socie
tatea românească sub conducerea 
partidului. De la starea de înapoiere 
economică din trecut la economia în
floritoare de astăzi. în continuă și 
rapidă dezvoltare și modernizare : 
de la societatea scindată în clase an
tagoniste la societatea de azi. fără 
exploatatori și exploatați, omogenă 
și strîns unită : de la dependența și 
subordonarea față de marile puteri 
imperialiste, față de trusturile și 
monopolurile străine, la deplina in
dependență și suveranitate națională 
de care se bucură azi poporul român 
— este o distantă ca de la cer la 
pămînt. și ea a putut fi străbătută 
numai datorită conducerii poporului 
de către partid, luptei pline de abne
gație a clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor celor ce 
muncesc pentru a transpune în viată 
politica partidului.

De-a lungul deceniilor de luptă re
voluționară, însuși partidul a cunos
cut o puternică dezvoltare, afirmîn.- 
du-și tot mai mult rolul său condu
cător în toate sferele vieții materiale 
și spirituale ale societății noastre.

în procesul dezvoltării partidului, 
ca și a întregii noastre societăți, s-a 
reliefat, ca o perioadă de excepțio

nală importantă, ultimul deceniu, 
marcat de Congresele al IX-lea. al 
X-lea și al XI-lea. In această peri
oadă — pe drept cuvînt apreciată 
drept cea mai fertilă din întreaga e- 
poeă ce a urmat eliberării patriei — 
s-au afirmat mai puternic ca oricînd 
gindi.rea vie. creatoare a partidului, 
spiritul dinamic. capacitatea de a 
aborda și soluționa problemele noi 
ale dezvoltării economico-sociale. co
respunzător necesităților de progres 
ale țării. Toate aceste atribute, ma
rile succese dobindite în răstimpul 
ultimului deceniu pe toate planurile 
vieții economice, sociale, politice, 
culturale sînt indisolubil legate de 
rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fundamentarea 
și aplicarea liniei geperale a politicii 
interne și externe a partidului. In 
activitatea prodigioasă a secretarului 
general și-au găsit o strălucită întru
chipare înseși trăsăturile care asi
gură forța de nebiruit a partidului 
— strînsa legătură cu poporul, prin
cipialitatea revoluționară, spiritul 
creator, patriotismul înflăcărat, in
ternaționalismul consecvent.

A 55-a aniversare a partidului sa 
sărbătorește în condițiile activității 
intense și rodnice desfășurate de în
tregul nostru popor pentru obținerea 
de noi succese în construcția socia
listă, Cunoaștem de pe acum vii
torii ani ai istoriei partidului și po
porului ; asupra lor proiectează o vie 
lumină Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre1 comunism, adoptat 
de Congresul al XI-lea. Preve
derile lui deschid perspectiva în- 
suflețitoare a unei Românii ce se va 

caracteriza printr-o economie moder
nă, din plin racordată la fluxul re
voluției tehnico-științifice, dezvolta
rea armonioasă a tuturor județelor, 
un nivel general de dezvoltare eco
nomică apropiat de al țărilor a- 
vansate industrial ale lumii, avîntul 
învățămintului, științei și culturii, 
un grad ridicat de bunăstare și ci
vilizație pentru toți membrii socie
tății. o largă și profundă democra
ție, înrădăcinarea trainică în viața so
cială a principiilor eticii și echității 
socialiste, afirmarea plenară a per
sonalității umane.

Marile obiective ale etapei actuale 
fac să sporească și mai mult impor
tanța rolului conducător al partidu
lui in toate sferele vieții sociale, in 
toate domeniile de activitate : se 
poate afirma că întărirea rolului 
conducător al partidului constituie 
legea de bază a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
a înaintării spre comunism. Aceasta 
înseamnă, practic, sporirea capacită
ții organizațiilor de partid de a mo
biliza și mai activ colectivele în 
mijlocul cărora acționează, pe toți 
cei ce muncesc, in vederea înfăptui
rii politicii partidului. Tocmai întă
rirea rolului conducător al fiecărei 
organizații de partid reprezintă che
zășia unirii eforturilor oamenilor 
muncii pentru realizarea tuturor 
sarcinilor stabilite de partid privind 
dezvoltarea industriei, agriculturii, a 
întregii economii- naționale, înflori
rea culturii și edificarea conștiinței 
socialiste a poporului.

Creșterea Continuă a rolului con
ducător al partidului face să spo-
(Continuare în pag. a Il-a)

La 19 martie a avut loc ședința 
Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Frontului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței, Biroul Exe
cutiv a examinat o informare pri
vind activitatea Frontului Unității 
Socialiste de răspîndire a cunoș
tințelor științifice in mase.

Biroul Executiv, relevînd rezul
tatele obținute de consiliile jude
țene, municipale, orășenești, comu
nale ale F.U.S. în răspindirea cu
noștințelor științifice, a recoman
dat organizațiilor componente ale 
Frontului să acționeze mai intens 
în direcția ridicării nivelului gene
ral de cunoaștere al oamenilor 
muncii, pentru formarea unei con
cepții înaintate despre lume și so
cietate, să manifeste mai multă 
combativitate împotriva concepții
lor retrograde, sporindu-și astfel 
contribuția la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a întregului nostru 
popor. Este necesar să se analizeze 
organizarea activității de răspîn- 
dire a cunoștințelor științifice 
pentru a se folosi cu mai multă' 
eficiență mijloacele materiale și 
potențialul uman de care dispu
nem, pentru a face cunoscute tu

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
•> »

Ambasadorul Republicii Argentina cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare

în ziua de 19 martie a.c., tovară
șii l Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, la Palatul Consiliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri dimineața, pe 
ambasadorul Republicii Gaboneze, 

în pagina a lll-a rubricile noastre:

LA 
ZI ÎN

ÎNDEPLINIREA SARCINILOR RĂSPUNDERE ÎN GOSPODĂRIREA
DE PLAN LA EXPORT ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE

turor cetățenilor țării cuceririle 
științei și tehnicii moderne, conclu
ziile materialist-științifice care de
curg din acestea.

în cadrul ședinței s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la acti
vitatea cultural-artistică desfășu
rată de organizațiile componente 
ale F.U.S. și asupra modului în 
care Frontul Unității Socialiste 
participă la pregătirea Congresului 
educației politice și culturii socia
liste. Evidențiindu-se rezultatele 
bune obținute pînă în prezent. Bi
roul Executiv a subliniat necesi
tatea unei prezențe mai active a 
organizațiilor F.U.S. în conducerea 
și coordonarea activităților cultu- 
ral-artistice, în orientarea acestora 
în direcțiile stabilite de Congresul 
ăl XI-lea al Partidului Comunist 
Român-

în continuarea ședinței, Biroul 
Executiv a luat în discuție o in
formare în legătură cu activitatea 
internațională desfășurată de Fron
tul Unității Socialiste în 1975 și a 
aprobat planul de relații externe 
pe anul 1976.

Biroul Executiv a aoreciat mo
dul în care organizațiile compo
nente ale Frontului Unității Socia
liste au acționat pentru aplicarea 
orientărilor fundamentale stabilite

pe Tulio Oscar Sugasti, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar si

Ambasadorul Republicii Gaboneze
Jean-Firmin N’Gondet, în vizită de 
rămas bun, în legătură cu încheierea 
misiunii «ale în țara noastră. 

de Congresul al XI-lea al P.C.R. și 
a stabilit noi acțiuni ale F.U.S. 
pentru înfăptuirea consecventă în 
viață a politicii externe a partidu
lui, de întărire continuă a relații
lor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, de lărgire a 
legăturilor cu țările Care au por
nit pe calea dezvoltării indepen
dente, cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială, cu organi
zațiile similare din alte țări, cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu partidele politice democratice, 
cu forțele progresiste de pretutin
deni.

Examinînd situația constituirii 
Fondului de Solidaritate Interna
țională, Biroul Executiv a consta
tat cu satisfacție că acesta se 
buCurȘ de sprijinul și contribuția 
maselor largi de oameni ai mun
cii de la orașe și sate, care își ma
nifestă și pe această cale adeziu
nea lor la politica internationalists 
promovată de partidul nostru, de 
Frontul Unității Socialiste, senti
mentele de solidaritate cu lupta de 
eliberare socială și națională din 
întreaga lume.

Biroul Executiv a aprobat pla
nul de activitate pe primul semes
tru al acestui an și a soluționat 
și alte probleme curente.

plenipotențiar al Republicii Argen
tina în țara noastră. CuvIntârH* 
rostite, în pagina a 111-a.

Cu acest prilej a avut loe o con
vorbire desfășurată tntr-o atmosferă 
cordială. >

ARAD
Ample acțiuni în silvicultură

In ultimele zile și mai ales în 
cursul zilei de vineri. 19 martie. în 
raza de activitate a ocoalelor silvice 
Pecica — șantierul Ceala — si Beliu 
— șantierele Craiva și Cărând — au 
fost organizate ample acțiuni în sil
vicultură. Practic, aici s-a lucrat la 
butășitul răchitei, precum si la se
mănatul direct cu ghindă a unei su
prafețe Însemnate de teren. După 
cum am aflat la Inspectoratul silvic 
județean, pe baza programului de ac
tivitate stabilit pentru campania de 
Împăduriri din această primăvară. în 
județ și îndeosebi în raza ocoalelor 
silvice Beliu, Hălmagiu. Lipova. Se- 
biș, Tîrnova fi altele urmează să fie

l
plantate cu diferite specii de arbori 
peste 1 500 ha din care circa 1 200 cu 
rășinoase. în special molid, larice. pin 
și brad. Se exținde cultura răchitei 
pe încă 40 de ha la Pecica. Chișineu- 
Criș, Tîrnova, Valea Mare și Lipova. 
necesară unităților prelucrătoare din 
industria locală a județului Arad. De 
asemenea, în zona ocolului silvic Pe
cica se vor extinde în 1976 plantațiile 
forestiere cu specii repede crescătoa
re. La realizarea programului de îm
păduriri un sprijin deosebit îl va da 
tineretul care, prin acțiuni proprii ale 
organizațiilor U.T.C.. va planta 200 
ha de pădure. (C. Simion).

£ primăvara !
...cu o zi mai devreme
Astăzi, 20 martie, ora 13,50, soarele 

trece din emisfera sudică a bolții că
tre emisfera nordică și se află exact 
pe Ecuatorul ceresc : acest moment 
coincide cu producerea echinocțiului 
de primăvară. Noul anotimp începe 
astfel cu o zi mai devreme decît în 
mod obișnuit, datorită faptului că 
1976 este un an bisect, precum și din 
cauza unor corecții astronomice.

(Agerpres)

VRANCEA
Bazine de retenție prin mijloace locale

în județul Vrancea se 
întreprind lucrări avînd 
ca scop crearea de re
zerve de apă în bazine 
de retenție. în prezent, 
în mai multe coopera
tive agricole — Străoa- 
ne, Jariștea, Cotești, 
Cîrligele și altele, In în
treprinderile agricole de 
stat sînt în curs de des

fășurare lucrări pentru 
verificarea bazinelor e- 
xistente și a surselor de- 
apă. în alte unități s-a 
trecut la amenajarea 
unor noi bazine. Pe te
ritoriul județului, nu
mărul bazinelor de re- 
tenție va ajunge la 
peste 40, încă în prima 
parte a acestui an în

ele puțind fi acumulată 
o cantitate de aproxi
mativ un milion me
tri cubi de apă. Ea va 
fi folosită la irigatul 
culturilor, livezilor, la 
efectuarea unor lucrări 
specifice în plantațiile 
viticole. (Dan Drăgu- 
lescu).

Din retortele chimiei de la întreprin
derea „Azomureș" din Tîrgu-Mureș 
Ies zilnic importante cantități de 
produse intens solicitate de econo

mia națională

1N ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : • Fap
tul divers ® Sport • De 

pretutindeni
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Laudă pămîntului

pic)

Cind eram copil, m-am rătăcit intr-un lan de griu. 
O auzeam pe mama cum mă strigă, iar eu mă ascun
deam după fiecare spic de griu și mi se părea că sînt 
in pădurea de aur a lui Făt-Frumos și abia către seară 
marna a reușit să mă descopere, să mă ducă acasă. Mai 
apoi, cind am ajuns copil mai mare, primăvara, ștă- 
ruiam ore in șir pe malul cite unei holde. îmi plăcea 
să-l văd pe țăranul acela cum ară. Se opreau boii, 
poate de foame, poate de prea osteniți, se oprea și el, 
nu-și lua insă miinile de 
pe coarnele plugului, aștep
ta ca plăvanii să-și urmeze 
drumul știut, să mai tragă 
o brazdă și încă una, și incă 
una, pînă cind holda se pre
făcea intr-un fel de mare,
cu valuri negre, lucioase, aburinde. Și l-am văzut pe 
țăranul acela aplecindu-se din cind in cind, lua cile 
un bulgăre de pămint din brazda proaspătă și-l fări- 
ma în palme și credeam că-i vine să-și spele obrajii 
cu pămintul acela jilav de pe urma căruia trudea să 
trăiască.

Și vara, in luna lui Cuptor, îmi plăcea să rătăcesc 
printre secerători, și mă bucuram de bucuria lor, cind, 
după ce-și spălau palmele cu cite un spic de griu, su
flau pleava, numărau boabele, priveau pădurea de 
spice și parcă secera se mișca altfel, mai repede, gră- 
bindu-se să adune fiecare spic.

Astăzi incă mă ademenesc și-n cite o zi de primă
vară zăbovesc pe malul uriașei holde ale cite unei coo
perative. Tractorul trece pe Ungă mine pufăind, in ur
ma lui plugul trage patru, cinci brazde, ori poate mai 
multe, pămintu-l același, reavăn, mătăsos și aburește, 
și cimpu-i ca o mare și brazdele văluresc parcă belșu
gul de peste citeva luni. Și tractorul se oprește, poate 
că-i însetat, ori poate că a ostenit, tractoristul coboa
ră, parcă-i vorbește, parcă-l mîngiie, cum făcea țăru-

nul din copilăria mea cu boii, tractorul pufăie din nou. 
s-a însuflețit, țăranul-tractorist, înainte de a se urca 
iarăși in cabină, se apleacă, și parcă alege un bulgăre 
de pămînt dintre brazde, il fărimițează în palmele lui 
inmănușate cu ulei și motorină și mi se. pare că ar 
vrea să-și spele obrajii cu mătasea lui, cu aburul lui 
mirosind a griu, a porumb, a sfeclă, a rodnicie.

Și vara, in fiecare vară 
cite unui lan de griu, aș

îmi pierd zile stind pe malul 
vrea să mă rătăcesc pe după 
spicele lui de aur, mi-l în
chipui tot ca pe o pădure 
de aur păzită de Făt-Fru- 
mos, combina trece de ne
numărate ori pe lingă mi
ne ca o
și-l văd pe țăranul-combi-

pasăre măiastră,
___ poate de 

____ , intră-n lan, 
le spală în palmele lui mari,

griu și privește apoi către departe, 

se unește" cu albastrul cerului, combina-i roșie, și eu 
și combinerul ne bucurăm și parcă tricolorul stăruie 
ca o floare pe deasupra pămîntului.

După o iarnă bogată, după ce neaua a izvodit cite 
un izvor sub fiecare brazdă, după ce griul semănat de 
cu toamnă a prins noi puteri, primăvara și vara sa 
arată rodnice, pămintul se dăruiește cu toată bogăția 
lui omului. Se cuvine dar să-i prețuim bunătatea, să 

' o prețuim muncind, lucrind pămintul cu dragoste și 
grijă. Și cine altul decît țăranul, țăranul-tractorist, ță- 
ranul-combiner, știe să se contopească cu natura, cu 
griul abia încolțit, cu brazda aburindă, cu finul bun 
de cosit ?

ner cum, după ce combina^ se oprește, 
prea sătulă, poate de arșiță, coboară, _ i‘. 
culege citeva spice, U .pală pa'.rr.c.^ ----- ,
bătătorite, suflă apoi peste ele a binecuvintare, și nu
mără boabele de
către marginea pădurii de aur, către locul unde aceasta 
i_ __ __ ‘ " ""
și combinerul ne bucurăm și parcă tricolorul stăruie

Radu SELEJAN

Preocupată de proble
me sociale și politice u- 
neori sau străină, de ele, 
de trecutul istoric al tă
rii sau aplecată asupra 
prezentului, oglindind co
tidianul sau. detașindu-se 
de el ca să plutească în 
timpi impreciși. analizînd 
cu migală cazul particu
lar sau lărgindu-și ■ ca
drul la un general plin 
de semnificații pentru o 
societate alcătuită intr-un 
anume fel, criticînd-o cî- 
teodată sau zugrăvind-o 
numai așa cum era. lite
ratura dinainte de război 
a cristalizat prin autorii 
ei cei mai buni opere 
mari, pe care azi le re
edităm, care sînt funda
mentul : culturii copiilor 
noștri. Rebreanu, Sado- 
veanu, Camil Petrescu și 
alți autori de proză sînt 
retipăriți în sute de mii 
de exemplare.

