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■’Poporal unit cinstește și urmeazăPARTIDUL COMUNIST ROMÂN
Aniversarea a 55 de ani de la crearea Partidului 

Comunist Român prilejuiește o retrospectivă a dru
mului eroic străbătut de partid, a marilor bătălii pe 
care le-a purtat pentru transformarea revoluționară a 
societății. Avînd rădăcini adinei în solul realităților 
naționale, continuator al luptelor duse de-a lungul se
colelor de poporul român pentru libertate, dreptate șl 
progres social, al tradițiilor mișcării noastre munci
torești, care încă în 1893 și-a creat primul partid po
litic, partidul comunist a ridicat pe o treaptă superi
oară aceste tradiții, afirmîndu-se ca exponent cre
dincios și apărător ferm al intereselor vitale și 
al năzuințelor celor mal înalte ale poporului ro
mân. Toate marile înfăptuiri din ultimele de
cenii, care au schimbat din temelii înfățișarea Româ
niei, viața celor ce muncesc — lichidarea exploatării 
omului de către om și victoria socialismului în țara 
noastră, uriașele progrese realizate în dezvoltarea 
economică, marile succese în industrializarea țării, 
dezvoltarea intensă a agriculturii, creșterea nivelului 
de trai al poporului, înflorirea culturii, instaurarea 
unei reale democrații, afirmarea viguroasă a conștiin
ței noi, revoluționare, prestigiul fără precedent dobîn- 
dit de țara noastră pe arena internațională — sînt 
Indisolubil legate de gîndirea și acțiunea partidului, 
de rolul pe care l-a îndeplinit și îl îndeplinește ca 
forță politică conducătoare în societatea românească.

însemnătatea aniversării partidului este cu atît mai 
puternic pusă în lumină de faptul că ea are loc în 
condițiile creșterii acestui rol conducător, în vederea 
traducerii în viață a marilor obiective stabilite prin 
hotărîrile Congresului al Xl-lea, prin Programul par
tidului. Este o necesitate vitală pentru societatea 
noastră socialistă, este însăși legea supremă a în
tregii dezvoltări a patriei ca pretutindeni, în toate

sectoarele economico-sociale, In toate domeniile de 
activitate, politica partidului să-și găsească înfăp
tuire neabătută, materializare exemplară — ceea ce 
impune creșterea responsabilității partinice a fiecă
rui comunist, o neobosită acțiune organizatorică șl 
politico-educativă, un permanent exemplu personal, 

in acest sens, sărbătorirea gloriosului jubileu este 
menită ca, odată cu bilanțul realizărilor obținute în 
toate domeniile sub conducerea P.C.R., să determine 
mobilizarea și mai activă a oamenilor muncii pentru 
transpunerea în viață a politicii partidului la locul lot 
de muncă, și, în primul rînd, pentru realizarea exem
plară a planului pe 1976, a întregului cincinal, pentru 
înfăptuirea angajamentelor asumate în întrecerea so
cialistă, pentru pregătirea temeinică șl desfășurarea 
la timpul optim șl în condiții de buna calitate a lu
crărilor agricole de primăvară. Intensificarea acțiu
nilor de muncă patriotică, realizarea de lucrări edi- 
litar-gospodărești etc. Aniversarea partidului este, 
totodată, un prile| de îmbunătățire <f activității edu
cative, menită să asigure dezvoltarea conștiinței so
cialiste, înrădăcinarea tot mai trainică în viața socială 
a principiilor Codului etic.

în Partidul Comunist Român întregul popor vede, 
pe bună dreptate, un partid al transformărilor revo
luționare, partid al acestui pămînt, partid al progresu
lui neîntrerupt al societății, partid al umanismului 
socialist, al dreptății șl virtuților etice, al democrației, 
al solidarității Internaționaliste, al păcii și colaborării 
Internaționale.

Relevării acestor trăsături, ca permanențe ale acti
vității partidului, îl este consacrată pagina a treia o 
ziarului.

„Scîntela" îșl propune să abordeze in continuare șl 
să detalieze, in cadrul unor articole distincte, sub dife
rite aspecte, fiecare din aceste teme.

Suplimentar — 
25 000 tone fontă25 000 tone de fontă au produs peste sarcinile de plan la zi furnaliștii de la Combinatul siderurgic Hunedoara prin perfecționarea tehnologiilor de topire și elaborare a șarjelor și utilizarea la parametri superiori a agregatelor.La combinatul hunedorean, unitate de prestigiu a industriei noastre românești, care a lansat chemarea la Întrecere pe acest an către toți me- talurgiștii țării, se obțin ritmuri înalte în toate secțiile de producție. Astfel, prin îmbunătățirea organizării activității productive pe platformele de încărcare și in halele de turnare a șarjelor, oțelarii au dat de la începutul anului și pînă acum o cantitate suplimentară de oțel, echivalentă cu metalul necesar pentru fabricarea a peste 3 900 tractoare. Valoarea producției globale realizate peste prevederile de plan, pe ansamblul combinatului. însumează mal mult de 13 milioane lei. (Agenpres).

Succesele 
energeticienilorRezultatele bune obținute în ultima vreme de energeticienii din -întreaga tară atestă valoarea preocupărilor constante în ‘direcția creșterii randamentului agregatelor. îmbunătățirii indicilor lor de funcționare. în condițiile reducerii consumurilor de combustibil. Măsurile tehnico-eco- nomice întreprinse la centralele electrice Iernut, Fintînele și Tîrnă- veni, de exemplu, au făcut posibilă realizarea, de la începutul anului, a unei producții suplimentare de energie electrică ce se ridică la peste 60 milioane kilowați-oră. Rezultate deosebite au obținut prin creșterea randamentului instalațiilor și energeticienii de la Termocentrala Min- tia-Deva. care au furnizat sistemului energetic national, peste prevederi, mai mult de 30 milioane kilo- wați-oră energie electrică. (Ager- pres).

PREȘEDINTELE N1C0LAE CEAUȘESCU 
a primit grupul de tineret 

„Generația Socială și Liberală" din Franța

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă dimineața, grupul de militant! ai organizației de tineret „Generația Socială și Liberală" din Franța, din care fac parte Dominique Bussereau, președintele G.S.L., Henri Giscard d’Es- taing și Michel Jollant, secretari naționali, Jean Jacques Blanco Carlotti, trezorier național. Michel Gay și Jean Claude Pfeffer, membri ai Biroului Politic al G.S.L., Nicolas Giscard d’Estaing, Însărcinat cu problemele internaționale. Pascale Jollant. membră a G.S.L.La întrevedere au participat tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politia Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C., Ion Sasu, aecretar al C.C. al U.T.C.. președin

tele Consiliului U.A.S.C.R.. Nicu Ceaușescu, membru al Biroului C.C. al U.T.C.A luat parte Raoul Delaye, ambasadorul Franței la București.Reprezentanții organizației da tineret din Franța și-au manifestat satisfacția pentru posibilitatea oferită de a vizita România, pentru atmosfera caldă și prietenească pe care au simțit-o pretutindeni în zilele petrecute în țara noastră. Ei au relevat caracterul fructuos al vizitei, care le-a permis să cunoască aspecte din viața și preocupările tineretului român. oontributia sa la dezvoltarea multilaterală a țării și să aibă un schimb de păreri în legătură cu promovarea colaborării dintre organizația G.S.L. și organizațiile de tineret din România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că vizita oaspeților constituie o contribuție la dezvoltarea relațiilor prietenești dintre România și Franța, la mai buna cunoaștere între cele două popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu a •ubliniat rolul important care revine tinerei generații în realizarea uhui regim de pace și securitate trainică

în Europa șl în întreaga lume. în Instaurarea unei noi ordini economice internaționale, în afirmarea unor relații noi între state, bazate pe egalitate, pe respectarea independenței șl suveranității naționale, neamestec în treburile interne, pe dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, pentru a se pune capăt vechii politici imperialiste de dominație fi asuprire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convingerea că tineretul va acționa pentru a contribui la soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane șl, în acest spirit, a arătat că relațiile dintre tineretul român șl tineretul francez pot constitui un aport important. In încheierea întrevederii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat dorința unei colaborări cît mai active între tineretul român și tineretul francez, în interesul celor două popoare, al întăririi prieteniei și colaborării tradiționale dintre România și Franța, al cauzei păcii. înțelegerii șl cooperării internaționale.întrevederea s-a desfășurat lntr-0 atmosferă de caldă cordialitate.

însămînțarea culturilor din prima epocă, 
a legumelor și cartofilor timpuriiEchinocțiul de primăvară — trecerea Soarelui în emisfera nordică — va fi însoțit de o încălzire simțitoare a vremii în toată țara. Se creează astfel condiții ca lucrările agricole de primăvară să se intensifice în sudul țării și să înceapă și în celelalte zone unde, pînă acum, temperaturile au fost mai scăzute. D«
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lntr-o societate ca a noastră, perfecționarea întregii 
activități este de neconceput fără șlefuirea, prin inter
mediul muncii și al educației, a profilului moral al oa
menilor. De altfel, dezbaterile la scară națională care 
au loc in pregătirea Congresului educației politice și 
culturii socialiste reliefează cu pregnanță acest ade
văr definitoriu. Accentuindu-se rolul activității politico- 
ideologice în sprijinul producției, se pune sub conul de 
lumină al analizei exigente și atitudinea in societate, 
in viața de familie. Este deci normal, firesc, ca ceea ce 
pretindem altora să ne impunem nouă înșine, înainte 
de toate — și să nu socotim că egoismul și individua
lismul, abdicarea de la normele eticii și echității sînt 
de condamnat doar la... cel de lingă noi.

Vezi pe cite unul, adevărat lup moralist la locul său 
de muncă și sever cap de familie, care nu-i iartă co
pilului de clasa I că și-a îmbrincit colegul, la joacă, ins 
care își lasă însă morala la poarta stadionului. Huiduie 
echipa oaspete și pe arbitru de cum intră pe gazon.

............

cere capul centrului înaintaș advers pentru că a în
drăznit să fie mai bun decit cei pe care-i simpatizează.

— Așa, să-i luăm „tare" de la început. Să simtă că-s 
în deplasare !

Tineri care în afara sălii de spectacol par la locul lor 
se dezlănțuie incredibil in momentul in care nu știu 
ce popist sau folkist (că s-au înmulțit aceste efeme
ride muzicale ca ciupercile după ploaie) răcnește din 
toți decibelii amplificatoarelor. De, au auzit ei că așa e 
modern, să-ți viri degetele în gură și să fluieri ca să 
arăți că ești satisfăcut.

Ziua in amiaza mare vezi cite un bărbat cit un 
munte vinzind loz in plic, in vreme ce o fetișcană fi
ravă cară, sub privirile lui plictisite, lăzile cu marfă, 
spetindu-se. După cum și cite o jună, certată cu mun
ca și trăind din pensia bunicii, tot dă tircoale in jurul 
unei mașini cu număr străin, vinindu-l pe pletosul cu 
aere de magnat.

Deunăzi, pe bulevardul Bălcescu, deci în plin centru, 
un bețiv își lovea nevasta sub privirile amuzate ale 
cîtorva trecători. „O fi știind el omul de ce se poartă 
așa", ii găsește careva justificare. „Omul" abia se mai 
ținea pe picioare, iar din sacoșă îi căzuse in colbul 
străzii o păpușă, rămasă cu ochii deschiși a mirare...