Există, in literatura cla
sicilor noștri, un protest 
surd. Un mare scriitor, 
preocupat de natura u- 
mană, de procese psihi
ce, de ciocniri între in
divizi. de legături între 
om și societate nu poate 
fi indiferent la raportu
rile dintre clase, nu le 
poate ignora. Și maeștrii 
literaturii române din 
trecut nu le-au ignorat, 
ele au existat într-o mă
sură sau alta în cărțile 
lor. ca o stare de fapt 
nedreaptă și ilogică. în 
acel moment, ei n-au pu
tut să ofere soluții, să 
înfățișeze lupta cea mare 
pe care a dus-o mai tîr- 
ziu partidul comunist — 
la lumina zilei — și pe 
care o ducea dinainte de 
război încă în ilegalitate, 
în locuri tăinuite sau în 
închisori. Scriitorii pu
teau zugrăvi oameni u- 
miliți și striviți, suferin
țe și abuzuri, răscoale ca

aceea din 1907, înăbușite 
in singe, o țărănime sub
jugată sau o muncitori
me chinuită, perspectiva 
cea mare pentru toate 
aceste injustiții multora 
nu le era clară, zorii ei 
nu le erau cunoscuți.

Abia la cîțiva ani după 
război literatura a putut 
îmbrățișa, odată cu tri

altă dată balta încreme
nită a unei realități urî- 
te. Viața vie din jurul 
artistului îl chema și-l 
determina s-o traducă în 
literatură, în proză sau 
teatru, în poezie sau în 
pictură, în muzică sau in 
sculptură.

Chemarea asta e tot 
atît de puternică și azi.

COMUNISTUL - 
eroul și inima 

literaturii noastre 
însemnări de Lucia DEMETRIUS

umful democrației, și răs
punsul tuturor întrebări
lor pe care le puneau 
înaintașii sau le lăsau să 
se înțeleagă. Ceea ce era 
de făcut devenise limpe
de, începuse să se înfăp
tuiască. Marea problemă 
a prezentului, ordinea so
cială și politică, absorbea 
și contopea în ea toate 
celelalte probleme se
cundare. Acțiuni revolu
ționare veneau una după 
alta să desăvîrșească noul 
sistem. în chip firesc, în 
chipul cel mai firesc din 
lume, arta oglindea fe
nomenele care se petre
ceau dinamic, fără șovă
ire, așa cum oglindise

iar dacă vorbesc la tre
cut, e numai pentru că 
îmi aduc aminte de în
ceputuri, acQle începu
turi pe care le-am tră
it și eu alături de atitia 
alți artiști, cu emoția 
noului. Odată cu făuri
rea unei alte orinduiri 
se năștea în artă și tipul 
făuritorului pe care il 
vedeam în viată, lingă 
noi, tipul comunistului. 
Un erou pe care litera
tura nu-1 cunoscuse pînă 
atunci, înzestrat cu mul
te și mari virtuți. El cu
noștea (și cunoaște) ră
dăcina relelor, știa (și 
știe mereu mai bine) 
chipul potrivit de a le

remedia. Acest erou nu 
trăiește pentru sine în
suși, trăiește pentru co
lectiv, are curajul cuvîn- 
tului, al faptei, nu poate 
fi corupt, are cugetul 
limpede și Inima fierbin
te, e curajos, dezintere
sat, puternic.

Acest tip a intrat în li
teratură cu o izbucnire 
de lumină. Era și a ră
mas eroul care polari
zează în jurul lui forțe
le binelui, care face cu
rat în drumul lui, care 
convinge, e pildă, e în
demn. Poate că atunci, 
în primii ani în care am 
încercat să-1 cuprindem, 
mulți dintre noi nu l-am 
realizat pe deplin. în 
străduința noastră de a-I 
face întreg, robust și 
clar, l-am făcut prea 
perfect, aproape inuman, 
liniar pînă la a nu avea 
nuanțe, uneori mai mult 
o noțiune decît un om. 
Lucram cu un material 
nou; eram entuziaști, 
stîngaci, de bună credin
ță, dar încă nu deplin 
de lămuriți în privința 
chipului în care acest om 
nou gîndea, activa și tră
ia. Chiar și tematica 
noastră era monotonă, 
repetam aceeași ciocnire 
între clase și înfrîngerea 
burgheziei care era de 
fapt fenomenul principal 
al acelei etape — cam 
cu aceleași mijloace ar
tistice, in împrejurări si
milare, cu eroi dramatici 
sau epici asemănători.

Ca să scrii bine, ca li
teratura să-ti fie un or
ganism viu, cu toate re
sorturile unui organism 
viu, cu carne și singe pe 
scheletul ideilor care ne
(Continuare 
in pag. a Il-a)

Utilaje moderne de 
fabricație românească 
în Institutele de specialitate și în 

întreprinderile de utilaj pentru ■,in
dustria ușoară se desfășoară largi 
acțiuni pentru realizarea unor mașini 
de înaltă productivitate. Astfel, s-a 
pus la punct o linie tehnologică pen
tru producerea acelor de tricotat cu 
două capete, eliminîndu-se importul 
unor asemenea produse. Un alt co
lectiv de specialiști de la întreprin
derea „Metalotehnica" Tg. Mureș a 
realizat un aparat pentru măsurarea 
gradului de disociere a amoniacului, 
economislndu-se pe această cale mai 
mult de 200 000 lei valută. Sint două 
exemple din numeroasele realizări 
obținute In acest sector pentru pu
nerea în valoare a creației originale 
și diminuarea importurilor. Pe a- 
ceastă cale, precum și prin asimi
larea unor mașini s-au economisit, 
tn ultimii cind ani, mai mult de 800 
milioane lei valută. Prin calitatea și 
gradul Înalt de productivitate pe care 
îl asigură, mașinile românești pentru 
industria ușoară sînt tot mai căutate 
peste hotare. Mașina de tricotat mă
nuși cu degete, cea de țesut băști 
si altele sînt cerute în numeroase 
țări, printre care Marea Britanie, 
R. F. Germania, Turcia. (Agerpres).

La filatura din Fălticeni
— o nouă secție 

in funcțiune
Începînd de ieri, cu 13 zile înainte 

de termenul planificat, la circuitul 
productiv al filaturii de in și cinepă 
din Fălticeni a fost conectată o nouă 
și modernă capacitate — secția de 
fire de in In amestec cu fibre chi
mice. Datorită dotării cu utilaje mo
derne, In raport cu cele obișnuite, In 
noua secție se va realiza o produc
tivitate fizică și valorică de 6 ori și, 
respectiv, de 4 bri mai mare. Trebuie 
remarcate, totodată, însușirile calita
tive ale firelor obținute, In măsură 
să satisfacă cerințele fabricilor de țe
sături și ale cumpărătorilor. (Gh. Pa
ras can).
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| Incredibil

La
Rm. Vîlcea

în fiecare săptămină, vinerea, 
frumoasa și familiara sală a 
primăriei municipiului Rm. Vil- 
cea, in, care se oficiază căsăto
riile, se umple de tineri. Sint 
invitați, aici băieții și fetele care 
au depus actele in vederea în
cheierii căsătoriei. Vin și se sfă
tuiesc cu medici ți juriști. Vin 
și ascultă, de asemenea, sfaturi 
și povețe de la cei mai bătrini, 
oameni cu o îndelungată și 
exemplară viață de familie. 
Evident, nu lipsesc nici cuveni
tele urări : „Casă de piatră !“.

.. . i

Proces la Tribunalul din Alba 
lulia. Fuseseră invitați să ia 
parte la dezbateri, în mod spe
cial, angajații unității de gos
podărie comunală, și locativă 
din localitate. Pe rol — cazul 
șoferului Szoke Ludovik, de pe 
taximetrul l-AB-3666. Ce a fă
cut S.L. 7 A circulat prin oraș și 
a transportat călători, dar n-a 
depus sumele încasate. învinui
rea — pe care S.L. nu a contes
tat-o — nu se referă la o zi sau 
două. Știți cițe zile a circulat 
S.L. cu taximetrul statului, cu 
benzina statului și ca angajat al 
statului, dar cu încasări în cont 
personal 7 Incredibil : 23 de zile 
încheiate ! La întrebarea instan
ței : „Nu te-a controlat nimeni 
in toate aceste 23 de zile ?“ a 
răspuns : ,,Nu“. Multi dintre oei 
prezenți iși sprijineau bărbia in 
piept, plecindu-și privirile. în
trebarea ii viza direct. Să ve
dem ce ne vor răspunde nouă.

Mamă ?
Constantin Lesne este un con

structor harnic și priceput, pe 
un șantier din munții Cernei, 
județul Mehedinți. Oamenii ii 
spun (in glumă) că e „lacom la 
muncă". Intr-adevăr. Toată vre
mea el și-o împarte între șan
tier și casă, unde îl așteaptă pa
tru copii, pe care-i îngrijește că 
o mamă. Spunem ca o mamă, 
pentru că mămica celor patru 
copii, Valeria Lesne, i-a părăsit 
și a plecat hai-hui prin țară. In 
ochii copiilor citești întrebarea : 
„Unde ești, mamă ’Poate că, 
pe acolo pe unde o fi umblînd, 
o să audă această întrebare 

ț chemarea lor
e dot de tine'

,Te așteptăm, ne

I De cărămidă
I
I
I
I
I
I
I
I

sa fu...
în incinta fabricii de cărămizi 

r aparținînd I.G.I.L. Brăila se află 
o mare grămadă de... cărămizi. 
Că doar cărămizi se produc aici, 
nu 7 Se produc, dar, modul în 
care grămada respectivă — vreo 
două vagoane — este depozitată 
(mai bine zis aruncată) este de 
necrezut. Biata cărămidă zace 
prin noroi și pe pămîntul gol, 
fără nici o acoperire. Și aceasta 
In timp ce, în imediata ei apro
piere, șoproane special amena
jate pentru a o adăposti stau 
goale. Și, culmea ; un indicator 
pus exact lingă biata cărămidă 
aruncată glăsuiește negru pe 
alb : „Așezînd cărămizile corect 
în șoproane se îmbunătățește 
încadrarea lor în STAS". O fi. 
Dar cine să Ie încadreze 7

înțelegere...
Verificare contabilă la maga

zinul din satul Erghevița, jude
țul Mehedinți. Gestionara Roza
lia' Benedic nu mai putea de 
bucurie că verificarea este făcu
tă de Maria Ianoș. „O contro

loare cu care mă pot ințelege" 
— spunea ea. La rindu-i, Maria 
Ianoș era la fel de bucuroasă : 
„O vinzătoare care o să mă 
poată înțelege" — spunea ea. 
Luind de bună ce i-a spus vin- 
zătoarea, controloarea și-a 
cheiat misiunea, descoperind 
gestiune un plus de 69 000 
lei. Cele două s-au felicitai, 
ciproc pentru descoperirea

„cută și au împărțit suma pe din 
două. Iată insă că, la scurt timp, 
a venit un alt control și, odată 
cu el, surpriza cea mare : des

coperirea unei lipse în gestiu
ne de aproape 158 000 de lei. A 
urmat ceea ce era de așteptat z 

■ gestionara a fost condamnată la 
■zece ani închisoare, iar contro- 
Icarea care i-a făcut prima ve
rificare, la doi ani închisoare.

în- 
în 
de 
te
tă-

Afacere
cu tărîțe

Inginerul agronom Pall Attila, 
șef de fermă la cooperativa a- 
gricolă de producție din Deuș, 
a intrat într-o afacere din care, 
pină la urmă, s-a ales cu patru 
luni închisoare. Mai precis, a 
întocmit un act fals în numele 
cooperativei agricole și a ridicat 
de la întreprinderea de morărit 
și panificație din Cluj-Napoca 
nu mai puțin de 4 000 kg tărîțe. 
După ce le-a ridicat, le-a vîndut 
unui amator de chilipir, insușin- 
du-și banii. Și uite-așa, ingine- 
rul-șef de fermă și-a dat cinstea 

rușine.
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
Scînteii"

Lucrările Plenarei Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie

Sub semnul mobilizator al recen
tei vizite de lucru a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în unități de cer
cetare și proiectare, care a avut ca 
obiect examinarea problemelor fun
damentale vizînd intensificarea apor
tului științei și tehnologiei românești 

. Ia înfăptuirea planului național unic 
de dezvoltare economică și socială a 
țării, vineri s-au desfășurat la Insti
tutul central de cercetări chimice din 
Capitală lucrările Plenarei Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie.

La lucrări au luat parte tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, miniștri, reprezentanți ai con
ducerii Academiei Republicii Socia
liste România și ai academiilor de 
științe, directori generali ai institu
telor centrale de cercetare, conducă
tori de centrale 
întreprinderi, 
ai institutelor 
rior, activiști 
și proiectanți, 
specialiști.

Desfășurîndu-și lucrările într-un 
moment hotărîtor pentru dezvoltarea 
României — începutul cincinalului a- 
firmării cu putere a revoluției știin
țifice și tehnologice — în spiritul sar
cinilor de mare însemnătate și răs
pundere încredințate științei și teh
nologiei prin Directivele celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, plenara 
a pus in centrul dezbaterilor sale pro
blemele introducerii progresului teh
nic în toate sectoarele economiei si 
vieții sociale a României pentru dez
voltarea multilaterală a țării. în con
dițiile creșterii necontenite a inde
pendentei sale tehnologice, ale afir
mării puternice și eficiente a crea
tivității științifice și tehnice pentru 
sporirea venitului național.

în acest cadru, raportul prezentat 
de profesor Ion Ursu. președintele 
Consiliului Național pentru Știință si 
Tehnologie, a analizat in spiritul u- 
nor înalte exigențe programele de 
cercetare științifică, dezvoltare teh-

industriale și mari 
academicieni, rectori 
de invățămînt supe- 

de partid, cercetători 
cadre didactice, alți

nologică și introducere a progresului 
tehnic desfășurate in institutele de 
profil, în colectivele de specialiști 
din institutele de invățămînt supe
rior, compartimentele de concepție 
din unitățile economice în perioada 
1971—1975 și măsurile de perfecțio
nare in continuare a acestora in ve
derea înfăptuirii exemplare a obiec-, 
tivelor actualului cincinal.

După prezentarea obiectivelor și 
direcțiilor cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și introducerii' 
progresului tehnic în anul 1976 și în 
întregul cincinal, raportorul a arătat 
că sarcinile de mare răspundere ce 
revin lucrătorilor din acest domeniu 
impun ridicarea pe o treaptă supe
rioară a muncii in fiecare unitate, 
sporirea eforturilor de transformare a 
creației științifice și tehnologice în- 
tr-o forță nemijlocită de producție, 
în acest context a fost menționată 
importanța ce trebuie acordată 
transpunerii în viață a, programelor 
privind utilizarea superioară a bazei 
de materii prime indigene, punerea 
în valoare, a unor noi surse de ener
gie, perfecționarea și înlocuirea teh
nologiilor care necesită consumuri 
specifice ridicate de materii prime, 
combustibil și energie, introducerea 
în circuitul economic a noi materiale 
și înlocuitori, realizarea de noi tipuri 
de mașini, utilaje, instalații, bunuri 
de consum,, crearea de noi soiuri de 
plante și rase de animale de mare 
productivitate, promovarea exportu
lui, diminuarea continuă a importu
rilor, protecția mediului înconjurător, 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale populației.

în continuare, directori generali de 
institute centrale, de centrale indus
triale. academicieni, rectori, cercetă
tori. proiectanți. alți specialiști ap 
abordat in cuvîntul lor .probleme 
concrete privind realizarea unor 
programe de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, specifice diverselor 
ramuri, au făcut propuneri de Îm
bunătățire a muncii și au exprimat 
hotărîrea lor fermă de a depune în
treaga lor capacitate creatoare pen
tru înfăptuirea prevederilor cincina-

care se subliniază, printre 
Directivele Congresului al 
indicațiile și recomandările 
constituit direcțiile de bază 

orientarea lucrărilor plenarei,

lului revoluției tehnico-științifice, a 
sarcinilor ce le revin din documen
tele celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Părticipanții la lucrări au adoptat 
în încheiere. într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, textul unei tele
grame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general’ al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în 
altele : 
XI-lea, 
dv. au 
pentru
a dezbaterilor sale cu privire la căi
le și mijloacele de înscriere a cerce-, 
tării științifice și dezvoltării 
logice în efortul întregului 
pentru îndeplinirea cu succes 
cinalului 1976—1980.