De la o vreme s-a încetățenit un obicei ciudat. Clnd 
miliția așază radarul pe o arteră de circulație, pentru 
a tempera beția vitezei și a preveni astfel accidentele, 
binevoitori aflați la volan, venind din sensul opus, sem
nalizează cu farurile pe cei in culpă, uitind faptul că 
mîine poate, cind vor deveni și ei pietoni, pot cădea 
sub roțile mașinii celui pe care astăzi l-au ajutat, chi
purile.

Sigur, uneori poate ne pare rău că n-am intervenit, 
iar dacă mai simțim și jenă pentru că am trecut pasivi, 
nepăsători, socotim că din punct de vedere moral avem 
„acoperire". Asemenea cazuri cum sînt cele relatate și 
altele unora încă li se par că nu intră sub incidența 
eticii și civismului. De ce să se amestece ei ? Să inter
vină... alții. Dar oare chiar nu ne privesc ?

Ion MARGINEANU

In acesta zile, odată cu încălzirea solului, însămînțarea 
culturilor din prima epocă, a legumelor și cartofilor timpurii 
se desfășoară din plin. Imaginea de mai sus a surprins pe 
mecanizatorii de la S.M.A. Cioro'gîrla, județul Ilfov, la 
însămînțarea culturilor pe terenurile cooperativelor agricole 

pe care le serveso Foto : N. Bulcă
industrie

Produsele „expoziției pieselor din import" 
pot fi realizate prin propriile forțe

IN PAGINA A Il-AETICA MUNCII
începem rîndurile de față cu o mărturisire. Aparține lui Constantin Staicu. președinte — din luna ianuarie a acestui an — al cooperativei agricole de producție „Unirea" din Odobești, județul Vrancea : „Despre cei care au fost în conducerea cooperativei, înaintea mea. se zioe că erau oameni pri- ceputi. cu dragoste de muncă. I-am cunoscut bine, pe fiecare în parte și pot spune că aceșta-i adevărul. Dar, la răstimpuri nu prea mari. în adunarea generală i s-au a- dus fiecăruia mulțumiri pentru cît s-au străduit si... alt președinte a fost ales. Cum s-au petrecut lucrurile si a- cum de cur i nd. Oare de ce ? m-am întrebat. Răspunsul l-am aflat la un om de aici, de la noi : «Munca, e adevărat, te ridică. Ea te așază în ochii cinstei». La meritul acesta azi, la noi. ajungi numai prin ce faci si cit faci. Zi de zi. Și-i bine așa. Dar tot munca, mai bine zis pretențiile ei. te poate și înlocui. Este lucrul pe care n.u-1 înțeleg unii oameni. A- ceștia fac greșeala si socotesc așa : odată ce eu am vărsat sudoare pentru cinstea asta, ea mi se cuvine pentru toată viața. Gîndind așa. nu se mai silesc, ca mai înainte, să merite mai departe. Cu vremea, delăsarea se vede și schimbarea devine

necesară. O cer interesele muncii In care se află omul cu pricina".— Să înțelegem de aici că alegerea dv., ca președinte, s-a petrecut tocmai pentru că știati aceste exigente ale cooperatorilor și... ?— Am toate motivele să știu. Ca sâ spun așa, am fă

treburile cooperativei, au greșit...Comunistul Constantin Staicu recurge și la calcule: „în 1973 am obținut o producție bună de struguri i 12 225 kg la ha. Record răsplătit cu „Ordinul Muncii" clasa I. Dar a rămas... record. Apoi la porumb : de

Promovare
cut cunoștință cu ele chiar din momentul in oare mi s-a încredințat prima răspundere in cooperativă : conducerea unei echipe. Mi s-a reamintit mereu apoi și cit am deținut funcția de vicepreședinte.— Și ce anume vi s-a reamintit ?— Că omul n-are voie, de-i președinte ori simplu cooperator. să-și propună puțin. Ambiția lui trebuie să țintească mereu spre lucrul greu de făcut. Fie și numai pentru faptul că. dacă năzuiești puțin, puțin realizezi. Este locui, zic eu acum, unde oamenii dinaintea mea. răspunzători de

ani de zile „ne scăldăm" in rezultate mediocre fată de potențialul pămintului nostru. Acestea fiind realitățile, nu-i drept atunci să mai vină cite o adunare generală și să dăm socoteală de ce am făcut și. mai ales, cit ? Nu-i normal, in aceste împrejurări. ca oamenii să nu întrebe de „casa frumosului, ci de cea a vrednicului", cum spune proverbul ? Eu cred că da. e firesc așa".Gindurile lui Constantin Staicu numesc, in felul lor. o realitate socială proprie o- rînduirii noastre : aceea de a avea oamenii cei mai buni la locul potrivit. Promovați in aceste locuri de munca și meritele personale, de nece-

citate» socială care-și impune exigentele sale într-o etapă sau alta. Dar. în același timp, gindurile proaspătului președinte numesc și îndatorirea fiecăruia de a dovedi, prin strădania Iui, că face totul pentru a-și onora locul de răspundere încredințat. Că în această strădanie de a corespunde se află adevărata sursă a demnității umane, prețuirea celor din jur. Permanenta exigență față de sine și ceilalți reprezintă, trebuie să reprezinte, cheia de control a întregii activități. Pentru că nu orice muncă are dreptul ia laudă, la răsplată. Așa după cum nu orice muncă promovează.Asupra ultimei idei, președintele din cunoscuta localitate vrînceană stăruie mai mult, rememorind un fapt de viată trăit : ..Eram foarte tinâr cind mi s-a încredințat conducerea unei echipe. Abia fusesem primit în partid. Fastul șef de echipă — tot un tînăr — ..nu confirmase încrederea", cum se obișnuiește să se spu.nă. „Tu ești comunist, arată ce poți" — eram îndemnat. Era în august și culegeam strugurii de masă...".Din prima zi, noul șef de echipă dă piept cu o anume stare de lucruri. : oamenii, ce-i drept, se sileau, autocamioanele nu mai pridideau sâ care lăzile la gară, dar... Dar merceologul de la punctul de expediție ne retur- nează nici mai mult nici mai puțin de 20 de lăzi. ..Muncă de mimtuială". zice el drept orice altă explicație. Pe loc string toate echipele și Ie spun : „Ca să nu se mai în- timple — iar dacă totuși, cite o ladă de . struguri mai . e plimbată așa, fără rost, să știm cel puțin a cui e — punem numere de ordine.
Hie TANASACHE

(Continuare în pag. a II-a)

altfel, din ultima situație centralizată la ministerul de resort rezultă că insămințările se desfășoară din plin în 16 județe. Pînă joi, 18 martie, au fost însămînțate 36 000 ha, suprafață care a crescut simțitor în ultimele zile. De la Direcția agricolă a județului Teleorman am fost informați că pînă ieri, 20 martie, in cooperativele agricole a fost însă- mînțată o suprafață totală de peste 16 000 hectare ; se apreciază că, în cursul zilei de marți, în județ se va încheia însămînțatul sfeclei de zahăr și a inului pentru ulei. De asemenea, au fost însămînțate suprafețe mai mari în unitățile agricole din județele Olt. Ilfov, Dolj și Ialomița. Avînd în vedere că timpul este foarte înaintat, este necesar ca în toate județele, pe măsură ce în sol se realizează temperatura optimă, să se treacă cu toate forțele la semănat, întrucit sămința monogermă de sfeclă de zahăr, care se folosește pe suprafețe mari in acest an, asigură sporuri corespunzătoare de recoltă în condițiile cind semănatul se face devreme, se cere ca specialiștii și conducătorii unităților agricole să ia măsurile ce se cuvin în vederea intensificării acestei lucrări, urmărind îndeaproape respectarea strictă a tuturor normelor de calitate. Pentru ca insămințările de primăvară să se poată desfășura din plin, imediat ce în sol se atinge temperatura optimă indicată pentru fiecare cultură trebuie să se încheie neintîrziat arăturile de primăvară — mai ales în județele Ialomița, Brăila, Bihor, Vilcea și altele — să continue lucrările de pregătire a terenului, respectindu-se cu rigurozitate regulile agrotehnice stabilite.în primăvara acestui an se desfășoară ample acțiuni care au ca scop obținerea unor producții timpurii de legume și cartofi. De aceea, au fost extinse solariile atît in unitățile agricole, cit și in curțile locuitorilor de la sate ; mari suprafețe

vor fi protejate cu folii de polietilenă și diferite alte materiale. Pentru a se obține rezultate cît mal bune, ministerul de resort a recomandat ca pînă la 31 martie să se planteze răsadurile în solarii. în acest scop este necesar ca în timpul cel mai scurt să fie încheiate lucrările de amenajare a noilor solarii și de reparare a celor vechi, să fie acoperite solariile cu folii de polietilenă, astfel incit solul să se poată încălzi cît mai repede. Se desfășoară din plin și semănatul legumelor-ver- dețuri și a rădăcinoaselor în cîmp, lucrări care în cooperativele agricole din județele Olt și Ilfov au fost făcute pe cite 2 000 hectare. Este necesar ca și în celelalte județe să fie intensificată această lucrare. urmărindu-se însămînțarea integrală a suprafețelor destinate fiecărei culturi. O deosebită atenție trebuie acordată plantării cartofilor timpurii, lucrare care s-a făcut pe mari suprafețe in cooperativele agricole din județele Teleorman, Dolj, Olt, Constanța. Cu cît plantatul se va face mai devreme și vor fi luate măsuri de protejare a culturilor, cu atit se va obține o recoltă mai timpurie, ceea ce este în interesul bunei aprovizionări a populației, al unităților agricole.în săptămîna care urmează, lucrările agricole vor trebui intensificate în toate unitățile agricole din toate județele. în aceste condiții, sarcina primordială care revine organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare și conducerilor unităților agricole este de a mobiliza toate forțele umane și materiale existente în comune la executarea lucrărilor agricole, asigurind o temeinică organizare a muncii, întărirea ordinii și disciplinei în producție, astfel ca însămînțarea fiecărei culturi în parte să fie făcută în limitele timpului optim, ca toate celelalte luerări de sezon din agricultură să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Imagine din cartierul timișorean „Circumvalapunil"
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0 INIȚIATIVĂ IZVORlTĂ DIN DRAGOSTEA PENTRU „AUREI VERDE

La întreprinderea mecanica din Sibiu a fost datd In funcțiune o noud halâ de montaj