Vă raportăm că plenara a 
lut obiectivul prioritar de însemnă
tate esențială al cincinalului afirmă
rii cu putere a revoluției teh- 
nico-stiințifice in România — 
înfăptuirea în ritm rapid a progre
sului tehnic în toate ramurile și do
meniile economiei naționale și vieții 
sociale, pe calea deplinei valorificări 
a talentului și puterii de creație ști
ințifică și tehnică a minunatului nos
tru popor. însuflețiți și 
bilizați de îndemnurile 
date de dumneavoastră 
centei vizite de lucru 
centrale de cercetare, 
mult stimate și 
Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim 
nici un efort în munca de sporire a 
bogăției materiale și spirituale a na
țiunii noastre, să facem totul pentru 
a merita sprijinul și încrederea pe 
care ni le-ați acordat, să luptăm ho- 
tărîți, sub semnul unei înalte con
științe profesionale și politice, a unui 
fierbinte patriotism, nentru înfăptui
rea luminoaselor obiective din mă
rețul Program al Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism.

tehno- 
popor 
a cin-

dezbă-

puternic mo
și indicațiile 
in cursul re
in institutele 
ne angajăm, 

iubite tovarășe

VINE, VINE PRIMA VARA
• • M

• • •

cu și mai multă grijă pentru zestrea

în ciuda acestui capricios 
sfirșit de iarnă, în Capitală 
au început obișnuitele lu
crări gospodărești, menite 
să creeze un cadru recon
fortant în cartiere, să con
fere orașului un aspect 
plăcut, civilizat.

— Faptul cel mai eloc
vent în acest sens — ne 
spune tovarășul Ion Iepu- 

' reafiu! directorul Direcției 
domeniului public de pe 
lingă consiliul popular mu
nicipal — este modul in 
care se desfășoară lucrările 
de întreținere și extindere 
a spațiilor verzi. In fiecare 
zi — dar îndeosebi dumini
ca — mii de bucureșteni, 
de la pionieri la pensionari,, 
sapă în jurul pomilor din 
fața caselor, refac peluzele 
degradate, pregătesc flori, 
amenajează noi scuaruri, 
parcuri. în felul acesta, ei 
înfăptuiesc propunerile pe 
care le-au făcut în discu
țiile și întilnirile cu depu
tății încă de la începutul 
iernii, în perioada premer
gătoare Congresului consi
liilor populare. Progra
mul de acțiune întocmit 
astfel cu sprijinul nemij
locit al cetățenilor — fapt 
care explică și interesul 
sporit cu care ei participă 
Ia traducerea lui în viață — 
prevede, printre altele, ex
tinderea în acest an a zo
nei verzi a orașului cu încă 
125 ha. Vor fi amenajate 
noi spații verzi in cartie
rele Titan, Pantelimon, Co- 
lentina, Drumul Taberei — 
Valea Oltului, Berceni, 
de-a lungul unor mari ar
tere, cum sînt bd. Ion 
Șulea, șoseaua Armata Po
porului, 
Doamna 
cui Tei,

bd. 1 Mai, str. 
Ghica, bd. La- 
șoseaua Alexan-

frumusețe a Capitalei
driei, Giurgiului, Chitila, 
ș.a. Se conturează astfel 
noi zone de agrement pen
tru locuitorii celor mai noi 
și celor mai mari cartiere 
bucureștene. De o parte și 
de alta a șoselei Panteli
mon, unde
peste 15 000 de apartamen
te, vor fi 
continuarea ___
îh'Cepdte anul'trecut, cîteva 
parcuri (Pantelimon II, Hă
țișului, Morarilor, Cosmos) 
a căror suprafață depășeș
te de trei ori pe cea a Ciș- 
migiului. Obiective simila
re vor fi realizate pe valea 
Colentinei, 
mănăstirii 
asemenea, 
circa 200 
degradate.
jate 100 terenuri de joacă 
pentru copii, amplasate in 
noile parcuri. în apropierea 
bazelor sportive sau în pă
durile de agrement. Tn to
tal vor fi plantați 100 000 
arbori de foioase și rășinoa- 
se, 40 000 arbuști ornamen
tali și trandafiri, iar serele 
vor produce 25 milioane de 
flori. Aproape 260 ha din 
suprafața culturilor florico- 
le și a peluzelor 
zervată plantelor 
nale — levănțică, 
cimbru, gălbenele, 
ran și altele.

De la același interlocutor 
am aflat că la toate acestea 
se vor adăuga și alte lu
crări gospodărești de natu
ră să modifice aspectul 
estetic al peisajului citadin. 
La ora aceasta se află în 
refacere o suprafață carosa
bilă însumînd 150 000 mp. 
Printre altele, în acest an se 
va încheia modernizarea șo
selei Pantelimon — strada

s-au construit
amenajate, in 

unei acțiuni

în apropierea 
Plumbuita. De 

vor fi refăcute 
ha de peluze 
vor fi amena-

va fi re- 
medici- 
busuioc, 
măghi-

Jiului, Calea Floreasca și 
Calea Dorobanți, precum și 
a altor artere cu trafic in
tens, cum sint șoseaua Să
laj și șoseaua Giurgiului 
(între Piața Pieptănari și 
str. Luică). De asemenea, se 
va realiza o legătură direc
tă între Cartierul Drumul 
Taberei și zona industrială 
Militari, prin prelungirea 
străzii Bujoreni, vor fi as- 
faltate alei în suprafața de' ' 
peste 200 000 mp în noile 
ansambluri * de locuințe)»: 

. Totodată.' se 1 vor executa " 
lucrări, de întreținere și re
parații a circa 500 000 mp 
de suprafață carosabilă. Se 
vor reface covoarele asfal- 
tice pe bulevardele N. Băl- 
cescu și Magheru și pe 
strada Baba Novac, vor fi 
îmbrăcate cu asfalt Calea 
Dorobanți (intre șoseaua 
Ștefan cel Mare și bd. Ma
gheru). străzile Laborator, 
Unității. Florilor, Ion Cor
nea, Cozieni, Ghimpați, 
Alunișului, Fălciu. Pascal 
Cristian, Feroviarilor. Po- 
pișteanu și Mircea Petre, 
care vor putea prelua o 
parte din traficul rutier 
de pe arterele intens cir
culate.

Așadar, o agendă gospo- . 
dărească bogată. Pentru în
făptuirea ei — așa cum re
marca interlocutorul nostru 
— edilii primesc un sprijin 
prețios din partea cetățeni
lor. Și totuși, eforturile 
care se fac pentru ' spo
rirea zestrei de frumuse
țe a orașului nu 
totdeauna
preocupare, la 
cientă, pentru 
ei. E adevărat, 
tatea cheltuie
semnate pentru ocrotirea

sînt în- 
însoțite și de o 

fel de efi- 
întreținerea 
municipali- 

fonduri în-

spațiilor verzi și pentru cu
rățenia străzilor și a 
murilor, dar oricît de 
s-ar cheltui in aceste 
puri, niciodată nu
avea zone verzi bine între
ținute și străzi curate atît 
timp cît unii curăță iar 
alții murdăresc. Problema 
curățeniei și, mai ales, a 
menținerii ei este. înainte 
de' toate,' 6, problemă de a- 
ti tu dine' civică. Gospoda
rului care-și înfrumusețea
ză > curtea, pietonului, șofer 
rului,, lucrătorului din orice 
întreprindere sau unitate 
prestatoare de servicii li . se 
cere un respect pentru 
stradă, ca pentru propria 
lor casă. Ce-i drept, contro
lul edilitar,

. tiv ca alte 
nează acum 
abaterile pe 
tă, amintind că, aparent a 
nimănui, strada est? a tu
turor. Dar aceasta nu este 
suficient. Alături de efortu
rile edililor se cere și o 
acțiune convergentă a 
noastră, a tuturor, a depu- 
taților și cetățenilor, a co
mitetelor de blocuri și de 
străzi, a comisiilor de fe
mei, a organizațiilor de ti
neret, ba chiar și a pionie
rilor care — pe lingă mun
ca desfășurată pentru în
nobilarea propriu-zisă a 
orașului cu noi atribute es
tetice — pot să-și aducă o 
contribuție importantă la 
rultivarea respectului pen
tru civilizație urbană. Ora
șul nostru e casa noastră. 
Sîntem deci cu toții gospo
darii lui și, în această ca
litate, avem datoria de a-I 
face mereu cit mai frumos, 
cit mai curat.

D. TtRCOB

dru- 
mult 
sco- 
vom

parcă mai ac- 
dăți, sancțio- 

mai prompt 
care le consta-

• SPORT & SPORT • SPORT e SPORT O SPORT ® SPORT

HANDBAL
, Ieri după-amiază, in. sala sportu

rilor „Ceahlăul" din Piatra Neamț 
a avut loc partida amicală, de hand
bal masculin intre echipele „Relo- 
nul" Săvinești și reprezentativa Re
publicii Arabe Egipt. întîlnirea, care 
a suscitat un mare interes în rîndul 
iubitorilor de handbal din Piatra 
Neamț, a fost de o bună factură teh
nică și s-a încheiat cu scorul de 
26—21 pentru gazde. (Ion Manea).

FOTBAL
Vineri, la Pitești a avut loc meciul 

internațional amical de fotbal dintre 
echipele de juniori ale României și 
U.R.S.S. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 1—0 (1—0).

La Ziirich a avut loc vineri tra
gerea la sorți pentru stabilirea semi
finalelor cupelor europene la fotbal. 
Iată programul : „Cupa campionilor 
europeni" : '
Eindhoven, 
Miinchen ;
tracht Franckfurt pe Main — West 
Ham United, Sachserring Zwicau — 
S.C. Anderlecht ; „Cupa U.E.F.A." : 
C. F. Barcelona — Liverpool, S. V. 
Hamburg — F. C. Bruges. Meciurile 
tur vor avea loc la 31 martie, iar cele 
retur la 14 aprilie.

TENIS
Învingîndul cu 6—4, 6—3 pe Erik 

van Dillen (S.U.A.), tenismanul ro
mân Ilie Năstase s-a calificat în se
mifinalele turneului internațional

A. S. Saint Etienne — 
Real Madrid — Bayern 

„Cupa cupelor" : Ein-

care se desfășoară în orașul ameri
can La Costa (California). în semi
finale Năstase va juca ,cu argenti- 
neanul Vilas, învingător cu 7—6, 6—2 
în partida cu americanul Alex Ma
yer.

LOTO
NUMERELE ’EXTRASE LA

TRAGEREA DIN 19 MARTIE 1976
EXTRAGEREA I : 26 6 14 16 55 80 

44 77 42.
EXTRAGEREA a II-a : 78 67 76 3 

57 25 79 13 43.
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 

1 021 056 lei, din care 79 163 lei re
port.

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
împlinește

(Urmare din pag. I)
rească și mai mult exigențele de- 
curgind din calitatea de membru al 
partidului, responsabilitatea comu
niștilor. Ostași ai partidului, mili- 
tanți politici, membrii partidului sînt 
chemați să desfășoare o neobosită 
muncă de convingere și de mobili
zare a celor ce muncesc pentru în
făptuirea exemplară a politicii par
tidului Ia fiecare loc de muncă. în 
același timp, Conștient! că aplicarea 
acestei politici depinde de propria 
lor activitate, de eforturile pe care 
le depun, ca luptători de avangar
dă, ei au datoria să dea exemplu de 
muncă plină de abnegație, să fie 
mereu în primele rînduri, să pună 
umărul unde este mai greu.

Aniversarea partidului constitui, 
un prilej de puternică afirmare a 
sentimentelor de prețuire, de dra
goste și încredere ale întregului po
por față de partid. Iar cea mai adec
vată formă de manifestare a acestor 
sentimente o constituie — așa cum 
s-a subliniat și în ședința Comitetu
lui Politic Executiv — activitatea și 
mai intensă a comuniștilor, a tutu
ror celor ce muncesc pentru trans
punerea in viată a politicii partidu
lui in toate sferele de activitate, în 
toate domeniile, și in primul rind 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor cincinalului, care va marca o 
nouă și importantă etapă în înairv- 
tarea țării noastre pe calea socialis
mului. Vom cinsti cu atît mai demn 
glorioasa aniversare cu cit apropie
rea acestui eveniment vsj marcă noi 
progrese in ce privește organizarea 
activității de producție, întărirea or
dinii și disciplinei în fiecare colec
tiv, folosirea rațională a forței de 
muncă și a capacităților de produc
ție, incit toate sarcinile de plan în 
industrie, agricultură, investiții, toa
te angajamentele asumate in intre- 
cerea socialistă să fie îndeplinite

Comunistul
(Urmare din pag. I)
cuceriseră, era nevoie să cunoști bine 
realitatea și să cunoști bine oame
nii, Să fii, adică, la rîndul tău, un 
comunist adevărat, nu numai convins 
că e drept și cinstit să fii, dar și 
cunoscător al tuturor sensurilor spre 
care se îndrepta prezentul, să vezi 
in Viitor spre capătul drumurilor 
care se croiau, să înțelegi cît de de
parte duc. Asta s-a petrecut treptat, 
in timp și reflexul acestei evoluții 
a scriitorului . comunist s-a deslușit 
în literatura lui, care a dobindit di
versitate, amploare, libertate față de 
șabloanele în care se închidea la în
ceput. modalități de expresie proas
pete, fantezie.

Zaharia Stancu, Marin Preda, Eu
gen Barou, ca să-i citez numai pe 
cîțiva din seria de buni prozatori, 
trainic intnați in conștiința publică în 
anii noștri, nu seamănă unul cu ce
lălalt, dar fiecare exprimă cu mij
loacele sale -proprii realități de azi 
sau de ieri, încărcate de adevăr, in 
care se desenează, fără retorici și 
fără lozincă, de ce a fost necesară’ 
lupta partidului comunist, unde a dus 
și unde duce ea.

Oricît vom prețui însă literatura 
din ceasul de față, nu o putem socoti 
nici un popas, nici o culme care nu 
mai poate fi depășită. Viața țării e 
în plin mers și arta trebuie să aibă 
piciorul tot atît de sprinten ca ea, 
glasul tot atît de puternic, ca să-i 
răspundă, să-i poarte ecoul, să con
semneze momentul trecător și să-I 
facă veșnic, să-i ghicească ritmul 
viitor.

Iar acel tip al comunistului, de 
care rie-am apropiat cu sfială, cu 
dragoste, cu elan, acum mai bine de 
treizeci de ani, care e marele crea
tor al tuturor realizărilor la care 
sîntem martori și participanți, care 
e duhul animator al existenței noas
tre, se cuvine și se impune șă ră- 
mină în centrul literaturii noastre, 
pur, frumos și viguros, pivot, sursă 
de lumină și căldură, erou, fără în
doială, dar. mai înainte de orice, om.

La 21 martie 
0 nouă tragere 

Pronoexpres
Astăzi este ultima zi în care 

se mai pot procura bilete pen
tru participarea la tragerea ex
cepțională Pronoexpres care va 
.avea loc miine 21 martie. Se 
vor acorda numeroase și impor
tante premii in bani, autoturis
me „Dacia-1300" și „Skoda S- 
100". precum și excursii in 
U.R.S.S. (Asia Centrală, cu tre
nul și avionul, durata circa 21 
de zile). R. D. Germană (cu 
trenul, durata circa 12 zile), 
Grecia (cu avionul, durata circa 
8 zile) și in Turcia (cu autoca
rul. durata circa 8 zile). Se vor 
efectua 8 extrageri în două faze, 
după cum urmează : la faza I 
— 4 extrageri, fiecare de cîte 
6 numere din 45 (efectuate se
parat și nu în continuare) ; la 
faza a II-a — 4 extrageri, fie
care de cite 5 numere din 45 
(efectuate separat și nu în con
tinuare). în total se vor extrage 
44 de numere cîștigătoare. Se 
eiștigă și cu 3 numere.

55 de ani
integral și Ia un înalt nivel cali
tativ. Este o datorie de onoare

partid din În
de pe șan

să asigure 
revoluționar 
colectiv, un 

de continuă

a organizațiilor • de 
dustrie, agricultură, 
tierele de construcții 
dezvoltarea spiritului 
în ..rîndurile fiecărui 
climat de emulație,
autodepășire, pentru obținerea unor 
cit mai bune rezultate în muncă.

Așa cum se știe, in această peri
oadă sint in plină desfășurare, în 
pregătirea Congresului educației po
litice și al culturii socialiste, dezba
terile asupra muncii politico-educa
tive în organizațiile de partid, in 
organizațiile de masă și obștești, în 
instituțiile ideologice și cultural- 
educative. Cu atît mai 
întimpinarea aniversării 
este firesc

mult în 
partidului 

ca aceste dezbateri să
determine îmbunătățirea muncii e- 
ducative, să se finalizeze în măsuri 
concrete, menite să-i sporească e- 
ficiența, forța de înrîurire a conști
ințelor.

Așa cum s-a stabilit de către Co
mitetul Politic Executiv, în această 
perioadă se vor organiza manifestări 
politice și cultural-educative la case 
de cultură, cluburi, cămine cultu
rale, școli, facultăți, unități militare, 
întreprinderi și instituții, în cadrul 
cărora vor fi evocate drumul eroic 
străbătut de Partidul Comunist Ro
mân de la crearea sa, mărețele bă
tălii pe care le-a purtat pentru 
transformarea revoluționară a so
cietății, succesele obținute de oa
menii muncii sub conducerea 
partidului, glorioasele tradiții inter
naționaliste ale clasei noastre mun
citoare, ale partidului său de 
avangardă. Este de datoria organi
zațiilor de partid, a organizațiilor 
sindicale, de tineret să valorifice 
din plin valențele educative ale a- 
cestor manifestări, ca prilejuri de 
confruntare a conștiințelor, de înțe
legere mai aprofundată a răspunde-

de viață
rilor oare decurg din calitatea de 
membru de partid, a Îndatoririi de 
a continua și dezvolta tradițiile re
voluționare, a dovedi in orice îm
prejurare spirit militant, devotament 
neciintit fată de orinduirea socialis
tă, față de patrie și partid.

Ca forță motrice a progresului, ca 
stat major al luptei pentru perfec
ționarea activității în toate sferei. 
Vieții sociale, partidul iși perfecțio
nează continuu propria sa activitate ; 
el iși îndeplinește cu atît mai bine 
funcția socială, cu cît fiecare orga
nizație își exercită mai cuprinzător, 
mai activ și mai profund rolul de; 
conducător politic al colectivității in 
mijlocul căreia acționează. Și pe a- 
cest plan se cere ca întimpinarea 
aniversării partidului să marcheze o 
accentuare a preocupărilor, orientate 
cu precădere spre îmbunătățirea for
melor și metodelor de muncă ale or
ganizațiilor de partid, spre intensifi
carea legăturilor eu masele, întărirea 
disciplinei de partid, ridicarea spiri
tului de răspundere al tuturor comu
niștilor.

Exemplu pentru toți, membrii de 
partid au obligația morală să acțio
neze cu toată energia, cu întreaga lor 
capacitate pentru îndeplinirea sarci
nilor de partid și pe linie pro
fesională, să respecte cu rigurozitate 
normele morale și legile țării, știut 
fiind că tocmai în acest fel ei pot 
contribui efectiv la creșterea forței 
și influenței partidului.

Prin amploarea și varietatea ma
nifestărilor ce vor avea loc in întrea
ga tară în întimpinarea gloriosului 
jubileu, prin avîntul muncii sale 
creatoare, poporul nostru, va dovedi 
încă o dată profundul său atașament 
față de Partidul Comunist Român, 
hotărîrea sa de a urma neabătut 
partidul pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a 
înfloririi patriei.

PROGRAMUL I
10,00 Micul ecran... pentru cei mici.
10,S0 Telecinemateca.
12,10 O viață pentru o Idee • Traian 

Vuia (1872—1950) • Robert Koch 
(1843—1910).

12,35 Telex.
12,40 Din nou despre preferințele dv. 

muzicale.
13,25 Ilustrate din Polonia — film do

cumentar.
13,45 Turism și vînătoare.

14,15 Bucovină, mlndră floare ! — mu
zică populară.

14.55 virstele peliculei.
15.55 Rugbi : Franța — Anglia (ultimul 

meci din „Turneul celor 5 nați
uni"). Transmisiune directă de la 
Paris.

17.40 Caleidoscop cultural-artistic.
18,00 Club T.
18.55 Cîntece de vitejie. Versuri 

George Coșbuc.
18,20 1001 de Seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia
20,45 Publicitate.
20.30 Film serial : „Kojak".
21.40 24 de ore.
21.30 Săptămină sportivă.
22,00 Festival pe platou — emisiune mu- 

zical-coregrafică.

Pascal BENTOIU

„Gîndirea muzicală"
Ce fir* al Ariadnej ni» 

poate conduce prin la
birinticele cărări ale 
gîndirii muzicale 7 La 
această întrebare în
cearcă să răspundă
ultima carte a Iul
Pascal Bentoiu (E-
ditura muzicală). Tre
buie spus de la înce
put. și autorul însuși o 
declară în cîteva rîn
duri. că este o carte 
de experiență perso
nală în cunoașterea 
muzicii și. în primul 
rînd. în practicarea 
actului compozițional.

O cultură muzicală 
se constituie ca un flu
viu larg, primitor, din 
confluenta tendințelor, 
personalităților, „trep
telor" de cercetare a 
unui fenomen — în 
cazul muzicii, dintr-o 
cît mai mare diversi
tate de opere și din- 
tr-un evantai cît mai 
bogat de comentarii, 
de la publicistică și 
buna carte de popu
larizare pină .la dezba
terile teoretice, gene
ralizatoare. La nivelul 
acestor dezbateri teo
retice se situează și 
cartea Iul Bentoiu. 
Lectura ei. ca și cea a 
unui volum anterior, 
„Imagine și sens", că
ruia „Gîndirea muzica

lă" îi este complemen
tară, lasă înainte de 
toate impresia unei do
rințe de clarificare a 
artistului însuși în fața 
uneltelor sale și în dia
logul cti publicul. Sin
ceritatea acestui de
mers nu este egalată 
decit de deplina sigu
ranță a autorului, în 
manevrarea unui vast 
instrumentar de idei 
și argumente (alese 
din perimetrul expe
rienței, opțiunilor și 
pronosticurilor perso
nale). propuse citito
rului sub o formă a- 
parent rezervată, dar 
riguros, cu farmec și 
nu cu puține accente 
polemice. Este ceea cs 
conferă acestei apariții 
o însemnătate distinc
tă. Pentru că, lucrarea 
lui Pascal Bentoiu, 
traversînd metodic ma
rile categorii ale gîn
dirii muzicale, argu- 
mentînd nu puține 
idei de reală origina
litate, conduce către 
concluzii > limpezi asu
pra a ceea ce putem 
numi, deși autorul nu 
folosește chiar aceste 
cuvinte, chemarea so
cială a artei. în acest 
sens se cuvine să 
fie interpretată pro
fesiunea de credin

ță a compozitorului- 
esteticiân : ' „Flecare 
act de comunicare ar
tistică valabil, produs 
și transmis, se înscrie 
in făgașul larg al so
lidarității umane. Ne 
recunoaștem în măr
turia Omului pentru 
că sîntem oameni si 
acceptăm ca adevărată 
o astfel de mărturie 
numai dacă ea porneș
te intr-adevăr din in
teriorul Omului. Nu 
este și nu poate fi nici 
o contradicție între u- 
nicitatea apariției și 
vocația de universali
tate a operei de artă; 
dimpotrivă, una o pre
supune pe cealaltă...".

La capătul acestei 
cărți, cititorul — prac
ticant sau iubitor al 
muzicii — știe că a 
înaintat cu pași buni 
spre înțelegerea feno
menului muzical. Căci, 
dacă este adevărat că 
„nici un fel de vorbire 
nu poate să cuprindă 
esența muzicii", e tot 
atît de sigur că. lim
pede gîndit si spus, 
ctivîntul ne poate aju
ta la un lucru nebă
nuit de greu : să știm 
cum să ascultăm mu
zica.

Radu GHEC1U

Wolf AICHELBURG

ÎN MAI MULTE LOCALI
TĂȚI DIN JUDEȚUL IAȘI 
(Pașcani, Tg. Frumos, Podul 
Iloaiei și Mircești) s-a desfășurat 
etapa de masă a Festivalului 
național al formațiilor artistice 
de amatori. Peste 5 000 de artiști 
amatori din aproape 30 de loca
lități s-au întrecut in cintec și 
vers, în jocuri populare. în evo
carea unor frumoase tradiții fol
clorice din Moldova. S-au evi
dențiat : corul din Tătăruși, 
dansatorii din Păușești și To- 
pile. fluierașii din Vînători și 
Goești • BRIGĂZILE ȘTIINȚI
FICE din întreg județul Buzău 
s-au prezentat in fața cetățenilor 
in această săptămină, propu- 
nindu-le spre dezbatere tema 
„Știința și tehnica — prezențe, 
cotidiene în viața satului con
temporan", La Rîmnicu-Sărat, 
conferința „Viața economico-so- 
cială a orașului nostru pe coor
donatele cincinalului revoluției 
tehnico-științifice" a fost urma
tă de un frumos spectacol și de 
vernisajul unei expoziții de1 pri
măvară a cenaclului U.A.P. din 
Buzău • LA FĂLTICENI, o reu-

șită gală de filme a reunit cele 
mai bune creații ale cineamato- 
rilor din județul Suceava : peli
cule artistice, documentare și de 
desene animate, color sau 
alb-negru, majoritatea distinse 
cu premii și mențiuni la compe
tiții artistice din țară și de pes-

te hotare • AGENDA SATMA- 
REANA. Concursul: „Pagini glo
rioase din lupta poporului ro- 

'■măn pentru independentă", la 
care au luat parte echipe re
prezentative de uteciști din 
licee de specialitate și teoretice 
din Satu-Mare s-a bucurat de 
un real succes. Generoasa temă 
este evocată și printr-o serie de 
expuneri și simpozioane prezen
tate in întreprinderi și instituții 
Tinerii muncitori sînt angrenați 
in concursul „Războiul de inde
pendență oglindit în literatură". 
O „Decadă a cărții de referință"

a fost inaugurată recent de că
tre biblioteca județeană. Pes
te 40 de brigăzi artistice de 
agitație din comune și orașe 
au prezentat în aceste zile pro
grame educative pe scenele unor 
cluburi și așezăminte culturale. 
Trecerea în revistă a brigăzilor

► .
£

— continuă • CASELE DE CUL
TURA ȘI CĂMINELE CULTU
RALE din județul Vrancea au 
găzduit o interesantă dezbatere 
cu tema „Atitudinea 
față de 
eticii și 
cum și 
nericul 
responsabilitate 
Bibliotecile sindicale au 
nizat expoziții cu tema „Cartea 
tehnico-științifică în sprijinul ri
dicării pregătirii profesionale".
• PIONIERII MEHEDINȚENl 
trăiesc în aceste zile emoțiile

înaintată 
muncă — principiu al 
echității socialiste", pre- 
o masă rotundă sub ge- 

„Mîndrie patriotică și 
cetățenească" 

orga-

concursului de creație literară 
„Tinere condeie" pe tema „în
vățăm, muncim și trăim în chip 
comunist". Alte concursuri: „îm
pliniri și frumuseți mehedințe- 
ne“ (pentru fotografii amatori) 
și „Căminul cultural cu cea mai 
bogată și diversificată activi
tate". Schimburi de experiență 
sub genericul „Munca politică și 
cultural-educativă de masă în 
sprijinul realizării sarcinilor 
economice" se desfășoară în în
treg județul • LA PITEȘTI. 800 
de cetățeni au participat, recent. 
!a un amplu program cultural- 
educativ intitulat „Să trăim și 
să muncim în chip comunist". 
• LA GAGEȘT1 $1 VIIȘOARA 
(Vaslui) se desfășoară o bogată 
..Săptămină cultural-științifică". 
La cabinetul de științe sociale 
din Viișoara a avut loc dezbate
rea pe tema „Județul Vaslui pe 
coordonatele cincinalului 1976— 
1980". în zilele următoare : va
riate programe artistice, sub ge
nericul „România este patria 
mea".

Corespondenții „Scînteii"

Apariția în cunos
cuta colecție a editurii 
„Albatros", „Cele mai 
frumoase poezii", a 
unui volum bilingv de 
Poeme (Gedichte) sem
nat de poetul sibian 
Wolf Aichelburg re
prezintă un frumos și 
semnificativ moment 
editorial. Artist poli
valent, cu substanțiale 
contribuții in proza, 
dramaturgia, lirica și 
eseistica de limbă ger
mană din tara noas
tră, pasionat și adînc 
cunoscător’ al literelor 
românești din care a 
tălmăcit cu deosebită 
competentă opere ale 
lui Eminescu, Baco- 
via, Blaga, Vasile Voi- 
cuîescu etc.. Wolf 
Aichelburg este pre
zentat Cititorilor ro
mâni cu o reprezenta
tivă selecție de versuri, 
intr-o excelentă trans
punere realizată de 
Ștefan Aug. Doinaș și 
Horia Stanca.

Omagieri ale per
manentelor umanului, 
versurile poetului sînt 
o căutare a esențialu
lui. a conținutului 
simbolic al materiei. 
Inteligență , senzorială, 
poetul ascultă și pi
păie învelișul mate
rial al lumii, vibrează 
de încărcătura grea a 
obiectelor care popu
lează poezia, dîndu-i 
relief și concretețe.

Această „de natu
ra rerum" modernă 
este de fapt o isto
rie naturală esenția-

„Poeme
lizată, o materie lirică 
riguros ordonată, ade
sea austeră, de unde și 
senzația specifică pic
turilor stilizate. Aceas
tă imagine este orga
nică liricii poetului 
prin aglomerarea ace
lor elemente ale reg
nului vegetal cu con
tururi statuare (chi
paroși, măslini, pini), 
a ținuturilor aride 
(stînci, nisip, gheată), 
prin descoperirea cu
lorii în roadele sucu
lente („Prin ce virtuți 
ai dat în pirg aprins, / 
că din asprime, lipsuri 
și amaruri / culori so
lare și solare jaruri / 
ți le-ai ales ?... Mult 
ai rîvnit al soarelui te
zaur, / și-acum porți 
soarele pe chipul tău" 
— „Portocală"). ori 
distincția acordată vie
țuitoarelor umile.
Departe de a ne releva 

un pastelist „în sine", 
lirica poetului desco
peră in natură „o via
tă simbolică", acele 
semnificații care ac
ționează in „planul a- 
fectiv al vieții imagi
nare". Poetul află 
virtuți noi în mo
tive vechi, ca în aceas
tă parabolă poetică a 
contactului organic cu 
realitatea adîncă, cu 
fluviile subterane ale 
lumii în care trăiești : 
„Cind găleata nu mai 
otinge-n fîntină / o- 
glinda, rămin doar 
roată și lanț ruginit. / 
Dintr-o dată orice apă 
e prea puțină ! și orice

clin e prea povîmit, I 
și orice sporire este 
scădere, / și nimenea 
nu-i sigur de ședere. / 
Găleata e goală, lan- 
țu-n gol umblător. / 
Dintr-o dată soarele 
devine apăsător ! și 
moarte-aduc noaptea 
și marea și vîntul 
ușor, / cînd găleata nu 
mai atinge oglinzile 
clare, / Dar rămân roa
ta și lanțul, și sint 
ușoare" („Cînd gălea
ta"). Pe acest fond de 
echilibru clasic putem 
cu atit mai mult a- 
precia contribuția no
vatoare a poetului.

Lirismul lui Wolf 
Aichelburg, discret dar 
autentic, nu se consti
tuie, cum ar părea, ca 
„poezie de atmosferă", 
în sensul simboliștilor, 
deoarece „atmosfera” 
este doar un pre
text formal, ce mar
chează de fapt refu
zul ei. Poezia sa res
piră în ținuturile so
lare și este în esen
ță o atitudine opti
mistă și construc
tivă față de tilcurile 
eterne și totuși mereu 
altele ale lumii. Ma
terialitatea versului 
său vine dintr-o dis
poziție senzorial-este- 
tică. care-1 apropie 
decisiv de poezia roa
delor și a pămintulul 
cultivată de marii 
poeți ai României din 
perioada interbelică.
Emil VASIIESCU

t
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Argentina
La ceremonia prezentării scrisori

lor de acreditare au participat 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, si Silviu Curticeanu. 
secretar prezidențial si al Consiliu
lui de Stat. Au fost, de asemenea, 
prezenti membri ai Ambasadei din 
București a Republicii Argentina.