Ea recenta ședință comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri a fost din nou subliniată sarcina de mare însemnătate economică a fiecărei întreprinderi industriale de a reduce importul la strictul necesar, prin asimilarea de noi produse și piese de schimb, prin extinderea inlocuitoriior. In acest sens, în prezent, în numeroase întreprinderi industriale din țară se află în plină desfășurare ampla acțiune menită să contribuie la o mai bună valorificare a propriului potențial tehnic și uman în vederea eliminării de pe listele de importuri, a tuturor produselor care se pot fabrica în , țară. In fiecare unitate se organizează expoziții de prezentare a produselor importate, însoțite de fișe tehnice, pe baza cărora colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderea respectivă și specialiști din unitățile de cercetare și proiectare analizează din punct de vedere tehnologic și economic posibilitatea reducerii cheltuielilor valutare pe seama înlocuirii cu varianta lor autohtonă a unor produse procurate pînă acum din străinătate.— Această acțiune se înscrie în cadrul unor preocupări constante ale întreprinderilor noastre în direcția reducerii importurilor — ne spune inginerul Virgil Lefter, directorul tehnic al Centralei industriale pentru echipamente de telecomunicație șt automatizare. In cursul anului trecut, ca urmare a muncii susținute a unor colective speciale, numeroase importuri au fost reduse pe baza găsirii unor înlocuitori din producția curen- 'tă sau asimilării de produse noi. în momentul de față, această activitate, desfășurată într-un nou cadru organizatoric. a ciștigat în amploare și eficiență. Potrivit unor calcule preliminare putem afirma că. numai pentru acest an. Ia nivelul centralei noastre au fost depistate, pină la ora actuală, posibilități de diminuare a cheltuielilor valutare cu peste 25 milioane lei valută.De tulul rind, tie și ... _________lor, tehnicienilor și muncitorilor din înseși întreprinderile centralei. O confirmare „pe viu" a precizărilor interlocutorului nostru : la întreprinderea bucureșteană „Automatica",

una din unitățile fruntașe ale centralei. colectivul și-a mobilizat toate forțele pentru reducerea la strictul necesar a importurilor. Aici se poate spune că a intrat in tradiție consultarea colectivului în legătură cu posibilitățile de diminuare a importurilor. Numai anul trecut s-au organizat trei asemenea runde de consultare, pornind de la expoziții cu produse importate. Pe baza propunerilor formulate de muncitori și specialiști în anul trecut, cit și in acest an. cu prilejul actualei expoziții de piese importate, s-a propus asimilarea în producția proprie a unor aparate și subansamble. avind ca efect o reducere cu 10 la sută a importurilor întreprinderii.
La întreprinderea 

„Automatica" 
din București

fapt, această degrevare a efor- valutar oglindește, în primul măsura eforturilor de concep- de creație tehnică ale ingineri-

Analizele tehnico-economice efectuate în momentul de față reprezintă ceea ce specialiștii de la „Automatica1* numesc deosebit de sugestiv „operația pe inimă**. Adică este vorba de abordarea, cu tehnologii proprii, a unor elemente de bază — procurate deocamdată din străinătate — ale echipamentelor de automatizare care poartă marca întreprinderii. In- ginerul-șef Ion Nedelcu ne informa:— Ne-am propus — și vom examina în continuare noi posibilități — să producem noi înșine patru tipuri de dispozitive electronice de comandă, aparate electrotehnice, prize și cuple și alte subansamble principale care figurează pe de import. In acest scop, asigura antrenarea fermă a tregului colectiv de concepție, a turor cadrelor tehnice. Munca litică-educativă a organizației partid, exemplul personal al muniștilor au un puternic ecou în conștiința fiecăruia dintre noi. in înțelegerea necesității de a nu precupeți nici un efort pentru a produce cu forțe proprii tot ceea ce ptțiem produce cu forțe proprii, fără a mai recurge cu aceeași grabă. In fata a- numitor dificultăți tehnice, la opțiunea importului.

listele vom in- tu- po- de co-

Inginerul Stelorian Stănescu, maistrul Mircea Chieptroșu, tehnicianul Claudiu Fotescu și alții se numără printre cei care își fac din „înțelegerea acestei necesități** o sarcină de onoare, de înaltă mindrie profesională, adueîndu-și o contribuție substanțială în aplicarea de soluții originale, valoroase problemelor sub- ' stituirii importurilor cu produse indigene, de o calitate similară cu a celor străine. Nu întîmplător, la „Automatica**, așa cum ne-au dezvăluit organizatorii expoziției importurilor (care va dobîndi un caracter permanent), se intenționează montarea unei „expoziții în expoziție",care să înfățișeze „la zi“ transformarea treptată a unor importuri in produse realizate în întreprindere sau în alte unități din țară. Mai mult chiar, diverse tipuri de dispozitive ce vor fi asimilate nu numai că vor duce la eliminarea unor importuri, dar vor figura — unele chiar in acest an — în nomenclatorul de export. Așadar, o vitrină — desigur, tot mai bogată — a hărniciei și măiestriei profesionale, a gîndirii și creației tehnice proprii, a valorificării tot mai înalte a potențialului uman și tehnologic din această unitate cu o „carte de vizită** prestigioasă în industria noastră constructoare de mașini.Inginerul-șef ne vorbea despre receptivitatea și promptitudinea cu care unele întreprinderi, cuni ar fi „Electromagnetica** și „Electroapara- taj“ din Capitală. întreprinderea de aparate electrice de măsură din Timișoara și altele, au dat curs solicitărilor de a sprijini colectivul de la „Automatica" în această acțiune. Firește, nu toate problemele și-au găsit încă rezolvarea. Consemnăm în acest sens un apel adresat unităților din industria metalurgică și industria maselor plastice de a da dovadă de mai multă mobilitate in asimilarea in producție de noi materiale cu utilizări in domeniul electrotehnicii, în- tr-o gamă cit mai variată și de calitate superioară.Relatînd despre experiența rodnică a colectivului de la „Automatica" în acțiunea de reducere a importurilor unor produse, reamintim faptul că aceasta nu poate constitui problema numai a cîtorva întreprinderi din ramura respectivă, ci în egală măsură și a tuturor celorlalte întreprinderi care au posibilități de a contribui la producerea sau asimilarea lor în țară.

Fiecare sucevean să planteze
anual cel puțin un pom

Bogăție de excepțională importantă economică si socială, pădurea ocupă 53 la sută din suprafața județului Suceava ; speciile de rășinoase, foarte dețin sută, mare țară, pădurilor depășește aici de 1.4 ori nivelul mediu al țârii. Pe această bază, prin valorificarea „aurului verde" în unități moderne, ramura economiei forestiere asigură pentru industria județului 38 la sută din valoarea producției globale. în timp ce exportul din sector deține, in ansamblul economiei Tării de Sus. o pondere de aproape 60 la sută. Iată de ce pentru toți oamenii muncii suoeveni programul național de conservare și dezvoltare a fondului forestier pe perioada 1976—2010. adoptat la recentul Congres al consiliilor populare, are semnificații deosebite, de îndeplinirea Iui la scara județului depinzînd în bună măsură dezvoltarea în continuare a acestui străvechi românesc.Pe această avut recent o cu tovarășul 
MURARIU - președinte al popular județean

valoroase, de 80 la 3 ori mai media peo pondere procent de față de iar productivitatea

l-am invitat să Se refere, mai Întii. la acele elemente din care se constituie experiența suceveana în mobilizarea cetățenilor la acțiuni de refacere și conservare a patrimoniului forestier.— în ultimii ani, activitatea consiliilor populare, a deputaților din așezările Bituate în zonele împădurite a cunoscut — sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid — o seamă de succese datorate u- nei mai .largi cuprinderi a problemelor privind fondul silvic. Unitățile de resort au fost sprijinite printr-o susținută propagandă silvică : prezentarea unor

teren, acestea reprezentând un important aport la îndeplinirea programului de împăduriri pe perioada 1971—1975. Nu mai puțin important a fost aportul cetățenilor în executarea u- nui volum însemnat de lucrări de protecție a pădurilor, în combaterea dăunătorilor, Întreținerea și îngrijirea arboretelor tinere și — fapt deosebit de important — în susținerea acțiunii declanșate anul trecut din inițiativa comitetului județean de partid pentru recuperarea lemnului din albiile unor plraie. de pe versanții greu accesibili, din diferite poduri.
In lumina hotăririlor 

Congresului 
consiliilor populare

ținuttemă am convorbire
Nicolae prim-vice- coȚisiliului — pe care

Viorel POPESCU

O secvență de la expoziția cu piese din import, organizată în aceste zile la Întreprinderea de edificatoare, înregistrată de fotoreporterul nostru la expoziția întreprinderii „Electroputere1 
sede realizare prin forțe proprii a unor produse aduse din import „Automatica" din București ...și o altă secvență, la fel j“ din Craiova, unde — in urma analizei posibilităților vor economisi, în acest an, circa 6,5 milioane lei valutăFoto : S. Cristian

conferințe la căminele culturale ; organizarea unor întilniri ale cetățenilor cu cadre tehnieo-inginerești și cu juriști, pentru cunoașterea documentelor de partid și de stat, a legislației privind silvicultura, semenea, analizele dice în sesiuni sau dunări populare, colaborare cu organizațiile de masă și obștești de la sate și, ca urmare, elaborarea unor planuri comune de acțiune pentru dezvoltarea și conservarea fondului forestier — sînt alte cîteva elemente ale experienței acdmulate de noi pînă acum. Merită relevate, totodată, frumoasa tradiție și activitatea cercurilor de prieteni ai pădurii, organizata in numeroase scoli de toate categoriile.— Este o tradiție care, în forme specifice, depășește, după cite știm, cadrul școlii, ea căpătînd extindere la nivelul tot mai multor așezări. Care stnt în a- cest context practice ?— Am obținut o serie de rezultate bune. In cincinalul nu de mult încheiat, prin contribuția voluntar- patriotică a populației de toate virstele, s-au împădurit peste 3 200 hectare de

De a- perio- în a- strinsa

rezultatele

— CONTRASTE —
„Maistrul principal": calculatorulOricît de departe a ajuns faima produselor întreprinderii „Victoria" din Iași și oricite succese au fost obținute in realizarea unor țesături la nivelul celor mai pretențioase cerințe, Specialiștii de aici nu se declară mulțumiți. căutînd, neîncetat, soluții de perfecționare. Ei au inițiat

un șir de căutări urmărind eliminarea ne- concordanței între nuanțele aceleiași culori; studiile au urmărit determinarea indicilor necesari operațiilor privind îmbunătățirea combinațiilor de culori. Și, odată găsită „formula magică" pe baze matematice, a- ceasta a fost introdusă

în calculatorul electronic sub forma unui program, ceea ce a permis să se ofere și soluțiile optime de combinare. în acest fel, indicațiile pe flux, care revin în prezent maiștrilor, vor fi scutite de orice eroare, deciziile noului „maistru" — calculatorul — fiind absolut precise.
Bani curați din ape murdareMetan... de Suceava. Nu, nu este vorba de descoperirea unui zăcămînt de hidrocarburi în subsolul orașului, cum am fi tentați să credem, ci de cu totul altceva. Este vorba, între altele, de inițiativă, inventivitate și spirit gospodăresc in valorificarea unor substanțe utile din te miri ce : apele reziduale industriale și menajere ale orașului, în ce fel ? Ne lămurește ing. Iona Pușca- șu, șeful stației de epurare mecano-biolo- gică: „Reziduurile din apele uzate sînt dirijate în două rezervoa

re uriașe, unde sint sțipuse încălzirii pină la 30—35 grade, concomitent cu menținerea constantă a omogenizării. Prin mineralizarea nămolurilor rezultă substanțe stabile, lipsite de nocivitate, odată cu degajarea unui gaz — metanul".Așadar, metan de Suceava. în instalație se produc în 24 de ore cite 200 mc de combustibil prețios. Odată cu venirea verii, el va primi o veritabilă destinație Industrială in cadrul stației de preparare a asfaltului care este amplasată în a- propiere.

Dar ce se întîmplă cu celelalte reziduuri ? Și acestea s-au dovedit a fi de mare preț în agricultură. Din a- nalizele efectuate la Stațiunea de cercetări agricole din Suceava rezultă că nămolul eliberat de gazul metan constituie un excelent îngrășămînt, avind o valoare nutritivă egală cu aceea a celui mai bun gunoi de grajd. De menționat că în bazinele de decantare ale stației se depune anual cantitatea de 6 000 tone din acest în- grășămint, care este oferit în mod gratuit unităților agricole interesate.
Brăila — Ploiești prin... Craiova și Borzești!De ce simplu cind se poate complicat ? Evident. atit timp cit cineva — persoană particulară — dorește să procedeze astfel, n-are decit, îl privește. chiar dacă operația e absurdă. Dar cind in joc sint banii noștri, ai tuturor, lucrurile se schimbă. Iată o astfel de situație. Din stația C.F. Brăila trebuia expediată o cisternă cu 40 tone de țiței la Ploiești. Ne-

dindu-se Importanța cuvenită întocmiriicorespunzătoare a actelor de însoțire, vagonul a plecat din Brăila la Ploiești prin... Craiova. Apoi, via Mărășești, a a- juns tocmai la Borzești, după bare, via Buzău, a sosit in sfîr- șit, după sute de kilometri parcurși anapoda și după 21 de zile, la Ploiești.Un alt vagon-cister- nă, tot de 40 de tone,

încărcat de astădată cu combustibil pentru calorifere, a fost trimis tot din stația Brăila și tot cu acte vraiște către Roznov. Vagonul astfel „dezorientat" a umblat prin Tecuci, Mărășești, a- Doi, prin Grindu și, in sfirșit, obosit, a ajuns la destinație după 5 zile. Două itinerare care, avind „cale liberă" prin macazul neglijenței, au produs doar pagubă.

podețe și alte construcții trebuitoare cindva, dar care nu-și mai aveau rostul. In sfirșit. o imagine chiar și sumară a realizărilor județului ar fi incompletă dacă n-am menționa preocuparea pentru înfrumusețarea peisagisticii căilor de comunicație rutieră — domeniu . în care, cu concursul consiliilor populare, organele silvice au efectuat plantații de plop, tei și alte specii în aliniamente pe o lungime insumînd aproape 320 de kilometri. Dar, in această direcție, după cum a rezultat și din analiza făcută de conferința județeană a consiliilor populare, in activitatea noastră există Încă mai suficient loc pentru mult și mal bine.Se poate aprecia, așa- că programul național.dar.ca și programul propriu al județului Suceava impun măsuri energice de îmbunătățire a activității consiliilor populare in vederea creșterii contribuției tuturor cetă- ■ țenilor Ia conservarea și dezvoltarea patrimoniului silvic. Care sint direcțiile ce solicită mai mult aportul populației, pe ce căi și prin ce mijloace vor acționa primăriile în virtutea atribuțiilor sporite ce le revin in această

— Neîndoielnic, în prezent avem o imagine clară, de largă perspectivă, despre ceea ce înseamnă traducerea în fapt a prevederilor programelor respective. Stă in puterea sucevenilor de a aduce o contribuție din ce in ce mai mare atit la ■ operațiunile de curățire a pădurilor și pășunilor de arbori căzuți — pentru a continua pe un plan mai larg acțiunea de recuperare a materialului lemnos de-a lungul văilor, drumurilor și versanților — cit și la realizarea proiectelor de amenajare complexă a unor bazine hidrografice, prin împădurirea unpr terenuri degradate din afara fondului forestier și a celor din albia riurilor supuse deselor inundații, inapte pentru agricultură, în aceeași sferă de preocupări se înscrie și grija pentru practicarea pășuna- tului și recoltarea linurilor, cu stricta respectare a regulilor de protecție, precum și pentru disciplinarea circulației prin păduri, în- consens cu normele de acces stabilite.Concomitent, avem în vedere continuarea pe un plan mai amolu a acțiunilor politico-educative în vederea cunoașterii de către toți oamenii muncii a legislației silvice și a codului silvic. Faoem pregătiri care să ne permită nouă, tuturor consiliilor populare, ca. odată cu venirea primăverii, să trecem concret ia mobilizarea locuitorilor in înfăptuirea obiectivelor pentru acest an. Ne gindim, de asemenea, ca, începînd cu această campanie de împăduriri, Bă declanșăm în premieră — ca să spun așa — întrecerea intre toate localitățile județului, avind ca obiectiv central chemarea : „Fiecare sucevean in vîrstă de la 7 la 60 de ani să planteze anual cel puțin un puiet". Este o acțiune de mare însemnătate. menită să determine o largă mobilizare de forțe pentru o cit mai bună gospodărire a imensei bogății a județului — „aurul verde".
privință ? Convorbire consemnata de 

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

Acțiuni gospodărești In județul Harghita pentru a pune in valoare

Nu există comună în județul Harghita din solul căreia să nu țișnească măcar un singur izvor de apă minerală : in total, sint peste 2 000 de izvoare (carbogazoase, sulfuroase, fe- ruginoase. sărate) și numeroase emanații de gaze (sulf, bioxid de carbon), ale căror efecte binefăcătoare în tratarea multor boli au ajuns binecunoscute nu numai in țară, ci și peste hotare. Această inestimabilă bogăție de leacuri naturale, dăruită cu atita generdzitate de natură, este pusă la îndemina oamenilor pentru a-și păstra sănătatea prin grija gospodarilor locali. în județ Sint trei stațiuni renumite — Băile Tușnad, Bor- sec și Lacul Roșu, primele două foarte căutate și pentru valoarea curativă a izvoarelor de pe teritoriul și din preajma lor.— în acest cincinal, ne spunea tovarășul Pataki Emeric, prim-vicepre- ședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, întreprindem o serie de acțiuni care, vor contribui la valorificarea, pe un plan superior, a izvoarelor de ape minerale din aceste stațiuni. La Tușnad, de pildă, se află in construcție alte două hoteluri (cu 250 și, respectiv, 200 de locuri) : este definitivat proiectul pentru încă un hotel și, la sfîr- șitul cincinalului, mai avem prevăzut unul. în felul acesta, stațiunea își va spori capacitatea de cazare cu 900 de locuri, ajungind la aproape 4 000 de locuri. Creșterea continuă a capacității a impus construirea unei baze de tratament, care va permite aplicarea a circa o mie de proceduri pe zi : recepția noii clădiri s-a și făcut. Stațiunea Borsec, in care izvoarele de apă minerală au debite considerabile, se va putea dezvolta datorită realizării unei aduc- țiuni de apă potabilă In lungime de 10 km. cară va permite și aici construirea unei baze dă tratament cu o capacitate de 1 000 proceduri pe zi. Depunem eforturi pentru extinderea alimentării cu apă a stațiunii Lacul Roșu, de care depind amplasarea unor noi capacități de cazare și modernizarea vilelor existente. Vorbind despre valorificarea izvoarelor de ape minerale, țin să amintesc și de sporirea capacității actualelor stații de

îmbuteliere sau de construirea unor stații noi. La Borsec se îmbuteliază, anual, 50 de milioane litri, cantitate ce se va dubla însă in 1977. In comuna Sîncrăieni, pe teritoriul căreia se află nu mai puțin de 130 de izvoare, s-au captat și se imbuteliăză — începînd din 1975 — 50 milioane de litri anual din „Perla Harghitei" și 17 milioane litri din alt izvor....în tot ce se realizează pentru punerea în. valoare a resurselor de ape minerale din județ, o contribuție de seamă o au consiliile populare. Ele realizează, de fapt, obiectivele de investiții în cele trei stațiuni de interes republican, lngrijindu-se ca toate fondurile centralizate să fie bine gospodărite. La rindul lor, investesc fonduri șl inițiativă în construirea sau amenajarea unor baze de tratament de proporții mai modeste, dar de o utilitate neîndoielnică, in stațiunile de interes local. In județ există, la ora actuală, 26 asemenea stațiuni administrate direct de consiliile populare.— Mai întii — ne spunea primarul comunei Dănești, Pongracz Ladislau, ne-am gîndit la o baie comunală : în comună avem două izvoare mezoter- male (19°), încit nu era prea greu să încălzim apa și s-o facem bună pentru baie. Aveam ceva materiale din demolări, meseriașii de tot felul niu ne lipseau. Din asemenea resurse am ridicat atit baia din Dănești, cu 8 cabine și instalație de încălzire a apei, cit și pe cea din satul Mădăraș, cu 6 cabine. Curind insă s-a constatat că aceste băi sînt bune nu numai pentru igienă, ci și pentru tratamentul unor boli — ceea ce a atras vizitatori și din alte comune. Pentru cazarea lor, lingă clădirea băii arh amenajat din resurse proprii o vilă cu 38 de locuri.La Remetea. din inițiativa cetățenilor, a fost creată o bază de tratament demnă de o stațiune cu renume : o clădire niodern amenajată, cu 14 vane și o instalație de încălzire a apei minerale, cabinet medical etc.Și in alte localități din județ — Toplița, Praid, Racu, Cetățuia și altele — consiliile populare au întreprins acțiuni utile de punere in va

loare cu mijloace proprii a izvoarelor de pe teritoriul lor.Preocuparea pentru folosirea tuturor acestor mijloace, pe care natura le oferă, în scopul menținerii sănătății oamenilor și al recuperării puterii lor de muncă este mult amplificată, la nivelul județului. Consiliul popular județean, comitetul său executiv au analizat nu o dată problemele privind protecția izvoarelor și exploatarea lor rațională, buna gospodărire â Stațiunilor balneare. Pe bâza unui studiu, s-au formulat propuneri și s-au întreprins acțiuni concrete de valorificare a factorilor terapeutici din județ.Este un titlu de mindrie peijtru consiliul popular județean, cit și pentru cele din stațiunile mari și mici ale Harghitei ca’ vizitatorii ce vin aici pentru a-și ingriji sănătatea — circa 300 000 anual — să plece nu numai cu impresii bune despre gospodarii acestui județ, dar, mai ales, cu o sănătate refăcută sau bine consolidată. capabili să-si reia cu succes munca și viața de zi cu zi.
Rodica ȘERBAN

Pregătirea cadrelor 
pentru noile unități 

comerciale dimbovițeneIn acest an, rețeaua comerțului de stat din județul Dîmbovița cunoaște un accentuat proces de dezvoltare și modernizare. Paralel cu preocupările pentru finalizarea la termen a obiectivelor aflate In construcție, direcția comercială județeană acordă o atenție deosebită pregătirii cadrelor necesare noilor unități comerciale. 170 de lucrători urmează să fie recrutați din rindul absolvenților Liceului economic din Tîrgo- viște (in cadrul căruia funcționează și o secție ou profil comercial), iar peste 400 de lucrători se vor forma prin cursurile de calificare de scurtă durată (asemenea cursuri au fost deja organizate in cadrul întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri alimentare). In trimestrul III al anului, porțile cursurilor de calificare vor fi deschise și pentru absolvenții școlilor generale și ai liceelor. (Al. Dumitrache).