In _ alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, noul ambasador argentinean, 
TULIO OSCAR SUGASTI. a trans
mis președintelui Nicolae Ceausescu 
un cordial mesaj de salut din par
tea președintelui națiunii argenti- 
nene, Maria Estela Martinez de 
Peron. în continuare, vorbitorul a 
evocat bunele relații de prietenie si 
colaborare care se dezvoltă între 
popoarele român și argentinean. ..îmi 
revine ca obiectiv principal — a 
spus vorbitorul — sarcina de a întări 
și intensifica legăturile foarte cor
diale care în mod fericit ne unesc. 
Date fiind particularitățile popoare
lor noastre, aspirațiile și idealurile 
lor de progres, originea comună, 
limba și cultura latină, cu care am
bele popoare se mîndresc. nu am 
nici o îndoială că misiunea mea va 
fi foarte mult favorizată". Mă an
gajez — a spus în continuare vorbito
rul — să depun maximum de efor
turi în vederea consolidării și lărgi
rii domeniilor de coincidentă si de 
colaborare dintre guvernele țărilor 

oastre. pe baza principiilor respec
tai suveranității. neamestecului 

în treburile interne și egalității ju
ridice a statelor, repudierii folosirii 
forței și a mijloacelor de constrîn- 
gere militară sau economică, pentru 
a contribui la eliminarea factorilor de 
încordare internațională și a deschide 
căi spre o mai amplă cooperare în
tre toti membrii comunității interna
ționale. fără deosebire de orînduîre 
socială. într-un climat de respect 
reciproc. Aceste principii, consacrate 
în mod definitiv în România, sub 
strălucita conducere a Excelentei 
Voastre, au constituit întotdeauna 
piatra fundamentală a politicii paș
nice a Argentinei df la proclamarea 
independentei noastre și pînă la cea 
actuală, inspirată de generalul Pe
ron".

în continuare, vorbitorul a ară
tat : „Recenta intrare a României

în «Grupul celor 77». salutată în mod 
special de către Americă Latină, este 
o manifestare foarte concretă a co
munității permanente de interese si 
teluri dintre popoarele si guvernele 
noastre, precum si a afinităților care 
ne conduc spre o mai mare coope
rare". In încheierea alocuțiunii sale, 
ambasadorul argentinean a subliniat 
perspectivele pe care le au relațiile 
româno-argentinene de a se dezvolta 
tot mai larg, pe multiple planuri.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. președin
tele Republicii Socialiste România. 
Mulțumind pentru salutul cordial 
ce i-a fost adresat de președin
tele națiunii argentinene. 'tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rîndul său. doamnei Maria Estela 
Martinez de Peron cele mai bune 
urări de sănătate și fericire per
sonală. de progres si prosperitate 
poporului argentinean prieten.

„Intre popoarele român si argenti
nean — a spus președintele Nicolae 
Ceaușescu — există tradiționale le
gături de prietenie și colaborare., 
favorizate de originea lor latină, de 
afinitățile de limbă și cultură, de as
pirațiile comune dc progres si pros
peritate. Relațiile dintre România și 
Argentina au cunoscut în ultimii ani 
o puternică dezvoltare, atît pe plan 
bilateral, cît și pe plan internatio
nal, in interesul celor două țări si 
popoare, al cauzei păcii și colaborării 
în lume". în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la vi
zita pe care a efectuat-o în Argen
tina, la importanta dialogului la ni
vel înalt româno-argentinean. „în
cheierea cu acest prilej a Tratatu
lui de prietenie și cooperare între 
România și Argentina, precum și a 
unui număr important de acorduri 
guvernamentale, a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu, au pus baze trai
nice dezvoltării și mai largi a colabo
rării și cooperării dintre cele două 
țări și popoare. Hotărîrea comună, 
înscrisă în tratat, de a așeza la baza 
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și a raporturilor lor cu celelalte 
state, principiile independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la fo

losirea forte! și amenințarea cu forța, 
deplinei egalități în drepturi și avan
tajului reciproc contribuie la întă
rirea prieteniei si colaborării dintre 
România și Argentina. constituind, 
totodată, o contribuție comună la de
mocratizarea relațiilor internaționale. 
1a făurirea unei lumi mai bune «i 
mai drepte".

După ce și-a exprimat convingerea 
că prin eforturi comune Înțelegerile 
convenite între cele două țări vor fi 
traduse integral în viată, președin
tele Republicii Socialiste România a 
spus : „Ca țări în curs de dezvoltare. 
România și Argentina au, Intr-ade
văr. numeroase interese comune 
pentru asigurarea unui progres mai 
rapid al dezvoltării lor economice și 
sociale, precum și pentru intensifi
carea colaborării pe plan internațio
nal, în scopul promovării intereselor 
țărilor în curs de dezvoltare, făuririi 
unei noi ordini economice si politice 
internaționale, bazată pe echitate și 
justiție".

în acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a amintit cu satisfacție 
primirea României în „Grupul celor 
77“ și a subliniat dă aceasta consti
tuie o expresie a bunelor relații de 
prietenie, solidaritate si cooperare 
rodnică ce s-au statornicit între tara 
noastră și statele în curs de dezvol
tare, intre România și țările prietene 
din America Latină. „Participarea 
României la activitatea țărilor ta 
curs de dezvoltare, a spus președin
tele Nicolae Ceaușescu. va contribui, 
fără îndoială, la adîncirea colaborării 
reciproce cu aceste state, la promo
varea activă a intereselor noastre 
comune pe planul' relațiilor interna
ționale”.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
argentinean succes în îndeplinirea 
misiunii care i-a fost încredințată 
și l-a asigurat de tot sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului și al 
său personal.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întreținut, într-o at
mosferă cordială, cu noul ambasador 
al Republicii Argentina. Tulio Oscar 
Sugasti.
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TUNISIA

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a independenței naționale a Repu
blicii Tunisiene, vă adresez, în numele poporului român, al Consiliului de 
Stat și al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și noi succese poporului tunisian prieten, pe ca
lea propășirii sale economice și sociale.

îmi exprim deplina convingere că, în spiritul înțelegerilor convenite cu 
ocazia vizitei în frumoasa dumneavoastră țară, raporturile de prietenie și co
laborare dintre România și Tunisia, conlucrarea dintre ele pe tărîmul vieții 
internaționale se vor amplifica tot mai mult, în interesul ambelor popoare, 
in folosul cauzei păcii, înțelegerii și securității în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Un pilon al industriei tunisiene
Construită la pu

țin timp după cuce
rirea independenței, 
..S.T.I.A.", uzina de 
autovehicule de la 
Sousse, se numără 
printre unitățile eco
nomice care au pus 
bazele dezvoltării unei 
industrii naționale. 
Bucurîndu-se de un 
sprijin efectiv din 
partea statului, uzina 
și-a mărit capacitatea 
continuu, suprafețele 
ei de producție întin- 
zindu-se acum pe mai 
bine de 25 000 de me
tri pătrați. Aici se 
montează circa 3 000 
de autoturisme pe an, 
acoperind o bună par
te din necesitățile in
terne ale tării.

Dar, în paralel 
cu lucrările de mon
taj, specialiștii uzinei 
„S.T.I.A.", aproape în 
exclusivitate tunisieni, 
se preocupă de o in
tegrare în procesul 
propriu de fabricație 
a tot mai multor pie
se și subansamble din 
componența autovehi
culelor, aceasta con
stituind de cițiva ani 
un obiectiv prioritar 
al guvernului tunisian.

Si rezultatele sint tot 
mai satisfăcătoare, 
tncepînd din 1973. uzi
na de la Sousse a de
pășit cu succes stadiu! 
exclusiv de montaj, 
trecînd și la fabrica
ția unor tipuri de ca
roserii de autovehi
cule, a numeroase in
stalații de transmisie, 
de iluminat și alte ac
cesorii.

Odată eu împlinirea 
unui deceniu și jumă
tate de existență, în
treprinderea își pro
pune obiective de vii
tor și mai îndrăznețe, 
în concordanță cu ne
cesitățile economiei 
naționale în continuu 
progres. Așa. de e- 
xemplu, se fac pre
gătiri pentru trece
rea la montarea de 
tractoare agricole, por- 
nindu-se, chiar de Ia 
început, cu o sarcină 
proprie de integrare 
de aproximativ 35 la 
sută. Potrivit preve
derilor, primele trac
toare tunisiene urmea
ză să lucreze pe ogoa
rele țării începînd din 
anul 1979. Tot în di
recția asimilării de 
produse noi, uzina de

la Sousse studiază și 
posibilitatea realizării 
de vehicule grele des
tinate șantierelor de 
construcție, precum și 
de diferite microbuze 
și autoutilitare.

Un alt plan de 
perspectivă al între
prinderii priveșțe creș
terea continuă a pro
ducției, astfel încît, în
cepînd din anul 1980, 
să se realizeze anual 
Ia Sousse circa 27 000 
de autovehicule. Pen
tru a face față obiecti
velor propuse, statul a 
alocat anul acesta im
portante investiții cu 
care urmează a se 
construi noi capacități 
de producție : o mare 
turnătorie, mai multe 
ateliere de prelucrare 
mecanică și de uzinaj, 
care să permită inte
grarea pe scară din ce 
în ce mai largă, pe 
componente proprii, în 
procesul de fabricație 
a autovehiculelor. Ast
fel, uzina de la Sousse 
devine un important 
pilon al industriei tu
nisiene în plin progres.

Mircea 
S. IONESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre și poporului României pentru căldurosul 
mesaj de felicitare trimis cu prilejul Zilei Republicii și doresc, la rîndul 
meu, să vă transmit aceleași sentimente.

Năzuința noastră sinceră este de a întări In continuare legăturile de 
prietenie existente între țările noastre.

Profit de această ocazie pentru a ura Excelenței Voastre sănătate 
deplină și fericire, iâr poporului României progres și prosperitate.

FAKHRUDDIN ALI AHMED
Președintele Republicii India

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul din Mauritius și eu personal apreciem foarte mult salutările 
și bunele urări transmise de Excelența Voastră cu ocazia aniversării in
dependenței noastre.

Dorim Excelenței Voastre sănătate, Iar poporului român pace și 
prosperitate.

ABDUL RAHMAN MOHAMED OSMAN
Guvernator General

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă sint deosebit de recunoscător pentru mesajul de bune urări pe care 

dumneavoastră mi l-ați adresat mie și poporului guyanez cu ocazia celei 
de-a Vl-a aniversări a Republicii Guyana.

Mă însuflețește în mod deosebit convingerea dumneavoastră că rela
țiile de prietenie și cooperare care există între țările noastre se vor con
solida tot mai mult și vor contribui la edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Permiteți-mi să vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală.

Cu sinceritate, al dumneavoastră,

ARTHUR CHUNG
Președintele

Republicii Cooperatiste Guyana

Cronica zilei

Anul acesta, mai mult decît în anii 
ia-ecuți. îndeplinirea exemplară a sar
cinilor la export constituie o preocu
pare de prim ordin a organelor și or
ganizațiilor de partid, a tuturor în
treprinderilor industriale din județul 
Bacău. O dovadă grăitoare în acest 
sens o constituie și faptul că — așa 
cum ne spunea ing. Radu Manoliu. 
secretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R. — planul pe acest an 
prevede o creștere cu 53 la sută a ex- , 
portului fată de anul trecut, că în 
primele două luni majoritatea unită
ților au realizat și livrat in mod rit
mic toate produsele contractate cu 
clienții de peste hotare. Au fost asi
milate și oferite pieței externe nu
meroase produse noi, intens solicitate. 
Numai întreprinderile din industria 
ușoară, bunăoară, au asimilat si in
trodus în fabricație 27 de noi modele 
de confecții. încălțăminte, țesături 
ș.a. La ora actuală, alte zeci de pro
duse noi cerute de partenerii externi 
se află în curs de fabricație la Com
binatul petrochimic Borzești. combi
natele de prelucrare a lemnului din 
Comănești și Bacău. întreprinderea 
județeană de industrie locală.

Cum s-au obținut asemenea rezul-

tate la export 7 A intrat în practica 
organizațiilor de partid, a conduceri
lor întreprinderilor ca, zilnic, să ur
mărească în secții și ateliere modul 
cum se realizează fiecare produs des
tinat exportului, cum decurg livrările, 
iar decadal să analizeze problemele ce

rîguroasă a sarcinilor de plan din •- 
cest an.

Papalei cu acțiunile pentru dinam]-, 
zarea exportului, au fost aplicate mă
suri concrete și în scopul reducerii 
importului. Numai prin utilajele și 
piesele de schimb realizate în cadrul

Preocupare a organelor și organizațiilor 
de partid din județul Bacău

se ivesc în legătură cu îndeplinirea 
ritmică și integrală a planului in a- 
cest domeniu. Nu de mult, secretaria
tul comitetului județean de partid a 
organizat la Bacău o consfătuire pri
vind exportul, la care au luat parte 
conducerile unităților economice, ca
dre de răspundere din ministere, cen
trale industriale și întreprinderi de 
comerț exterior. In acest cadru, au 
fost rezolvate o seamă de probleme 
comune și s-au stabilit, totodată, di
recțiile in care trebuie să acționeze 
organizațiile de partid și comitetele 
oamenilor muncii pentru realizarea

acțiunii de autodotare. județul a di
minuat importul în două luni din a- 
oest an cu peste 4 milioane lei va
lută. In prezent. în fiecare întreprin
dere există expoziții cu mostre.' schi
te, fotografii ș.a. de materii prime, 
materiale, piese de schimb și apara
tură care se procură din import. Aici 
au loc dezbateri cu muncitorii și spe
cialiștii. se fac propuneri, se între
prind măsuri în vederea definitivării 
celor mai bune soluții pentru a asi
mila și fabrica asemenea produse cu 
forte proprii, spre a se reduce efor
tul valutar al tării.

Problemele exportului au constituit 
din nou, zilele trecute, obiectul unei 
temeinice analize în cadrul (ședinței 
biroului comitetului județean’ de par
tid. S-au relevat, pe lingă succesele 
amintite, și o seamă de neajunsuri. 
Este vorba, între altele, de faptul că 
unele unități — cum stat întreprin
derea de mașini-unelte și combi
natul petrochimic. întreprinderea de 
postav Buhuși. Combinatul de celu
loză și hîrtie Letea — nu și-au ono
rat integral. în primele două luni ale 
anului, contractele incheiate cu Unii 
parteneri externi. Firește, există și 
cauze obiective care au determinat 
această situație, dar cele subiecti
ve au o pondere mult mai mare. 
Una dintre acestea o constituie reali
zarea neritmică a producției, a 
fondului de marfă, pentru export. In. 
unitățile enumerate se impun măsuri 
energice pentru aprovizionarea judi
cioasă cu materii prime, și materiale, 
întărirea asistentei tehnice în schim
burile de noapte, respectarea întoc
mai a tehnologiilor de fabricație. Prin 
aceasta, ele pot si trebuie să realizeze 
in prima decadă nu 20—25 la sută din 
planul pe o lună, ci mult mai mult, 
in așa fel Incit, pe baza creării fon-

dului 
se asigure onorarea ritmică si inte
grală a contractelor încheiate cu eli- 
enții de peste hotare.

Pentru îmbunătățirea substanțială a 
situației în acest domeniu, biroul co
mitetului județean de partid a stabi
lit ca, în fiecare unitate, să se orga
nizeze cu comuniștii, cu toti muncito
rii. inginerii și tehnicienii dezbateri 
largi, în cadrul cărora să fie scoase 
la iveală rezervele existente de rea
lizare ritmică a producției destinate 
exporțigu]. în condiții de înaltă, cali- 
tăie. In ndelași timp, conducerile 
tehnice ale unităților vor acționa mai 

1 ferm- pentru întărirea disciplinei teh
nologice, creșterea rolului preventiv 
al controlului de calitate, intensifica
rea controlului interfazic, dotarea tu
turor întreprinderilor cu aparatura de 
analiză, măsură și control necesară. 
Membrii biroului comitetului jude
țean de partid au fost repartizați să 
răspundă. împreună cu organizațiile 
de partid și comitetele oamenilor 
muncii de la combinatul petrochimic, 
întreprinderea de mașini-unelte. în
treprinderile de industrie ușoară, de 
buna aprovizionare cu materii prime 
și materiale, să desfășoare o muncă 
pplitică intensă în vederea creșterii 
responsabilității tuturor muncitorilor 
față de calitatea produselor pe care 
le realizează. Săptămînal. birourile 
comitetelor orășenești si municipale 
de partid vor analiza stadiul înde
plinirii planului de export, modul 
cum decurg livrările, pentru ca toate 
produsele contractate să ajungă la 
vreme la clienții externi si să fie de 
calitate ireproșabilă.