Borsec: Noua bazâ de tratament cu o capacitate de 1 000 proceduri pe zl

Promovare
(Urmare din pag. DLăzile umplute de mine vor purta nr. 1. Și a$a mai departe. In al doilea rind ; cine nu vine la cules cu foarfece ori cu briceag, mai bine să nu bată drumul de pomană. Nu mai îngădui nimănui să tragă de ciorchine pînă se rupe vița de vie, să risipească bobitele prin frunziș, pe unde „nu se vede". Atunci, unul care se simțea cu musca pe căciulă, s-a supărat tare. „Ce, au ajuns mucoșii să mă învețe culesul 7“ Trei zile a lipsit de la muncă. Și era campanie, și nu mai știam cum să le dovedim pe toate cite se adunaseră. Pînă la urmă a venit la treabă și cred că a și Înțeles. „Ce ?“. „Că n-avem nevoie de orice fel de muncă, d. numai de munca de care nu ne este rușine. De munca îndeplinită cu temei, pe urmele căreia nu mai pui altă muncă, să ducă la bun sfirșit ceea ce nu «-a făcut din capul locului".— Sînt cerințe pe care le puneți In fața tuturor cooperatorilor ?— A tuturor și cu deosebire In fața celor promovați. De curind, consiliul de conducere trebuia să numească șefii de echipă. După statut, are dreptul să o facă. Cum am procedat noi însă ? Propunerile pe care le aveam in vedere le-am supus mai întîi dezbaterii adunărilor pe ferme. Să aflăm și părerea oamenilor, să vedem dacă am chibzuit bine ori nu. Știți, mai multe capete, mai mulți ochi văd mai bine, judecă mai bine. La adunarea de la ferma 3 am luat parte și eu. Ei bine, aici...La primele șapte propuneri, nici o reținere. La a opta, cind a fost vorba de reconfirmarea lui Ion Gh. Nedelcu, s-au ivit obiecții. „Nu-i bun ca șef de echipă", zice destul de tăios Ion Preda. „Spune și de ce !** li cere președintele cooperativei. „Păi nu-i corect". „Ce spui e foarte grav. Dovedește". Preda n-are ce dovedi — toată lumea îl stimează pe Nedelcu pentru corectitudinea lui — dar, iată, se ridică un altul și-l propune șef de echipă pe cine 7 Pe Ion Preda... „Pe cel ce făcuse această propunere 11 cunosc : e unul din cei care-s mal puțin cu munca și mai mult cu vorba. Desigur, spera la un avantaj a- nume din partea lui Preda, dacă a- cesta ar fi fost numit șef de echipă". Dar acest dacă nu s-a produs pentru că, tot acolo, în adunare, s-a dat în vileag și dedesubtul... opoziției. De ce nu mai era bun, așa, dintr-o dată, Nedelcu ? Pentru că pretinde, tuturor, lucrări de calitate. Și executate la timp. Pentru că cere tuturor să participe la toate muncile. Adică și în lanul de griu, și în cel de porumb, și unde mai este nevoie. Nu numai in via din spatele casei... Pentru că, in sfirșit, Nedelcu se poartă la fel cu toți : nu acordă nimănui ceva pe nemerit, nu părtinește, nu favorizează pe nimeni, așa cum se mai intimplă cu unii care, odată ce-au ajuns într-un post, nu mai prididesc să-și căpătuiască neamurile pînă la a șaptea spiță. De parcă o funcție sau alta ar fi o sursă de avantaje și nu una de răspunderi fn plus, de muncă in plus, pentru mai binele obștii, pentru interesele tuturor celor care l-au pus acolo...Ne-am pronunțat răspicat Împotriva acestui fel de a gîndi, spune președintele, și nu întîmplător. De-a lungul anilor, și in cooperativa noastră a trebuit să declarăm război la tot felul de obiceiuri învechite. Șl nu o dată înfruntarea lor este grea, răscolește obștea întreagă. Dar ce nu merită să faci pentru om și drumul lui de muncă și de viață drept, curat ? Uitați, mai zilele trecute, inginera Aurelia Marcu, șefa fermei nr. 1, m-a criticat aspru și, cred, pe bună dreptate. Motivul ? Munca oamenilor pe care-i conduce n-a fost corect a- preciată în întrecerea dintre ferme. Repet ; cred că are dreptate. Dar nu despre asta este vorba, deși meritului trebuie să i se dea locul cuvenit. In timp ce ascultam vorbele aspre mă gindeam la felul cum a fost primită inginera la noi...Stăruim și aflăm și noi. în urmă cu cițiva ani, cum a terminat facultatea, Aurelia Marcu s-a prezentat la post. „Nu-i putem da o fermă in primire, a zis președintele de atunci. E cam firavă, o suflă vîntul". „Bine gîndit. l-au susținut și alții. Cu specialiștii, se știe, e mai greu : mai cu naveta, mai cu gindul la plecare**,.. Cind a venit insă vorba cine să ia in primire ferma nr. 1, alegerea a căzut pe un fost brigadier, aflat mai lingă pulpană unora din consiliul de conducere. Nu s-a făcut totuși „promovarea" pentru că, pe bună dreptate, destui s-au ridicat și au cerut să fie lăsată mai întii inginera să a- rate ce poate. „Cum poți să-ti dai cu părerea despre un om dacă nu l-ai văzut la muncă ?** au zis ei. Aurelia Marcu a luat ferma nr. 1 in primire. Aici se obțineau, cu chiu, cu vai, 5 000—6 000 kg struguri la ha. A muncit din greu< cot la cot cu oamenii. A înfruntat și vinturile aspre, și obstacolele, nu s-a speriat nici de unele, nici de celelalte. Și iată, în numai trei ani s-a ajuns aici la 10 000 kg la ha. Rezultat care vorbește de la sine. Care infirmă, Încă o dată, arbitrariul aprecierii pripite ori necinstite....Operă de dimensiune istorică, pregătirea și promovarea miilor și milioanelor de cadre, pentru toate fronturile construcției socialiste, țin, intre altele, de răspunderea și înțelepciunea cu care este privită ziua de miine. Cu ochii la tara și mai înfloritoare din viitor, cu gindul Ia exigențele mereu sporite, este format, educat și călit ucenicul de azi, cel care va fi muncitorul de înaltă calificare, specialistul sau savantul din anii următori. Această pregătire a ștafetei trebuie făcută pretutindeni în- spiritul și litera politicii partidului nostru de promovare a cadrelor, indiferent de locul de muncă sau de răspunderea încredințată, reprimind orice tendință de subiectivism, intronind peste tot criteriul etic socialist — al muncii care promovează. Ceea ce 11 recomandă in primul rind pe un om sînt faptele sale in folosul societății, singurele in măsură să probeze gradul său de conștiință politică, morală, profesională. Faptele care înalță in ochii cinstei conferă prețuire și demnitate umană, îndrituiesc la stima colectivității și promovează cu adevărat
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Poporul unit cinstește și urmează
1PARTIDUL COMUNIST ROMÂN„...nucleul în jurul căruia gravitează întreaga societate și de la care radiază energia și lumina ce pun în mișcare și asigură funcționarea întregului angrenaj al orînduirii socialiste64

NICOLAE CEAUȘESCU

Partid al transformărilor revoluționare
PROGRAMUL P.C.R. : în înfăptuirea 

misiunii sale istorice, Partidul Comunist 
Român se călăuzește neabătut după 
concepția revoluționară a proletariatu
lui, după principiile socialismului științi
fic. Politica Partidului Comunist Român 
a avut și are ca punct de plecare fap
tul că întreaga istorie a omenirii este is
toria luptelor de clasă, a luptelor pentru 
eliberarea națională și socială, pentru 
edificarea unei orînduiri mai bune și 
mai drepte.

PROGRAMUL P.C.R. : Crearea Parti
dului Comunist Român pe baza ideolo
giei marxist-leniniste a marcat o etapă 
nouă, superioară, atît pe plan politic și 
ideologic, cît și organizatoric în miș
carea revoluționară din România.

Prin revoluția organizată de partid a 
început o nouă istorie a patriei noastre 
— istoria împlinirii idealurilor de drep
tate socială și națională, pentru care au 
luptat nenumărate generații de înain

Născut in focul unor mari bătălii sociale, ca 
emanație revoluționară a clasei muncitoare, 
clasa cea mai înaintată a societății, Partidul 
Comunist Român a pus in fața tuturor celor ce 
muncesc un ideal fără precedent: să schimbe 
din temelii orinduirea socială intemeiată pe 
nedreptele rînduieli capitaliste și să clădească 
o societate nouă, o Românie nouă.

întruchipind gîndirea și acțiunea revoluționa
ră, călăuzindu-se consecvent de teoria marxist- 
leninistă, pe care o aplică creator la condițiile 
specifice ale țării, partidul și-a îndeplinit stră
lucit misiunea de partid revoluționar. Sub con
ducerea sa au fost înfăptuite, într-un scurt 
răstimp istoric, cele mai profunde schimbări

Partid al acestui pămînt
tași, a cuceririi depline a independenței 
și suveranității naționale a României, a 
dreptului sacri) al poporului român de a 
fi stăpîn în propria sa țară.

De-a lungul milenarei iștorii a poporului ro
mân, flacăra dorinței sale de libertate și drep
tate a ars continuu, nestinsă; pentru înfăptuirea 
acestei năzuințe s-au ridicat la luptă Iobagii, 
au purtat aprige bătălii împotriva cotropitorilor 
voievozi ca Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul. Același ideal s-a aflat înscris 
pe stindardul revoluționarilor din 1821 și 1848, 
al făuritorilor statului român național unitar și 

structurale cunoscute de societatea româneas
că de-a lungul întregii ei istorii:

• revoluție în viața socială — prin răstur
narea domniei claselor exploatatoare și tre
cerea întregii puteri în mîinile celor ce mun
cesc, în frunte cu clasa muncitoare;

• revoluție în economie — prin înlăturarea 
proprietății capitaliste șl, odată cu ea, a ex
ploatării omului de către om, prin instaurarea 
și generalizarea în întreaga economie a pro
prietății socialiste, prin transformarea radicală 
a întregii structuri economice a țării și- fău
rirea unei economii moderne, bazate pe indus
trializare ;

• revoluție în cultură — prin transformarea 

independent. Această torță, strălucind mereu 
vie din negurile îndepărtate ale istoriei, a fost 
preluată și purtată mai departe de mișcarea 
muncitorească, de primul partid al clasei 
muncitoare din țara noastră creat în 1893 
și apoi de Partidul Comunist Român. Trup 
din trupul poporului, partidui s-a dezvol
tat asemenea unui stejar viguros, cu ră
dăcinile adine înfipte în pămîntul țării. în toate 
marile bătălii sociale ce au marcat istoria 
României in acești 55 de ani, în toate momen
tele esențiale pentru destinele poporului ro
mân, partidul comunist s-a afirmat ca forța 
politică cea mai înaintată, dovedind prin gîn

culturii din apanajul unei minorități de prlvi- 
legiați în bun al întregului popor;

• revoluție în gîndire — prin triumful Ideo
logiei socialiste, prin formarea și dezvoltarea 
trăsăturilor omului nou, caracterizat prin con
știință înaintată, prin combativitate și spirit mi
litant pentru cauza socialismului și comu
nismului.

Făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate este menită să ducă mai departe marea 
operă de'transformare revoluționară a socie
tății întreprinsă de partid, spre înfăptuirea de
plină a misiunii Istorice a clasei muncitoare — 
triumful comunismului pe pămîntul României.

direa și acțiunea sa că nu cunoaște interese 
mai înalte decît interesele poporului. în parti
dul comuniștilor, poporul român vede, pe bună 
dreptate, apărătorul- vajnic al independenței și 
suveranității naționale, al neatîrnării și propă
șirii patriei.

Azi, ca întotdeauna, întreaga politică a parti
dului nostru pornește de la realitățile țării, de 
la Interesele vitale ale națiunii. Iar imaginea 
României de azi, cu tot ce s-a proiectat și s-a 
înfăptuit în cele trei decenii de construcție so
cialistă dovedește că Partidul Comunist Român 
nu are țel mai scump decît slujirea acestor 
Interese, decît înflorirea acestui pămînt, decît 
fericirea poporului.

Partid al progresului neîntrerupt al societății Partid al democrației
PROGRAMUL P.C.R. : Mărețele realizări obținute de po

porul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în 
edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea în ritm înalt a indus
triei și agriculturii, în înflorirea științei și culturii, în creșterea 
bunăstării materiale și spirituale sînt mărturia grăitoare a 
superiorității socialismului, a forței creatoare a unui popor 
deplin stăpîn pe destinele sale.

întreaga dezvoltare a societății noastre atestă că partidul comunist 
îndeplinește rolul unui inepuizabil generator de energie, al unei uriașe 
forțe motrice a mersului continuu înainte al societății românești. Cei 
55 de ani de istorie ai partidului sînt 55 de ani de luptă pentru pro
gresul României; a fi mereu în frunte, a căuta continuu răspunsuri 
cerințelor dezvoltării economico-sociale a țării, a organiza, uni și mo
biliza poporul pentru a deschide porțile viitorului — aceasta a fost și 
este legea de bază a partidului de la întemeierea sa și pînă azi. Tocmai 
prin aceasta el se definește ca partid al progresului; firul roșu care 
străbate întreaga sa activitate este lupta necurmată a comuniștilor pen
tru smulgerea României din înapoierea seculară, pentru propulsarea sa 
viguroasă pe traiectoria progresului.

Cele trei decenii de construcție socialistă au permis să se afirme 
larg, pe deplin, caracteristicile partidului ca forță politică novatoare, 
ca stat-major al dezvoltării accelerate a patriei. Politica partidului de 
industrializare s-a dovedit factorul determinant al progresului rapid al 
întregii economii, schimbînd din temelii înfățișarea României. într-o țară 
considerată și sortită să rămînă „eminamente agricolă" s-au înălțat, 
într-o perioadă atît de scurtă, mii și mii de unități industriale, care fac 
să pulseze din plin o viață economico-socială dinamică pe întreg cu
prinsul țării. Ca purtător al progresului, partidul urmărește, în cadrul 
continuării operei de industrializare, dezvoltarea accelerată a romurilor

--------- Purtid---------— 
al umanismului socialist

PROGRAMUL P.C.R. : Partidul acționează și va acționa 
ca înaltele principii ale umanismului socialist să se reflecte 
tot mai cuprinzător în societatea noastră, în toate sferele 
vieții sociale, să pătrundă adînc în conștiințe, însuflețind 
poporul la măreața operă de zidire a celei mai drepte și 
mai umane orînduiri din cîte a cunoscut istoria.

întreaga activitate a partidului nostru a avut și are în'centrul ei 
omul; pentru binele omului muncii, pentru libertatea și fericirea sa au 
chemat la lupți și s-au jertfit CQmuniștii în anii ilegalității — iar azi, 
tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră, tot ceea ce se con
struiește este dedicat omului, bunăstării sale materiale și spirituale. 
Umanismul promovat de partid se întemeiază pe relațiile de cola
borare și stimă între toți membrii societății, pe desființarea exploa
tării și asupririi, pe egalitatea șl libertatea oamenilor de a acționa 
conștient pentru făurirea propriului viitor. Umanismul socialist pro
movat de partid presupune realizarea fericirii personale în contextul 
făuririi fericirii întregului popor, pornind de la asigurarea condițiilor 
economice, a tuturor condițiilor sociale necesare afirmării plenare a 
personalității umane, creării celei mai înalte trepte de civilizație — 
civilizația socialistă și comunistă.

Pe baza acestor idei generoase se întemeiază activitatea prac
tică desfășurată de partid pentru ca principiile umanismului să se 
reflecte concret în societatea românească contemporană prin asigu
rarea unor drepturi egale — la muncă, la instrucție, la cultură și 
odihnă. Prin aceasta umanismul a devenit în România scycină nemij
locită a acțiunii și practicii politice, sociale, economice, ideologice. 

celor mai moderne ale industriei, angrenarea tot mai puternică a țării 
noastre în desfășurarea revoluției tehnico-științifice contemporane, ridi
carea României în rîndul țărilor avansate economic ale lumii. Politica 
partidului de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării asigură progresul tuturor județelor țării, semnificativ în acest 
sens fiind faptul că la sfîrșitul acestui cincinal fiecare județ va realiza 
o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei.

Ca forță a progresului, partidul a inițiat și condus grandioasa re
voluție care a adus suflul noului și în agricultură, spulberînd o dată 
pentru totdeauna starea de încremenire patriarhală în care se afla de 
secole satul românesc. Cooperativizarea agriculturii, extinderea meca
nizării și chimizării, apiicarea tot mai largă a cuceririlor științei deschid 
largi perspective pentru transformarea agriculturii într-o varietate a 
muncii industriale.

Partidul s-a afirmat ca partid al progresului în absolut toate sferele 
vieții sociale. Cu energie neslăbită a acționat și acționează pentru per
fecționarea continuă a formelor și metodelor de conducere a întregii 
vfeți economico-sociale. pentru dezvoltarea științei românești, pentru 
stimularea unui puternic progres al gîndirii tehnico-științifice proprii, 
originale, pentru afirmarea deplină a energiilor creatoare ale întregii na
țiuni. Vastele proiecte de sistematizare teritorială, procesul de ridicare 
continuă a noi și noi localități rurale la statutul de orașe, dezvoltarea 
elementelor de urbanizare la sate se circumscriu aceleiași politici a 
progresului. Politica partidului urmărește totodată progresul spiritual al 
societății, înflorirea culturii, perfecționarea învățămîntului, ridicarea cali
ficării profesionale a oamenilor, stimularea gîndirii creatoare, progresul 
continuu pe plan moral al societății socialiste. Nimic nu este mai străin 
partidului decît stagnarea sau inerția — nimic nu este mal apropiat 
decît noul — cultivarea lui în viața materială, ca șl în conștiințe fiind 
o pregnantă expresie a spiritului revoluționar. Partidul este aliatul pro
gresului, iar progresul — aliatul partidului.

— Partid al dreptății - 
și virtuților etice

PROGRAMUL P.C.R. : Partidul acționează și va acționa 
pentru afirmarea deplina în viața socială a principiilor eti
cii și echității socialiste, pentru realizarea unor raporturi 
noi între oameni, bazate pe respect și colaborare. Princi
piile eticii și echității socialiste vor trebui să devină codul 
muncii și vieții comuniștilor, al tineretului revoluționar, al 
întregului popor.

în decursul anilor, poporul român a cunoscut nu puține partide 
pe scena vieții sale polttice. P.C.R. a fost și este însă primul partid 
ce și-a propus una dintre cele mai grandioase și nobile sarcini — 
făurirea unui om nou, demn de societatea nouă, socialistă. Militînd 
pentru cinste, adevăr și dreptate socială, partidul comuniștilor repre
zintă el însuși, în mod necesar, întruchiparea cinstei, adevărului șl 
dreptății.

Viziunea partidului nostru asupra omului nou și-a găsit o cuprin
zătoare expresie în Codul principiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, document de valoare 
inestimabilă și fără egal în planul educației sociale. Cele mai înalte 
virtuți ale poporului, cele mai nobile trăsături ale moralei stau la 
baza moralei comuniștilor: cinstea, curajul, demnitatea, lupta cu 
ardoare pentru adevăr, pentru dreptate și libertate, dragostea de 
muncă și dorința de a ajuta tovarășul de muncă, stima și respectul 
reciproc, modestia, prețuirea familiei.

...Comuniștii — forța hotărîtoare în realizarea proiectelor de trans
formare socialistă a țării — dau, astfel, măsura cea mai înaltă a 
principalei virtuți a partidului nostru, a membrilor săi*: Omenia.

PROGRAMUL P.C.R. : Partidul acționează 
și va acționa pentru crearea cadrului organi
zatoric cel mai potrivit participării întregului 
popor la conducerea vieții economico-sociale, 
ținînd seama de faptul că dezvoltarea demo
crației socialiste este un factor esențial și o 
necesitate obiectivă în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

întreaga dezvoltare a României socialiste dovedește 
că P.C.R. este partidul unei autentice democrații. Pu
terea politică instaurată prin victoria revoluției socia
liste este profund democratică, în România unicul su

PROGRAMUL P.C.R. : întreaga istorie a 
mișcării muncitorești din România, a Partidu
lui Comunist Român cuprinde pagini nepieri
toare de solidaVitate internaționalistă cu for
țele revoluționare din celelalte țări. Partidul 
nostru va acționa neabătut pentru dezvol
tarea colaborării internaționale cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, pentru întă
rirea solidarității în lupta consacrată progre
sului social, cauzei socialismului și păcii.

Slujirea cu devotament a Intereselor poporului ro
mân și fidelitatea față de cauza socialismului în în
treaga lume — aceasta este una dintre trăsăturile 
definitorii ale existenței șl întregii activități a partidu
lui nostru.

Drumul străbătut de partidul comuniștilor români în 
cei 55 de ani este marcat de nepieritoare fapte de 
frăție internaționalistă. Patriotismul și Internaționalis

PROGRAMUL P.C.R. : Socialismul și pa
cea sînt indisolubil legate într-o unitate dia
lectică. Lupta pentru pace reprezintă unul 
din obiectivele fundamentale ale României. 
P.C.R. va face totul pentru a contribui la în
făptuirea acestui deziderat primordial al 
omenirii.

De la nașterea sa, P.C.R. are înscris pe steagul 
său de luptă triumful cauzei păcii în lume. Devenind 
forța conducătoare a societății, partidul și-a consa
crat cu abnegație șl hotărire activitatea internațională 
slujirii acestui măreț Ideal. Prin întreaga sa politică 
externă — principială, constructivă, dinamică — prin

veran fiind poporul. Este garantată înfăptuirea celor 
mai largi drepturi și libertăți democratice; procesul 
adîncirii democrației cunoaște o perfecționare conti
nuă, asigurînd consultarea activă și participarea di
rectă a cetățenilor la adoptarea deciziilor — poporul 
fiind efectiv coautor la elaborarea politicii partidului.