La Ministerul Afacerilor Externe 
a avut loc. vineri dimineață, sem
narea celui de-al treilea Program 
de aplicare, pe anii 1976 și 1977, a 
Acordului de colaborare culturală și 
științifică dintre Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Cipru. Potrivit prevede
rilor programului, cele două părți se 
angajează să sprijine lărgirea aces
tei colaborări prin organizarea de 
vizite reciproce între oameni de 
știință, cadre didactice, scriitori, a- 

■ cordarea de burse universitare, 
schimburi de cărți și materiale do
cumentare între biblioteci și institu
ții de specialitate, deschiderea unor 
expoziții de artă, participarea de 
artiști din ambele țări la manifestă
rile culturale naționale. Va fi favo
rizată. de asemenea, colaborarea în 
domeniul1 muzeelor, cinematografiei, 
arhitecturii, presei, radioteleviziunii, 
precum și pe tărîmul sănătății, spor
tului și turismului.

După . semnare. Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. si George Pelaghias. director 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Cipru, au 
rostit scurte alocuțiuni. în care, rele- 
vind importanța documentului, au 
subliniat, totodată, contribuția lui la 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre cele două popoare, 
la adîncirea cunoașterii reciproce a 
ceea ce ele au creat și creează mai 
valoros.

♦
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a primit pe George 
Pelaghias, director general în Minis
terul de Externe al Republicii Cipru, 
aflat în țara noastră pentru consul
tări între ministerele de externe aie 
celor două țări.

Oaspetele a avut convorbiri la Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Ministerul 
Educației și Invățărhîntului și la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale dintre România și Cipru și unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit din partea mi
nistrului afacerilor externe al Repu

blicii Coasta de Fildeș. Arsene 
Assouan Usher, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările a- 
dresate eu prilejul reinvestirii aale 
în funcție și o telegramă din i 
partea secretarului de stat pentru 
afacerile externe și politice al Re
publicii San Marino, Giancarlo 
Ghironzi, care mulțumește pen- ■ 
tru felicitările ce i-au fost adresate 
cu ocazia numirii sale în această 
funcție.

★
In cadrul formelor tradiționale de 

dezvoltare a contactelor și întîlnirilor 
pe linie de tineret, un grup de mill- ' 
tanti ai Generației Sociale și Libera
le din Franța efectuează o vizită în r 
tara noastră în perioada 16—21 mar
tie a.c. Oaspeții au vizitat obiective i 
economice, social-culturale. istorice 
si turistice din municipiul București, 
de pe Valea Prahovei și din județul 
Brașov, s-au întîlnit cu tineri, avînd. 
astfel posibilitatea să cunoască o sea
mă de aspecte din viața și preocupă- ' 
rile tinerei generații din țara noastră.

Pe parcursul vjzitei, delegația 
G.S.L. s-a întîlnit cu cadre cu funcții 
de răspundere de la C.C. al U.T.C. și 
Consiliul U.A.S.C.R., realizîndu-se un 
schimb de informații în legătură cu 
preocupările actuale ale tineretului 
din cele două , țări, precum și cu 
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale.

(Agerpres)

A apărut:

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 6/1976

La rubrica „Programul Ideologic, 
al partidului în acțiune" stat inse
rate articolele : „Caracterul militant 
al dezbaterilor asupra activității 
ideologico-educative" de Cristian 
Chelaru ; „Dialogul ca formă activă 
a propagandei" de Ion Florea ; „Dia
lectica raporturilor interdisciplinare 
ta gîndirea științifică și artistică" de 
Solomon Marcus ; „Implicații filozo
fice ale creativității ta condițiile re
voluției științifice și tehnice" de Că
lina Mare ; „Critica muzicală — act 
de cultură si educație" de Viorel 
Cosma. în continuare stat publicate

RĂSPUNDERE ÎN GOSPODĂRIREA 
ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE

$0^

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteli

Pe terenurile cooperativei agricole din comuna Malu-Roșu, județul Ilfov, 
mecanizatorii aplicâ cu grijd ingrâșâmintele chimiceIndustria noastră livrează agricul

turii cantități din ce în ce mai mari 
de îngrășăminte chimice care, spo
rind fertilitatea solului, contribuie 
la obținerea de recolte superioare. 
Spre Bărăgan, principalul grinar al 
țării, se îndreaptă zilnic zeci și sute 
de vagoane cu îngrășăminte chimice. 
Am urmărit în acest început de pri
măvară, cind zilele cu soare alter
nează cu cele ploioase, modul în 
care sint gospodărite și folosite în
grășămintele. Am parcurs un drum 
lung prin diferite comune din jude
țele Ilfov și Ialomița și am consta
tat atît aspecte pozitive, cît și ne
glijențe intolerabile, care provoacă 
pierderi.

Un prim popas îl facem la coope
rativa agricolă din Fierbinți. Ștefan 
Marin, președintele cooperativei, 
ne-a vorbit despre preocuparea pe 
care o au pentru utilizarea raționa
lă a cantităților de îngrășăminte de 
care dispun. Astfel, încă din iarnă 
au fost fertilizate toate cele 900 ha 
semănate cu grîu, terenurile pe care 
urmează a fi cultivată sfeclă de za
hăr, precum și cele destinate po
rumbului. Buni gospodari, coopera
torii din Fierbinți au transportat la 
cîmp 1200 tone gunoi de grajd, iar 
acțiunea de fertilizare continuă. Am 
remarcat aici și preocuparea de a 
păstra cu grijă îngrășămintele chi
mice care nu pot fi administrate 
imediat. Președintele ne-a spus că 
adăposturile au devenit neîncăpă
toare. De aceea, au prevăzut fonduri 
pentru construirea de noi magazii.

Și la I.A.S. Drumul Subțire am 
constatat aceeași preocupare pentru 
buna gospodărire și folosire a' în
grășămintelor chimice. Directorul 
unității, Ion Maia, și directorul teh
nic, Ion Necula, ne-au spus că în
treprinderea a primit aproape în
treaga cantitate planificată pentru 
primul trimestru al acestui an. O 
bună parte din îngrășămintele chi-

mice au fost administrate, iar cele 
care se dau acum se păstrează cu 
grijă (fotografia nr. 1). Și în alte 
unități, se muncea intens la admi
nistrarea ' îngrășămintelor chimice.

teristice. Cooperatorii din Dridu au 
transportat, cu multe zile în urmă, 
îngrășăminte azotoase Ia capătul 
unei tarlale de orz. Dar nu le-au 
mai administrat. Din cauza umezelii,

articolele : „Aspecte ale eficienței «- 
conomice a procesului de industria
lizare a țării" (I) de Gheorghe Ră- 
dulescu și „Cercetarea științifică în 
fata marilor exigențe ale moderni
zării agriculturii" de Nicolae Giosan.

La rubrica „Consultații", Constan
tin Florea semnează articolul „Prin
cipiile fundamentale ale politicii ex
terne a Republicii Socialiste Româ
nia". Articolul „Învățămîntul supe
rior și dinamica progresului tehnico- 
științific" semnat de George Ciucu 
este inserat la rubrica „Știință — 
învățămint". La rubrica „Viața inter
națională" este publicat articolul 
„Noua ordine economică internațio
nală — concepții și realități" de Ilie 
Șerbănescu.

Aspecte surprinse în unități agricole 
și gări din Bărăgan

La I.A.S. din comuna Mircea Vodă, 
situată în Lunca Dunării, se folo
sea în acest scop aviația utilitară.

în timpul raidului am văzut și 
mari cantități de îngrășăminte — 
atît în unități, cit și prin gări — 
care nu erau depozitate corespunză
tor. Iată cîteva situații mai carac-

îngrășămintele s-au degradat în to
talitate. Pe pămint se mai cunoșteau 
doar urmele unde au fost bascula
te. Ni s-a părut astfel intru totul fi
rească reacția lucrătorilor de la ca
lea ferată, care erau indignați de-a 
dreptul de atitudinea de nepăsare a 
cooperatorilor din Dridu față de

acest valoros îngrășămint pe car» 
-pămîntul îl înghite fără folos. .

Un următor popas — cooperativa 
agricolă din Jilavele. Aci mai erau 
de fertilizat peste 2 000 ha teren. în
grășăminte sint. dar se deprecia- 
zâ pentru că nu există mașinile ne
cesare transportării și administrării 
lor pe cîmp (fotografia nr. 2). „Am 
fost cîteva luni la școală — motiva 
tov. Vasile Dolete, președintele coo
perativei agricole — și nu m-am o- 
cupat de această problemă". „Nu vă 
faceți griji — a adăugat inginerul- 
șef. Avem forțele necesare ca in cel 
mult 7—8 zile să fertilizăm toată su
prafața de 2 000 ha. Dar acum tere
nul e moale". Numai că o parte din 
cele 190 tone de superfosfat, depo
zitate încă din toamnă în aer liber 
și neacoperite, s-au degradat. Ace
eași soartă au avut-o și o parte din

cele azotoase. Depozitați fără grijă 
tn magazie, sacii s-au rupt, iar in- 
grășâmintele s-au pietrificat.

După cum arată și imaginile noas
tre, importante cantități de substan
ță deosebit de valoroasă se depre- 
ciază pe rampele unor gări. Descăr
cate la întîmplare. ele nu sint 
transportate imediat. In gara Ciul- 
nița, pe linia de garaj a fabricii de 
nutrețuri combinate, erau adevărați 
munți de îngrășăminte — 520 de 
tone (fotografia nr. 3). Aflăm că 
sint ale I.A.S. Dragalina și că au 
fost descărcate încă din luna decem
brie a anului trecut. Chiar dacă par
țial au fost acoperite cu folii de po
lietilenă. umezeala ie-a pătruns, a- 
nu!îndu-le total valoare».

Tată numai cîteva aspecte din

multe altele care demonstrează că 
eforturile pe care le face statul pen
tru a spori producția de îngrășămin
te chimice nu sint urmate, în toate 
cazurile, și de o preocupare exi
gentă plină de răspundere din par
tea conducerilor de unități agrico
le, în vederea bunei gospodăriri. A- 
semenea neajunsuri sint de nead- 
mis și trebuie luate măsuri serioase 
pentru curmarea lor. îngrășămintele 
chimice stat bunuri ale societății și 
ele trebuie folosite în scopul pen
tru care au fost fabricate : să mă
rească fertilitatea pămîntului. să a- 
sigure pe această cale sporuri cît 
mai mari de recoltă. Nimeni nu are 
dreptul să le risipească !

Horea CEAUȘESCU
Foto : 8. Cristian

vremea
Timpul probabil pentru 11, 22 și 

martie, tn țară ; Vremea va continua 
să se răcească ușor, mai ales în nor
dul țării. Cerul va fi temporar acope
rit. Local, în Crișana, Maramureș. 
Transilvania și Moldova vor cădea pre
cipitații slabe, mai ales sub formă de 
lapoviță și ninsoare. în rest, ploi slabe 
și izolat lapoviță. Vîntul va sufla po
trivit. Temperaturile minime vor ii 
cuprinse între minus 6 și plus 4 gra
de, mai coborîte în nordul țării, iar 
maximele între zero și io grade, local 
mai ridicate în sud. In București : Ce
rul va fi temporar noros. Vîntul va gu
lia potrivit. Temperatura va marca • 
scădere ușoară.
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în sprijinul luptei popoarelor africane 
pentru independență

REZOLUȚII ALE SESIUNII CONSILIULUI LIGII ARABE
CAIRO 19 (Agerpres). — In capi

tala egipteană s-au încheiat lucrările 
celei de-a 65-a conferințe bianuale a 
Consiliului Ligii Arabe, la care au 
participat miniștrii de externe sau 
reprezentanți ai acestora din cele 20 
de țări membre ale organizației, pre
cum și o delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Partici- 
panții au dezbătut, timp de patru 
zile, o serie de probleme actuale pri
vind situația din lumea arabă și rela
țiile acesteia cu țările africane. în 
ultima zi a lucrărilor, Comitetul po
litic al sesiunii Consiliului Ligii 
Arabe a adoptat o rezoluție care 
sprijină lupta mișcărilor de eliberare 
africane pentru independență. Intr-o 
altă rezoluție participanții și-au ex
primat solidaritatea cu lupta poporu
lui angolez împotriva intervenției 
sud-africane, cerînd retragerea trupe
lor regimului de la Pretoria de pe te
ritoriul Angolei. în sprijinul luptei 
popoarelor din Namibia și Zimbabwe 
(Rhodesia) pentru independență, a 
fost lansată o chemare pentru a 
boicota regimurile rasiste de la Pre
toria și Salisbury, în conformitate cu 
recomandările O.N.U. și ale altor or
ganisme internaționale.

Comitetul politic a cerut secretaru
lui general al Ligii Arabe, Mahmud 
Riad, să ia legătură cu guvernele 
statelor rhembre ale organizației pen
tru a acorda sprijin statelor africane 
care și-au dobindit recent indepen
dența. El va trebui, totodată, să orga
nizeze o sesiune ministerială specială 
în scopul de a pregăti reuniunea ara
bă la nivel înalt.

Participanții la conferință au dezbă
tut în încheiere unele aspecte finan
ciare și economice din activitatea 
Ligii Arabe.

ASISTENTĂ ECONOMICĂ 
MOZAMBICULUI

MAPUTO 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, Samora Machel, a avut con
vorbiri cu secretarul general al Com- 
monWealthului, Shridath Ramphal, 
aflat în vizită la Maputo. Au fost 
examinate o serie de aspecte privind 
asistenta economică acordată Mo- 
zambicului în urma măsurii adop- 
*tate de această țară de a închide 
frontierele sale cu Rhodesia.

După cum precizează agenția citată, 
Shridath Ramphal urmează să pără
sească Maputo. îndreptîndu-se spre 
Lusaka.

Convorbiri cu privire la dezvoltarea 
relațiilor româno-britanice

Semnarea unui document referitor la înființarea societății mixte 
comerciale în domeniul tehnologiilor nucleare

LONDRA 19 — Corespondentul
nostru transmite: Tovarășul Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, 
s-a întâlnit, vineri dimineață, cu mi
nistrul de externe. James Callaghan, 
în cadrul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej s-a subliniat dorința 
comună de a se extinde și adinei re
lațiile bilaterale și conlucrarea ro- 
mâno-britanică în toate domeniile de 
activitate.

în aceeași zi. oaspetele român a 
avut întîlniri de lucru cu ministrul 
industriei. Eric Varley, cu ministrul 
comerțului, Peter Shore, cu condu
cerea și cu membri ai Confederației 
Industriei Britanice referitoare la 
căile și modalitățile practice de dez
voltare a schimburilor economice și 
a relațiilor de colaborare și coopera

re între întreprinderi industriale ro
mânești și firme britanice. La întîl
niri și convorbiri a participat amba
sadorul României la Londra, Pretor 
Popa.

După-amiază, tovarășul Ion Pățan 
și Roy Hattersley. ministru de stat la 
Foreign Office, au semnat acordul 
dintre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord privind promovarea și garan
tarea reciprocă a investițiilor.

în prezența tovarășului Ion Pățan 
și a lui Peter Shore, la Ambasada 
română din Londra s-a semnat con
tractul de asociere pentru înființarea 
societății mixte comerciale în dome
niul tehnologiilor nucleare „GEC — 
Romanian Nuclear Limited" între 
GEC (Reactor Equipment Ltd) și In
stitutul de fizică atomică București.

Alături de cauza dreaptă 
a poporului coreean

Situația din Liban
BEIRUT 19 (Agerpres). — Pentru 

prima dată de la începutul războiu
lui civil din Liban, care durează de 
11 luni, un tir de rachete incendiare 
— anpnță France Presse — a lovit 
un avion militar sirian, aflat pe ae
roportul din Beirut, în timp ce se 
pregătea să decoleze. Avionul avea la 
bord mai multe personalități politice 
libaneze, printre care primul minis
tru, Rashid Karame, președintele A- 
dunării Naționale, Kamel El Assad» 
și fostul prim-ministru, Saeb Salam, 
care urmau să plece la Damasc. Ia 
invitația președintelui Siriei, pentru 
a continua consultările privind acce
lerarea găsirii unei soluții actualei 
crize libaneze. Cu toate că avionul a 
luat foc, toți cei aflați la bord nu au 
avut de suferit.

Ziua de vineri s-a caracterizat prin- 
tr-o nouă escaladă a luptelor pe stră
zile Beirutului și ale portului Tripoli. 
In ultimele 24 de ore, peste 50 de per
soane au fost ucise. Viața cotidiană 
în Beirut a regăsit atmosfera zilelor 
negre — relatează agenția France 
Presse, care arată că se înregistrează 
o lipsă totală la unele produse de 
primă necesitate. Brutăriile sînt în
chise, la fel băncile și școlile.