O cucerire istorică a politicii democratice a parti
dului nostru o constituie soluționarea marxist-leninistă 
a problemei naționale, realizarea deplinei egalități a 
tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționa
litate, crearea condițiilor de prosperitate pentru toți 
fiii acestui pămînt. Poporul român, în totalitatea sa, a 
devenit în anii socialismului o mare și unită familie a 
oamenilor liberi.

Partid al solidarității 
internaționaliste

mul își împletesc azi izvoarele de forță în întreaga 
operă de construcție socialistă prin care poporul ro
mân își edifică o patrie înfloritoare și, în același timp, 
contribuie la întărirea forțelor socialismului în lume, 

în spiritul frăției internaționaliste partidul nostru a 
acționat și acționează neobosit pentru întărirea prie
teniei și adîncirea colaborării trainice, multilaterale cu 
toate țările socialiste, pentru dezvoltarea solidarității 
militante cu toate partidele comuniste și muncitorești, 
pentru realizarea unei unități noi, superioare, a miș
cării comuniste, pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie, colaborare șl solidaritate cu celelalte deta
șamente ale mișcării muncitorești, cu mișcările de 
eliberare națională șl partidele de guvernămînt din 
țările care pășesc pe calea dezvoltării de sine stătă
toare, cu toate forțele revoluționare, progresiste, de
mocratice.

Toți cel ce militează pentru înnoirea revoluționară 
a lumii știu că au și vor avea întotdeauna în P.C.R. 
un reazem ferm, de nădejde, în lupta comună pentru 
triumful celor mai înaintate idealuri ale omenirii.

Partid al păcii și colaborării 
internaționale

3
numeroasele acțiuni șl Inițiative, prin prodigioasa ac
tivitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România a adus șl aduce o contribuție substanțială 
la lupta pentru promovarea destinderii, a colaborării 
și increderii Internaționale, pentru reglementarea paș
nică a conflictelor și înfăptuirea dezarmării, pentru 
securitate pe continentul nostru și în lume, pentru 
statornicirea unor noi relații Interstatale, astfel ca fie
care națiune să se poată dezvolta liber, la adăpost 
de orice Ingerințe șl agresiuni, pentru realizarea unei 
noi ordini economice șl politice internaționale. Intensa 
activitate a României socialiste pe arena internațio
nală a adus țărif prieteni, respect, prețuire pe toate 
meridianele, ca niciodată în întreaga sa Istorie.
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STUDENȚIE SUB CUPOLĂCincinalul revoluției tehnico-științifice pune tn fața lnvățămintului superior sarcini sporite în direcția integrării procesului instructiv-for- mativ cu producția și cercetarea. în .acest domeniu, activitatea desfășurată la Universitatea din Brașov oferă experiențe de un intere» mai larg. Publicăm, în acest sens, o convorbire cu prof. univ. dr. 
Florea DUDIȚĂ, rectorul acestei universități.

UZINEI

1 Memoria 
profesorului

| Popescu
Profesorul Nonei Popescu, de 

la Liceul real-umanist din ora
șul Drăgășani, are o putere de 
memorizare mai puțin obișnui
tă. Dacă cineva ii recită o poe
zie sau o frază oarecare, oricît 
de lungă ar fi ea, profesorul 
Popescu ii spune imediat nu
mărul de vocale și consoane din 
textul respectiv. Și aceasta, cu 
o exactitate matematică. Faptul 
apare cu atit mai ciudat, dacă 
se are in vedere că dascălul 
din Drăgășani nu predă mate- 
maticile. Specialitatea lui este 
limba ți literatura română. Sau 
poate tocmai aici se află izvo
rul memoriei sale.

Vagonul 
rătăcitor

în urmi cu citeva luni, co
lectivul întreprinderii mecanice 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț a 
expediat către S.M.A. Bahnea, 
din județul Mureș, trei semă
nători însoțite de sculele și 
piesele de schimb necesare. 
Mai întii, vagonul a mers spre 
Bacău, apoi a cotit-o spre Ro
man, a trecut prin Pașcani, a 
ajuns dincolo de iași, după care 
a revenit la Socola. La începu
tul lunii februarie, vagonul a 
făcut cale întoarsă spre Bacău. 
Dar, ca si ajungă la Piatra 
Neamț, de unde plecase acum 
citeva luni de zile, a mai dat 
o raită și prin Bicaz. Un cefe
rist, observind că semănători
lor le lipsesc o serie de piese, 
schimbă macazul și îndrumă 
vagonul — unde credeți î la 
întreprinderea. „Ceahlăul", adică 
acolo de unde a pornit ma
rea lui aventură, in urmă cu 
citeva luni de zile. Din prime
le cercetări rezultă că actele 
însoțitoare ale vagonului, din 
cauza cărora s-a produs toată 
această promenadă, s-ar fi pier
dut chiar la plecarea vagonului, 
ți chiar in gara de la Piatra 
Neamț.

Ingeniosul 
subinginer

I

— Universitatea pe care o condu
ceți beneficiază de doi factori ho- 
tăritori pentru ca procesul de inte
grare să fie continuu perfecționat. 
Pe de o parte, structura instituției, 
complexă, dinamică, pe de alta, ge
neratorul acestei situații: impetuoa
sa dezvoltare economică a zonei în 
care vă desfășurați activitatea. Cum 
valorificați aceste condiții ?— într-adevăr, forța economică de prim rang a județului Brașov îngăduie legătura directă și mereu mai fructuoasă cu producția a întregului nostru proces de învâ- țămint, constițuit, cum se știe, din profilele mecanic, electrotehnic, forestier, universitar de matematică — informatică și pedagogic. Tocmai a- semenea condiții au făcut posibilă, între altele, dublarea aproape, de la un an la altul, a aportului economio al universității, rezultat din activitatea de producție și >de cercetare.

— Care sint principalele direcții 
de acțiune pentru adincirea proce
sului de integrare ?— Pasul decisiv pentru integrarea activă, organică s-a făcut in 1973,, odată cu mutarea efectivă a catedrei de automobile și tractoare în Institutul de cercetări și proiectări cu același profil, alcătuind,. împreună, un centru de invățămint, cercetare și proiectare. Dezvoltînd aceastăprimă experiență, catedra de tehnologie' a construcțiilor de mașinifuncționează pe platforma întreprinderii de autocamioane în cadrul unui centru cetare, ție, iar ce Iși celeași prinderii „Tractorul". în toate aceste situații, rezultatele colaborării sînt remarcabile. O spun. în primul rînd, specialiștii întreprinderilor economice și ■ ai cercetării care, datorită sprijinului cadrelor didactice și studenților din anii IV și V ai secțiilor respective, și-au putut mări capacitatea de proiectare și cercetare.Dar procesul de integrare se desfășoară și în alte direcții. Amintesc formarea unor colective mixte de cercetare și proiectare, alcătuite din cadre didactice și studenți, cercetători și proiectanți de la institute departamentale ; asemenea colective mixte funcționează în Universitate în domeniile industrializării lemnului. silviculturii și mecanicii agricole și au ca principale obiective proiectarea și realizarea de prototipuri, o- mologarea de mașini-unelte, scule,

comun de invățămint, cer- proiectare ți microproduc- catedra de utilaje tehnologi- desfășoară activitatea. în a- condiții, pe platforma între-

dispozitive, realizarea standurilor de încercare, a aparatelor de măsură și control etc.Organizarea șl dotarea atelierelor- școală constituie o direcție de însemnătate deosebită pentru integrarea activităților studenților, îndeosebi din anii I—III. Peste 80 la sută din numărul acestora desfășoară o activitate complexă : în ateliere-școală și laboratoare executăm în prezent un nomenclator de peste 70 de produse. Gama acestora a fost mult sporită ca urmare a prospective pe care le succesiv împreună cu întreprinderile economice.
— După cite știm, pe această 

bază Universitatea din Brașov a 
reușit să asigure ca aproape toți stu
denții secțiilor cu profil tehnic să-ți 
desfășoare practica de vară prtn 
angajarea efectivă in producție. De 
'altfel, „Sclnteia" a evidențiat această 
reușită și cu alte prilejuri (de pildă, 
tn vara anului trecut, cind, ca ur
mare a angajării studenților brașo
veni In producție, s-a realizat o pro
ducție de 22,5 milioane lei). Prin 
ce modalități intenționați să perfec
ționați un asemenea sistem ?— Pornind de la sarcinile general» — și însușindu-ne sugestiile și observațiile consemnate in paginile „Scînteii" — principalele noastre e- forturi le-am îndreptat spre adaptarea programului de activități practice la cerințele instruirii și educării studenților din fiecare an și din fiecare loc de muncă. Vrem ca activitățile practice în ansamblul lor, din primii pină in ultimii ani de studiu, să se alcătuiască asemenea unui sistem unitar, cutie nemijlocită în participă îndeosebi I și II, corelată cu iectare în anul III, va fi completată, pentru anii IV și V, cu o practica de conducere a proceselor tehnico- economicc. Cu sprijinul comitetului județean de partid, anul trecut am inaugurat — și în acest an îl vom dezvolta și mai mult — sistemul repartizării în practică a studenților din anii terminali (viitori ingineri și subingineri) pe lingă tehnologi, șefi de secție și de atelier, împreună cu care vor conduce nemijlocit procesele de producție.

— Cum valorificați 
propunerile, sugestiile, 
cile formulate frecvent 
țiile studenților comuniști ?— Printre reușitele de seamă ale integrării se numără și faptul ci

analizelor efectuăm

Practica de exe- producție, la care studenții anilor practica de pro-

inițiativele, 
cit șt criti- 
de asocia-

t V

acțiunile de colaborare cu producția și cercetarea nu mai reprezintă, ca înainte, propuneri ale decanatelor, preluate și concretizate de cadre didactice și studenți, ci sînt inițiative nemijlocite ale acestora, ale studenților deseori. Din asemenea inițiative, la Combinatul de prelucrare a lemnului din Brașov a intrat în funcțiune o linie de prelucrare a buștenilor servită tn perioada de practică exclusiv de către studenți ; a fost creat un nou atelier de prototipuri al secției de autovehicule rutiere, a fost stabilit un plan ducție pentru laboratoarele și de cercetare ale centrului grare de la Întreprinderea camioane.Dar marea »e regăsește lor de an șl aplicabile in trei ani, de . principalele noastre facultăți, numai aproximativ 10 la "sută dintre proiectele de diplomă erau aplicabile !n producție, astăzi pe întreaga universitate aproape 95 la sută dintre studenții, anilor V — ingineri și III — subin'gineri au ca temă pentru proiectele lor de diplomă probleme oferite In acest scop de unitățile e- conomice. De pildă, la Facultatea de industrializare a lemnului am reușit fă de IV nu viitor să excludem orice tendință de formalism, și pentru aceasta se impune deopotrivă ca Întreprinderile

de pro- didactice de inte- de auto-acțtune studențească în elaborarea proiecte- de diplomă, nemijlocit producție. Dacă acum pildă, la patru dintre

contractăm Integral capacitatea proiectare a studenților din anii și V. Desigur, acțiunea ca atare se încheie aici. Va trebui ca pe

desă recomande pentru proiectele diplomă teme de real interes economic.
— Se pare că asemenea aspecte 

de formalism au fost evidențiate și in ceea ce privește activitatea 
cercetare științifică ; cum 
pentru eliminarea lor ?— Deși planul nostru de pe 1975 a fost depășit, e că nu toate cadrele didactice sint angajate efectiv in cercetarea pe bază de contract ; un număr încă foarte mic de studenți sint atrași in cercetarea științifică pe bază de contract. De aceea, ne-am propus îmbunătățirea radicală a acestei situații. Drept urmare, numărul contractelor 'încheiate pină la data de 18 martie însumează o valoare de peste 12 milioane lei, față de numai 6 milioane lei înregistrate in perioada corespunzătoare a anului trecut. Printre alte măsuri s-a stabilit, de asemenea, ca toate cadrele didactice să aibă norma anuală de cercetare acoperită prin contracte. In același timp, nu uităm nici o clipă că a- propierea școlii superioare de problemele producției,, deși terea ponderii laturii instruirii, nu înseamnă cunoștințelor teoretice, vă, implică sporirea lor intr-un plan calitativ superior. Nu uităm deci, în spiritul indicațiilor partidului, că integrarea presupune formarea unor specialiști cu larg orizont științific și tehnic, 1 receptivi la imperativele Întregii dezvoltări social-economice a patriei,