ARGENTINA

Apel la unitatea, forțelor 
politice in vederea 

depășirii crizei actuale
BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — 

într-un discurs radiotelevizat, Ri
cardo Balbin, președintele celui mai 
important partid din opoziție din 
Argentina — Uniunea Civică Radi
cală — a subliniat că soluționarea 
actualei situații din țară constă in 
„unirea tuturor argentinenilor". El 
s-a pronunțat in favoarea reali
zării unui „acord național care să 
restabilească pacea, unitatea și sta
bilitatea instituțiilor republicane".

Liderul U.C.R. a relevat. în con
text, necesitatea ca toate forțele 
politice și sociale argentinene să se 
reunească pentru a crea condițiile 
necesare evitării unei lovituri de 
stat și pentru depășirea crizei actua
le, în perspectiva desfășurării ale
gerilor programate să se desfășoare 
în luna decembrie a.c.

Încheierea sesiunii 
Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 19 (Corespondentul 
Agerpres). — La Budapesta au luat 
sfîrșit lucrările sesiunii Adunării de 
Stat a R. P. Ungare. După dez
bateri au fost adoptate proiectele 
de lege privind apărarea națională, 
apărarea mediului înconjurător și 
darea de seamă a ministrului si
derurgiei și construcțiilor de mașini 
cu privire la pregătirile în vederea 
îndeplinirii sarcinilor noului cincinal 
1976—1980.

Comunicat venezueleano - iugosjav
După convorbirile dintre președinții losip Broz Tito și Carlos 

Andres Perez
CARACAS 19 (Agerpres). — Comu

nicatul comun dat publicității la în
cheierea convorbirilor dintre pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, și președintele Venezue- 
lei, Carlos Andres Perez, evidenția
ză atașamentul părților la principiile 
dreptului internațional și subliniază 
necesitatea ca procesul destinderii să 
devină un factor trainic al relațiilor 
internaționale și să cuprindă toate 

• regiunile lumii.
Cei doi șefi de stat și-au exprimat 

preocuparea față de. evoluția lentă în 
soluționarea problemelor economice 
mondiale acute Și față de deteriora

rea situației țărilor în curs de dez
voltare. Situația actuală — se arată 
în comunicat — reclamă măsuri și 
acțiuni de natură să ducă la institui
rea unei noi ordini economice inter
naționale. Ei au reliefat, între alte
le, necesitatea întăririi mecanismelor 
de protejare a prețurilor materiilor 
prime, sporirii valorii acestora prin- 
tr-un grad superior de prelucrare în 
țările producătoare, precum și a creă
rii și garantării condițiilor unui co
merț internațional echitabil.

Iugoslavia. și Venezuela și-au re
afirmat hotărîrea de a coopera în ca
drul „Grupului celor 77".

DESCHIOtREA CONGRESULUI P. C. GERMAN
BONN .19 — Corespondentul nos

tru transmite : La Bonn s-a deschis 
vineri Congresul Partidului Comu
nist German. La lucrări participă 
770 de delegați și invitați. în sala 
congresului au luat loc, de aseme
nea, reprezentanții a 31 de partide 
comuniste și muncitorești, precum și 
ai unor mișcări democratice și de e- 
liberare națională din diferite țări 
ale lumi^

Delegația Partidului Comunist Ro
mân este formată din tovarășii Vir
gil Trofin, membru al Comitetului

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Herbert Mies, președintele P.C. 
German, a prezentat raportul Prezi
diului P.C.G.. intitulat „Cu Partidul 
Comunist German, împotriva mare
lui capital, pentru drepturi sociale și 
democratice, pentru pace, libertate 
și socialism".

După prezentarea raportului au 
început discuțiile în plenul congre
sului.

Recent, Comitetul Permanent al 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene a adresat o scrisoare parla
mentelor și guvernelor diferitelor 
țări ale lumii. în care se subliniază 
gravitatea situației existente în Co
reea de sud și necesitatea preveni
rii pericolului de război.

Așa cum reiese din numeroasele 
relatări ale agențiilor de presă. Co
reea de sud cunoaște în ultimul timp 
o nouă intensificare a stării de ten
siune. Respins de masele largi popu
lare, regimul de la Seul recurge la 
represiuni sălbatice în încercarea de 
a reduce la tăcere glasul tot mai pu
ternic al opoziției, de a intimida for
țele populare. încordarea politico- 
socială s-a accentuat și mai mult în 
condițiile în care, după cum anunță 
agențiile de presă, are loc o sporire 
a efectivelor forțelor americane, pa
ralel cu introducerea de noi tipuri 
de arme în Coreea de sud. în același 
timp, au fost săvîrșite numeroase 
provocări militare împotriva R.P.D. 
Coreene. Toate acestea sînt de na
tură să ducă la o agravare a situa
ției. creînd serioase riscuri și impli
cații pentru pacea în întreaga re
giune.

România socialistă, care dintotdea- 
una și-â manifestat deplina solidari
tate cu cauza dreaptă a poporului 
coreean. împărtășește preocupările 
legitime ale R.P.D. Coreene în le
gătură cu situația creată în Coreea 
de sud și își reafirmă cu hotărire 
sprijinul față de poziția constructivă 
a Coreei populare privind căile de 
asigurare a păcii și de accelerare a 
reunificării independente și pașnice 
a tării. „Am considerat si consi
derăm că o condiție esențială a în- •' 
făptuirii acestui deziderat legitim al 
poporului coreean — arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu — o constituie în
cetarea amestecului străin în trebu
rile interne ale Coreei, retragerea 
trupelor străine din partea de sud a 
țării, astfel ca poporul coreean să fie 
lăsat să-și rezolve de sine stătător 
propriile probleme, 
idealurilor/ voinței 
sale fundamentale de 
nală și progres, fără 
ingerințe din afară".

în spiritul prieteniei frățești fată 
de poporul coreean, poporul român 
a militat în permanentă pentru res
pectarea dreptului sacru și inaliena
bil al acestuia de a-și decide singur 
soarta, de a-și împlini aspirațiile sale 
naționale vitale. întîlnirile de la 
Phenian și București dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen. 
înscriindu-se ca momente de cea mai 
mare însemnătate în dezvoltarea pe 
mai departe a acestei strînse priete

corespunzător 
și aspirațiilor 
unitate națio- 

nici un fel de

nii. au prilejuit reafirmarea hotărîtă 
a solidarității militante a partidului 
și poporului nostru cu aspirațiile po
porului coreean. Partidul și statul 
nostru s-au pronunțat și se pronunță, 
în mod ferm, împotriva tentativelor 
de a se permanentiza divizarea Co
reei, pentru retragerea neîntîrziată 
a tuturor trupelor și desființarea ba
zelor militare străine din Coreea de 
sud. pentru a se da astfel posibilitate 
ponorului coreean să hotărască el 
însuși asupra problemelor care îl 
privesc.

în același timp. România militea
ză pe plan internațional, în cadrul 
O.N.U. și în alte organisme inter
naționale, pentru realizarea propu
nerilor R.P.D. Coreene de unificare 
independentă și pașnică a Coreei. 
Așa cum se știe, țara noastră se 
numără printre inițiatorii proiectu
lui de rezoluție intitulat „Crearea 
condițiilor favorabile pentru trans
formarea armistițiului într-o pace 
dreaptă în Coreea și accelerarea re
unificării independente și pașnice a 
Coreei", prezentat anul trecut la se
siunea Adunării Generale și adop
tat de forul suprem al Națiunilor 
Unite. Pornind de la recunoașterea 
faptului că restabilirea unității na
ționale a Coreei, pe baze democra
tice și pașnice, constituie o proble
mă internă, care .trebuie reglemen
tată exclusiv de către poporul co
reean, fără .nici un amestec din 
afară, pe baza exercitării dreptului 
său imprescriptibil de a dispune în 
mod liber de propriile destine, re
zoluția preconizează desființarea co
mandamentului Națiunilor Unite din 
Coreea de sud, retragerea tuturor 
trupelor străine, staționate ilegal 
în această parte a țării, precum și 
înlocuirea acordului de armistițiu 
militar în Coreea printr-un tratat 
de pace între R.P.D. Coreeană și 
Statele Unite.

Este evident că sporirea efective
lor militare străine și introducerea 
de noi tipuri de arme în Coreea de 
sud contravin în mod flagrant re
zoluției adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., alimentînd ten
siunea în această regiune, ridicînd 
obstacole în calea înfăptuirii preve
derilor sale.

Poporul român dezaprobă și con
damnă cu fermitate aceste acțiuni, 
cere încetarea lor imediată și își 
reafirmă solidaritatea cu cauza justă 
a poporului coreean, odată cu hotă
rîrea de a-i acorda, în continuare, 
tot sprijinul pentru împlinirea as
pirației sale celei mai fierbinți — 
unificarea pașnică a patriei.

V. ALEXANDRESCU

DE PRETUTINDENI
• CRIOTURBOGENE- 

RATOR. Un grup de specia
liști sovietici a realizat un ge
nerator de curent electric care 
funcționează pe baza fenomenu
lui de supraconductibilitate în 
condițiile unor temperaturi ex
trem de joase. în acest criotur- 
bogenerator — mașină de o con
strucție principial nouă — în 
locul obișnuitului rotor se afla 
un vas metalic cu un bobi na j 
care, răcit cu heliu lichid, a- 
vînd o temperatură de minus 
269 grade, se comportă ca un 
supraconductor. Prototipul, des
tinat deocamdată cercetărilor 
științifice, are o putere de 1 000 
de kW. Noul generator de cu
rent are un randament superior 
și un gabarit cu mult redus față 
de cel al generatoarelor de tip 
vechi cu aceeași putere. Un 
crioturbogenerator cu o putere 
de 200 de megawați — s-a afir
mat — urmează să fie construit 
in cursul actualului cincinal, e- 
xis-tînd perspectiva ca înitr-o e- 
tapă ulterioară să se ajungă 
chiar la puteri de peste 2 000 de 
megawați.

Epilogul cazului „Innocenti"
ROMA

„Se impun schimbări radicale 
în viața politică a Spaniei46

• Discriminarea politică menținută în noi proiecte de lege
• Declamațiile liderului Partidului Socialist Muncitoresc

ROMA 19 (Ager
pres). — S-a anunțai, 
la Roma, încheierea 
unui acord intre Mi
nisterul Industriei al 
Italiei ți proprietarul 
firmei „Innocenti", fi
liala din Italia a so
cietății britanice „Ley- 
land". Acordul, care a 
fost semnat și de re
prezentanții sindicatu
lui din întreprinde
re. prevede crearea 
unei noi societăți, care 
iți va reprofila acti

vitatea pe construirea 
de automobile de mic 
litraj — motociclete, 
vehicule utilitare pe 
trei roți. In acest fel, 
2 500 de muncitori iți 
vor putea relua în cu- 
rînd lucrul, în timp ce 
restul vor rămîne în 
țomaj temporar pînă 
la reîncadrarea lor in 
alte sectoare.

Acordul reprezintă 
punctul final al unuia 
din cele mai îndelun
gate și ascuțite con

flicte de muncă din 
Italia, declanțat după 
ce conducerea firmei a 
hotărit sistarea activi
tății ți concedierea în
tregului personal. In 
fața perspectivei de a 
rămine fără locuri de 
muncă, intr-o perioa
dă cind numărul șo
merilor in Italia se ri
dica la peste un mi
lion, lucrătorii de la 
„Innocenti" au organi
zat ample acțiuni de 
protest, avind, in final, 
cițtig de cauză.

CONGRESUL PARTIDULUI DEMOCRAT-CREȘTIN

• „ÎNTÎLNIREA" PLA
NETELOR. Peste cîțiva ani, 
omenirea, va asista la un feno
men cosmic neobișnuit : o „ali
niere" a planetelor sistemului 
nostru solar. Potrivit calculelor 
astronomice, fenomenul va fi 
observat pentru prima dată în 
aprilie 1983, cînd planetele (ex- 
ceptînd Marte și Pluton) se vm-i 
situa în direcția Soarelui pe j, 
linie dreaptă imaginară. Un an 
mai tirziu, în iulie 1984, la „în- 
tilnirea planetelor" se va alătura 
și Marte. în această perioadă, 
oricine de pe Terra va putea 
observa, într-o anumită zonă a 
cerului, imediat deasupra ori
zontului, planetele sistemului 
nostru solar. Specialiștii arată 
că un fenomen cosmic similar 
s-a petrecut în 1805.

• ÎN MEMORIA LUI 
LORCA. în curînd, Spania se 
va mîndri cu primul său monu
ment ridicat în memoria lui 
Federico Garcia Lorca, marele 
poet ucis mișelește de falangiști 
în 1936 și cufundat în uitare de 
către autoritățile franchiste pen
tru ideile sale progresiste. Mo-[ 
numentul va fi înălțat în pro
vincia natală a poetului. Gra
nada, de către fundația „Rodri- 
guez Acosta", care a lansat un 
concurs internațional de proiec
te pentru construirea lui.

MADRID 19 (Agerpres). în baza 
unui proiect de lege, adoptat de gu
vern, se acordă libertatea de asocie
re, însă cu serioase restricții. Pînă 
în prezent, codul penal interzicea 
toate partidele politice, care au fost 
declarate ilegale încă din 1939.

Carența fundamentală a proiectului 
de Ifege o constituie, după cum re
marcă observatorii politici de la Ma
drid, menținerea interdicției referi
toare la activitatea Partidului Comu
nist. Totodată, el interzice pichetele 
de grevă și instituie sancțiuni împo
triva organizării lor.

Un alt proiect de lege, cu privire 
la libertatea de exprimare, deși pre
vede unele libertăți în acest dome
niu, menține restricții similare cu 
cele privind dreptul de asociere.

Noile măsuri ale guvernului spa
niol, se relevă în cercurile observa
torilor politici, sînt considerate insu
ficiente de către opinia publică de
mocrată spaniolă, care, după cum ară

ta agenția Reuter, „dorește extinde
rea libertăților democratice la toate 
partidele, inclusiv la Partidul Comu
nist".

Referindu-se la actuala situație din 
Spania, Felipe Gonzales, prim-secre- 
tar al Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol, a declarat, în cadrul 
unui interviu acordat ziarului portu
ghez „Jornal Novo", că „Spania tra
versează o perioadă de criză profun
dă și de încordare care sporește în 
fiecare zi“. „De la moartea lui Fran
co, sublinia Felipe Gonzales, supra
structura dictatorială devine tot mai 
ruptă de realitate". El a cerut ope
rarea unor schimbări radicale în via- 
ța politică a Spaniei, inclusiv de
mocratizarea instituțiilor politice, a- 
rătînd că este imperios necesar ca 
forțele de stingă să acționeze în con
tinuare pentru a determina cercurile 
conducătoare să pună în aplicare un 
program concret de reforme cu ade
vărat democratice.

agențiile de presă

columbia Priorități sociale
ale planului trienal

într-o recentă cu- 
vîntare, președintele 
Columbiei. Alfonso 
Lopez Michelsen, a 
reafirmat hotărîrea gu
vernului său de a a- 
plica programul de 
transformări initiat în 
urmă cu un an și ju
mătate, subliniind ca
tegoric necesitatea ca 
toți factorii de răs
pundere să tină sea
ma că dezvoltarea eco
nomică trebuie să fie 
subordonată dezvoltă
rii sociale. Programul 
actualului guvern co
lumbian preconizează 
o politică de stabili
zare economică — ba
zată. în special, pe pu
nerea în valoare a 
potențialului național 
— conjugată cu mă
guri de îmbunătățire a 
situației maselor mun
citoare. O asemenea 
orientare stă Ia baza 
planului . trienal al 
țării, care stabilește 
jaloanele dezvoltării 
naționale pfnă în 1978. 
De la instalarea sa. 
in august 1974. guver
nul a întreprins o sea
mă de inițiative pri
vind îmbunătățirea le
gislației muncii și re
partizarea mai echita
bilă a venitului națio
nal. dar aceste măsuri 
s-au lovit de rezis
tenta forțelor oligar
hice. Planul trienal 
exprimă hotărîrea gu
vernului de a promo
va. în pofida obstaco
lelor, o politică de co

relare a progresului 
economic cu o politică 
de justiție socială mai 
pronunțată, concen- 
trind în acest scop pîr- 
ghiile economice și fi
nanciare ale statului.

între principalele 
prevederi ale planului 
se distinge cea referi
toare la realizarea u- 
nei creșteri economice 
care să permită crea
rea masivă de locuri 
de muncă pentru cate
goriile cele mai să
race. îndeosebi din 
riîediul rural. unde 
trăiește circa jumătate 
din populația tării. 
Pentru a realiza o 
reală îmbunătățire a 
nivelului de trai al 
păturilor majoritare — 
afirmă reprezentanții 
oficiali — nu este su
ficient un înalt ritm 
de creștere a produc
ției. ci se impune 
și stabilirea anumitor 
priorități, atît în ce 
privește ramurile de 
activitate, cît si re
partizarea echilibrată 
a obiectivelor în di
verse regiuni ale tării. 
Tocmai în această di
recție. se prevede că. 
în sfera dezvoltării in
dustriale. urmează să 
se extindă exploatarea 
și prelucrarea resur
selor naturale, cu pre
cădere în zonele ră
mase la periferia pro
gresului. în regiunile 
Antioquia. Huila si 
Cauca va cănăta un 
puternic impuls indus

tria minieră, menită 
să reducă substanțial 
șomajul existent, să 
creeze premise pentru 
ridicarea acestor zone 
înapoiate și să le inte
greze în circuitul in
dustrial.

Planul acordă, tot
odată, o mare atenție 
dezvoltării zonelor ru
rale. Măsurile preco
nizate în acest sens 
constau. în esență. în 
mobilizarea unor în
semnate resurse finan
ciare pentru creșterea 
producției agricole, 
dar în același timp se 
are în vedere desfășu
rarea unor ample lu
crări de modernizare 
a localităților rurale. 
Cea mai mare parte a 
mijloacelor financiare 
necesare pentru înfăp
tuirea planului de 
dezvoltare rurală va fi 
alocată din resurse 
interne, iar restul din 
credite negociate cu 
Banca Mondială și cu 
Banca Interamericană 
de Dezvoltare.

însemnătatea planu
lui trienal este rele
vată pe larg de presa 
columbiană. Ziarul „El 
Espectador" subliniază 
semnificația „mecanis
melor instituite pentru 
promovarea justiției 
sociale", iar cotidianul 
„El Tiempo" apreciază 
că planul „definește o 
întreagă politică de 
transformări".

Eugen POP

Semnarea unor docu
mente privind colaborarea 
româno-bulgară. La 19 martie> 
la Sofia. Radu C. Bogdan, adjunct al 
ministrului educației și învățămîn- 
tului din România, și Marin Petrov, 
secretar general al Comitetului pen- 

.tru știință, progres tehnic și învâță- 
mînt superior din R. P. Bulgaria, au 
semnat înțelegerea de colaborare în 
domeniul invățămintului pe perioada 
1976—1980 și planul de aplicare a 
acestei înțelegeri pe anul 1976. Docu
mentele prevăd lărgirea schimbului 
de experiență și de informații în do
meniul organizării și conducerii în
vățământului superior, dezvoltarea 
colaborării în domeniul cercetărilor 
științifice, lărgirea schimburilor de 
studenți, aspiranți și tineri cercetă
tori.

Convorbiri între AndreI Gr°- 
mîko. ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. și Bohuslav Chnoupek, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, au avut loc, ieri, la 
Moscova. S-a efectuat un schimb de 
opinii privind relațiile dintre cele 
două țări, precum și unele probleme 
internaționale actuale.

Șef al Biroului de legă
tură al S.U.fl. de la Pekin, 
cu rang de ambasador, a fost numit 
Thomas Gates — exministru al a- 
părării în timpul administrației Ei
senhower. Gates îi succede lui Geor
ge Bush, desemnat director al Agen
ției Centrale pentru Investigații 
(C.I.A.).

Dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre România și 
R.D.G. Camera de Comerț Exterior 
a R. D. Germane a înființat la Leip
zig o secție pentru România. împreu
nă cu secția pentru R.D.G. de pe lin
gă Camera de Comerț și Industrie din 
România, acest organ urmează să con
tribuie la realizarea acordurilor co- 
merciale dintre cele două țări și să 
sprijine adincirea relațiilor de coope
rare.

Guvernul indian și_a reafir‘ 
mat. printr-o declarație făcută în 
parlament de ministrul de externe, 
Y. B. Chavan. sprijinul față de ini
țiativele vizind declararea Oceanului 
Indian drept zonă a păcii și elimi
narea bazelor străine.. Totodată, a 
fost reafirmată opoziția față de pla
nurile S.U.A. și Marii Britanii vizind 
transformarea insulei Diego Garcia, 
din Oceanul Indian, într-o puternică 
bază militară.

Lideri ai unor partide so- 
cial-democrate din Europa oc_

cidentală, Asia, Africa și America 
Latină, precum și din S.U.A., se vor 
întîlni, între 20 și 25 mai, la Caracas, 
în cadrul unei prime încercări de a 
stabili o cooperare lărgită între so- 
cial-democrația vest-europeană și 
partide de aceeași tendință din alte 
zone ale lumii — a declarat pre
ședintele P.S.D. din R.F.G., Willy 
Brândt, în interviul acordat agenției 
de . presă norvegiene „Arbeidernes 
Pressekontor". El a menționat că o 
a doua reuniune de acest gen este 
proiectată pentru anul viitor, ur- 
mînd a se desfășura într-o țară 
africană.

Cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la națterea poetului ro
mân George Topirceanu, la Casa 
prieteniei popoarelor din Mos
cova a avut loc, vineri, o seară 
omagială, organizată de Uniunea 
asociațiilor sovietice de prie
tenie ți relații culturale cu stră
inătatea ți Asociația de priete
nie sovieto-romănă (A.P.S.R.). 
Au participat membri ai condu
cerii A.P.S.R., oameni de litere 
din capitala sovietică, un nu
meros public, membri ai Amba
sadei române la Moscova.

La Torino, în prezența a nu
meroși oameni de cultură ți 
artă ți studenți, a avut loc con
stituirea asociației culturale 
italo-române „Vasile Alecsan- 
dri“. Președinte al asociației a 
fost ales dr. Franco Mollo, di
rectorul Centrului de studii so
ciale din capitala Piemontului.

La Havana a avut loc o seară 
dedicată centenarului nașterii 
sculptorului român Constantin 
Brâncuți. A fost prezentată o 
expunere despre viața și opera 
marelui artist român si au fost 
proiectate filme de scurt-metraj. 
Au participat Nicolas Guillen, 
președintele Uniunii naționale a 
scriitorilor ți artiștilor, membri 
ai conducerii U.N.E.A.C. și ai 
Consiliului Național al Culturii, 
oameni de cultură ți artă, zia
riști.

Ministrul de externe al
Franței, Jean Sauvagnargues, aflat
în vizită oficială la Londra, a fost 
primit de premierul Harold Wilson, 
cu care a trecut în revistă proble
mele ce vor fi abordate de către 
„Consiliul Europei", în zilele de 
1 și 2 aprilie la Strasbourg. Minis
trul francez a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu omologul său brita
nic. James Callaghan, asupra unor 
probleme de interes comun.

Importurile Venezuela!.
Valoarea totală a importurilor Ve
nezuelei în cursul anului 1975 s-a 
ridicat la 6 554 000 000 dolari, cu

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

ROMA 19 (Agerpres). — în pri
ma zi a lucrărilor Congresului Parti
dului democrat-creștin, care se 
desfășoară la Roma, secretarul na
țional al P.D.C., Benigno Zaccagnini, 
a prezentat un raport în care a a- 
bordat aspectele situației economice 
și politice a Italiei. Raportorul a 
subliniat că actuala criză economică 
gravă impune luarea de măsuri ur
gente de redresare pentru schimba- 
rea structurii economice și sociale a 
țării._ Printre măsurile de primă ur
gență, el a menționat sporirea in
vestițiilor în agricultură, introduce
rea unei planificări în domeniul e- 
nergetic, precum și oprirea evaziu-

transmit:
2 034 000 000 dolari mai mult decît în 
1974, acest stat devenind astfel cel 
mai mare importator din America 
Latină, relevă un raport comun al 
Ministerului Dezvoltării și al Băncii 
Cerțtrale.

Convorbiri egipteano-ira- 
klenO. Vicepremierul și ministrul 
egiptean de externe, Ismail Fahmi, 
a avut o întrevedere cu ministrul de 
externe al Irakului. Saadoun Ham- 
madi. aflat într-o vizită oficială la 
Cairo. Părțile au procedat la un 
schimb de păreri cu privire la ulti
mele evoluții ale situației din Orien
tul Apropiat și la probleme intere- 
sînd lumea arabă. Au fost evocate 
stadiul actual al relațiilor bilaterale 
de cooperare și căile de promovare 
a acestora.

Proiectul do lege privind 
extinderea la 200 de mile marine a 
zonei naționale de pescuit a S.U.A. 
a fost aprobat de o comisie mixtă 
a celor două camere ale Congresului. 
Măsura ar urma să intre în vigoare 
la 1 martie 1977. Comisia a fost crea
tă pentru realizarea unui punct de 
vedere comun, versiunile adoptate 
anterior de Senat și Camera Repre
zentanților fiind divergente în ce 
privește data intrării in vigoare.

Compania „British Air
ways” a anuntat c® zborurile cu 
pasageri ale avioanelor supersonice 
„Concorde" spre aeroportul interna
țional „Dulles" din Washington vor 
fi inaugurate la 24 mai. într-o de
clarație făcută în comun cu compa
nia „Aîr France" se precizează că, 
într-o primă fază, cursele celor două 
companii spre Washington vor fi cite 
una pe săptămină. urmind ca ulte
rior să crească la trei pe săptămînă. 
Reamintim că autoritățile portuare 
din New York și New Jersey au 
refuzat să acorde autorizația de ate
rizare aparatului „Concorde".

nilor fiscale. Zaccagnini a relevat că 
depășirea dificultăților actuale im
pune „nu numai aportul tuturor ce
tățenilor, al sindicatelor, ci și con
tribuția tuturor forțelor democratice 
constituționale, inclusiv a opoziției 
comuniste"-.

Referindu-se la schimbările surve
nite. în ultimul timp în viața poli
tică a Italiei. Zaccagnini a arătat, 
înțre . altele, că Partidul democrat
cretin a înregistrat „o scădere trep
tată de tensiune în lupta politică". 
El a trecut în revistă insuccesele în
registrate de P.D.C. în ultimele con
sultări electorale și. în special, în 
alegerile de la 15 iunie, „care au 
marcat o netă deplasare spre stingă, 
în mod special spre Partidul comu
nist". Secretarul P.D.C. a afirmat, pe 
de altă parte, că. de'mocrat-creștinii 
consideră că „reluarea unei colabo
rări organice cu socialiștii reprezin
tă. cel puțin pe termen scurt și me
diu. baza politică pe care va trebui 
construit viitorul societății italiene".

Deși a recunoscut că „Partidul Co
munist Italian reprezintă o realita
te populară prezentă la toate nive
lurile vieții țării", că. în prezent, co
muniștii- au un „rol semnificativ' în 
societate. în organizarea producției, 
în instituțiile regionale și locale, 
precum și în parlament", secretarul 
national a arătat că partidul său 
respinge o înțelegere cu Partidul co
munist. precum și participare^ sa la 
guvern. Totuși, a spus el. democrat- 
creștinii se pronunță pentru o „con
fruntare constructivă" cu Partidul 
comunist

în partea consacrată politicii ex
terne. Benigno Zaccagnini a arătat, 
printre altele, că „destinderea este o 
realitate, șl nu o formulă diploma
tică". Ea feste un fenomen irever
sibil, care a intrat în cutumele in
ternaționale, chiar dacă se consta
tă în prezent că există mai multe 
prilejuri de tensiune decît de dia
log. a spus raportorul.

Se preconizează 
măsuri împotriva 

societăților multinaționale
STRASBOURG 19 (Agerpres). — 

Consiliul Europei (organism vest-eu- 
ropean) și-a făcut cunoscută „preo
cuparea" pentru problema societăților 
transnaționale, anunțîndu-și. totoda
tă, intenția de a propune adoptarea 
unor măsuri politice de natură să în
lăture efectele nefaste ale activității 
acestor întreprinderi.

Intr-un comunicat publicat Ia 
Strasbourg. Comisia pentru probleme 
economice și de dezvoltare a Adu
nării parlamentare a Consiliului Eu
ropei subliniază că în această per
spectivă va fi organizată, în curînd, 
la Paris o dezbatere cu participarea 
reprezentanților marilor firme multi
naționale și a conducerii unor orga
nizații sindicale internaționale. Co
misia va formula, cu acest prilej, pro
puneri finale care vor fi discutate de 
către Adunarea „celor 18" în luna 
mai la Strasbourg.

•127 LA MIE! o™?111 
Tokio ocupă primul loc din Ja- 
ppnia in ce privește numărul 
îmbolnăvirilor provocate de po
luarea mediului înconjurător. în 
1975 au fost înregistrate peste 
10 000 de persoane care au con
tractat diferite maladii „ca. ur
mare a infectării mediului cu 
reziduuri provenite din între
prinderile industriale. Cele mai 
răspândite / boli au fost astmul, 
ulcerul stomacal, ciroza, parali
zia membrelor. Potrivit datelor 
furnizate de statistica oficială 
niponă, la fiecare o mie de lo
cuitori ai Japoniei 127 suferă de 
boli provocate de poluarea apei 
și a aerului cu reziduuri indus
triale.

• TURISM SUBACVA
TIC. Mulți vizitatori străini,
amatori de plimbări sub apă, a- 
greează cu deosebire un loc din 
apropierea litoralului sudanez al 
Mării Roșii. Centrul turistic lo
cal organizează originale ex
cursii în adâncuri. Deplasările 
se fac într-o cabină zăbrelită 
din o>țel, ocupanții ei purtînd 
echipament adecvat. In această 
zonă, interzisă pescuitului, este 
o mare abundență de pești din 
toate soiurile, inclusiv rechini; 
Obișnuite cu prezența inofensi
vă a omului, viețuitoarele nu se 
sperie și nu devin agresive; 
dimpotrivă, ele se apropie de 
cușca metalică pentru a primi 
de mâncare din mina vizitato
rilor.

• CURSA KILOME
TRILOR. Un nou tren expres, 
care se poate deplasa cu o vi
teză de 300 kilometri la oră. este 
supus probelor tehnice în Fran
ța. După toate aprecierile, el va 
intra în exploatare în 1982 pe 
traseul Paris-Lyon ; expresul va 
parcurge această distantă în nu
mai două ore.

• A NAUFRAGIAT IN 
EPOCA DE BRONZ I ° 
echipă de scafandri britanici a 
descoperit, nu departe de Dover, 
rămășițe de pe urma unui nau
fragiu care, după toate proba
bilitățile, se numără printre pri
mele accidente de acest gen din 
Canalul Mînecii. Este vorba de 
50 de obiecte din epoca de bronz, 
majoritatea fiind arme datînd 
din anii 1200—1000 î.e.n. Savan- 
ții presupun că este vorba de o 
încărcătură de arme și alte o- 
biecte pe care un negustor in
tenționa să le transporte de la 
Dover, care funcționa ca port cu 
1000 de ani înainte de sosirea 
romanilor, pe celălalt mal al ca
nalului.

„Agitație monetară" în țările occidentale
Atmosfera de la bursele de schimb 

din Europa occidentală s-a concreti
zat. joi. prin nervozitate și agitație, 
apreciază agențiile de presă. în timp 
ce măsura luată de autoritățile fi
nanciare belgiene de a majora taxa 
de scont nu a avut decît efecte mi
nore asupra piețelor de schimb, pro
gramul de austeritate lansat la Roma 
a dat primele rezultate palpabile. 
Astfel, la Milano, cursul lirei italie
ne a crescut pentru prima o-ară în 
ultimele cinci zile, revenind la 875 
lire per dolar, după, ce atinsese 
880.

Ob.iect.ul principal al speculațiilor 
valutare îj formează, acum, francul 
belgian. coroana daneză și marca

vest-germană, care împreună cu flo
rinul olandez și coroanele norvegia
nă și suedeză au rămas în „șarpele 
monetar".

★
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Ministrul american al finanțelor, 
William Simon, a confirmat că Sta
tele Unite au intervenit în ultima 
perioadă la burse pentru a contribui 
la stabilizarea cursurilor monedelor 
vest-europene. Acțiunile Băncii cen
trale americane, care nu au împie
dicat totuși declinul puternic- al 
unora dintre aceste devize, au fost 
întreprinse în conformitate cu deci
ziile adoptate la conferința la nivel 
înalt de la Rambouillet.

• „COLEGII ITINE
RANTE". In statul indian 
Punjab se află în curs de orga
nizare cinci „colegii tehnico- 
profesionale itinerante". Brigă
zile de instructori-profesori ale 
acestor colegii se vor deplasa în 
locurile cele mai îndepărtate din 
perimetrul statului respectiv 
pentru a-i învăța pe locuitori 
cum să întrețină și să repare 
mașinile agricole, instalațiile e- 
lectri.ee, pompele cu motoare 
Diesel etc. Dacă acest experi
ment va da rezultate bune, me
toda va căpăta extindere și în 
alte state indiene.
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