Mihai IORDANESCU

de
acționațicercetare adevărat

solicită creș* aplicative a diminuarea ci, dimpotri-

Desenele lui Victor Iliu

Intr-una din secțiile cooperativei meșteșugărești „Arta populară bânâțeanâ" 
din Timișoara Foto: E. Dichiseanu

Hipertensiunea arterială
nu este o fatalitate

Despre aritmetica inventată de subinginerul Iulian Teodo- rescu, șeful șantierelor de combatere a eroziunii solului de la Blăjani și Rirrinicu-Sărat, județul Buzău, nu s-a scris încă în enciclopediile de specialitate și — după toate probabilitățile — nici nu sînt șanse să se scrie vreodată. In schimb, despre felul ingenios în care a știut să ponteze muncitori fictivi în actele de acordare a retribuției și să-și însușească sumele de bani respective s-au scris și Întocmit dosare întregi, atît despre autor, inginerul I.T., cît și despre coautorii în ale escrocheriei: Dumitru Mocanu, Stănel Mocanu și Ionel Budeanu, șefi de echipă. Aritmetica subinginerulpi se reducea la o regulă de trei simplă : „Dacă atîția muncitori (reali) primesc atîția bani, dar atîtia muncitori (fictivi) cît primesc ? Primea și împărțea cu cei trei coautori. Dar lui îi rămînea totdeauna partea leului. Dar „leul" a ajuns mielușel pentru multă vreme de acum încolo.
Viteză 
cu cioburi

Strada Oborului din Alba lu- 
lia. Un autocamion (21-AB-2521), 
condus de șoferul Gheorghe 
Popa, circula eu viteză excesi
vă. Viteza fiind prea mare și 
strada nu prea netedă, autoca
mionul hodorogea cît îl țineau 
șuruburile. Dar iată că tocmai 
unul dintre acestea, mai exact 
siguranța de la oblonul din 
spate, cam șubredă, a sărit de 
la locul ei. Oblonul s-a deschis 
ți din camion a început să se 
împrăștie... încărcătura. Care 
încărcături era formată din 
sticle cu băuturi spirtoase. 
Strada toată s-a umplut de cio
buri, iar „tăria" a amețit văz
duhul.

Încasatoare 
la controlSîntem obișnuiți să auzim prin tramvaie și autobuze îndemnul : „Poftiți la bilete". Este îndemnul adresat călătorilor, de către încasatoare. Iată însă că la Brăila controlării de gestiune au adresat îndemnul respectiv nu călătorilor, ci chiar Încasatoarelor. $1 aceasta, tn- trucît au observat că unele în
casatoare nu au bilete... sufici
ente. Fănica Bragă avea lipsă 
bilete in valoare de 2 000 lei, 
deși (ca să-și acopere sustragerea acestora) împrumutase bilete de la o altă încasatoare, loan Ioana. Care loan Ioana, la rîndu-i, tot ca să scape de o sustragere. împrumutase bilete de la o altă încasatoare. Care această altă încasatoare, la rîndul ei... Ce mai, un adevărat lanț al... incorectitudinilor. După care, respectivele încasatoare au „încasat" ce li s-a cuvenit.

Rubrlcd redactata de

DUMINICA, 21 MARTIE
PROGRAMUL I

8, so Deschlderea programului • Avan
premiera zilei.
Tot înainte !
Film serial pentru copil: Daktari. 
Viața satului.
Aventura cunoașterii., Virsta d» 
aur a flerului.
Bucuriile
Congresului educației politice 
culturii socialiste. File din 
ția contemporană. Simfonia, 
presie a umanismului 
mănești.
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical.

_ sportiv •
Reportaj cu prof. Gh. 
nu • Fotbal. Selecțiuni din ceie 
mai frumoase meciuri disputate in 
sferturile de finală ale cupelor eu
ropene intercluburi.
Itinerar iranian — reportaj de Pe
tre Ispas și D. Șuteu.
Cel mai bun... continuă I Concu- 
renți : Adriana Cobilici (Boto
șani), Steliana Paraschiv (Brașov), 
Valentin Popa (Brăila). Transmi
siune de la Curtea de Argeș. 
Nadia Comăneci, nașterea unul 
miracol. Documentar-artisfic rea
lizat de studioul de film TV.
„23 de oameni și muntele" 
portaj.
Micul ecran... pentru cei 
„Luminița" la Televiziune, 
toare litei ar-artistlcă.
Telejurnal • Comentariul 
mînii.
Baladă pentru acest pămlnt: Co
dex Latlnus Parisinus. Documen
tar.
Film artistic : „Căluțul roib" — 
producție a studiourilor america
ne. în distribuție : Henry Fonda, 
Maureen O'Hara. Ben Johtison, 
Clint Howart, Jack Elam.

22.10 24 de ore.
22,20 Duminica sportivă.

Enescu ; Preludiu la „După-amfa- 
za unui faun" de Debussy ; Suita 
a H-a ..Daphnis șl Chloe" de Ra
vel ; Dublu concert pentru vioară, 
violoncel și orchestră de Brahms. 
Eroi îndrăgiți de copii.
Ora ’melomanului — Concert Saint- 
Saens.
..Mi-am pus flori la pălărie". Film 
documentar-artistic tn ciclul „Cos
tumul popular" — realizat de stu
dioul de film TV.

21,40 Film serial : „Kojak" (reluare).

20.00
20.20

21,20

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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a.40
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10,00
11,15

12,30
13.00
13.05
16,10 Magazin

16,35

16,55

17,50

18.40
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19,30
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LUNI, 22 MARTIE
PROGRAMUL I

muzicii. In pregătirea 
»l 

crea- 
ex- 

muzicii ro-

PROGRAMUL II

Antrenorul.Zirabreștea-

— re-

mici I
Șeză-

săptă-

10,00-11.30 Matineu simfonic. Concertul
Filarmonicii „George F.nesru". Di
rijor : Mircea Crtstescu. Soliști : 
Varujan Cozîghlan și Mire! lan- 
covici. In program : Suita .1 de G.

r

16.00
16.30
19.110
19.20
19.30

Teleșcoală.
Emisiune in limba maghiară. 
Familia. Doi pentru o viață. 
1001 de seri.
Telej urnal.

20,00 .Colocvii contemporane • între
bări și răspunsuri • In pregăti
rea Congresului educației politic» 
și culturii socialiste.

20,25 Laudă omului, secvențe din con
certul organizat tn pregătirea con
gresului educației politice și Cul
turii socialiste de către Uniunea 
scriitorilor, Uniunea compozitori
lor și Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzica
le, la sala de concerte a Radiote- 
leviziunii.
Emisiune pentru tineret. Aici, 1» 
poalele munților Cibin...
Roman-foileton : „Forsyte Saga". 
Episodul 13 — „Intîlnire".
24 de ore.

în holul „Casei filmului", ACIN prezintă o expoziție cuprin- zînd desene ale regretatului Victor Iliu, 'regizor de excepțională măiestrie, pionier al cinematografiei noastre de după eliberare, unu! dintre neobosiții animatori ai vieții cul- tural-artistice. Dincolo de sensul omagial sau de cel strict estetic, gestul asociației de breaslă a cineaștilor are semnificații interested deopotrivă pe iubitorii graficii, ai celei de „a șaptea arte" și pe toți cei pasionați să descifreze într-o biografie artistică valorile etice cu caracter exemplar.Desenele lui Iliu — personaje reale surprinse în atitudini definitorii sau eroi de viitoare filme inlăn- țuiți tn compozițiile ideale spre care va trebui să năzuiască aparatul — dezvăluie în autor un spirit viu, tn perpetuă efervescență.’ mereu interesat de lumea vie din jur, de oameni, de tovarășii de muncă și, în aceeași măsură, de semenul necunoscut, cu trăsături caracteristice ori < pot tiral.teva
cu gesturi care-1 mărturisi spiri- . Privind cele cî- sute de lucrări, ai

sentimentul că Iliu a trudit tot timpul, mereu dornic „să nemurească secunda", să pătrundă gindul și sensibilitatea celor din jur, mereu pasionat să le redea cu generozitate. Iliu a desenat mereu: în timpul ședințelor (unele desene sint ^crochiuri nervoase „notate" pe hîrtie de carnet cu pătrățele), în pauza dintre două filmări (tovarășii de echipă apar frec-1 vent pe peticele de hîrtie înnobilate de gestul artistic al regizorului), pa traseul prospecțiilor (elementele de peisaj, toarte variate, dezvăluie ne- odihna călătorului sub zările țării sau pe meridiane îndepărtate). A desenat mereu, dar nu din simplu capriciu și nici din ve- ieitarism diletant, ci dintr-o perpetuă conștiință a necesității de a munci. Iar mun,ca lui aceasta era : să desprindă din viață imagini și șă le restituie în ipostaze sem- nificante. plăsmuite nu fără răspundere și. mai ales, nu fără iubire. Dovada o face măiestria investită într-o serie de portrete de retori (Ciubotărașu. Be- ligan. Ciulei etc.), care par schițe pentru vii-

toare tablouri, sau poezia subtil filtrată în mal fiecare lucrare (o carte deschisă in mîinile unei fete pare o pasăre gata să-și ia zborul: o femeie, care încearcă să-și ascundă privirea. conturează, cu degete grațioase, un ochi deschis, totuși, către lume...).De -----uitat piat . maicărbunelui și a penelului (se păstrează, d'in tinerețea artistului, pînze, desene simbolice și chiar proiectele unor picturi murale). Faptul explică mai în profunzime calitatea plastică, atit de des evocată, a peliculelor semnate de acest regizor, picturalul atitora dintre cadrele rămase de la el. De aceea, după ce vom fi parcurs această expoziție, ori de cite ori vom revedea, de pildă, tulburătoarele amurguri din „Moara cu noroc", '„Cerurile" alb-negru nușiuri ce prinse din sire, vom înțelege mai bine ce impulsuri artistice le-au generat — și le vom prețui și m.ai mult autorul.

altfel, nu trebuie că Iliu s-a apro- de film trecînd întii prin arta

vibrînd în sau în ce- par des- pînzele cla-
Petre DRAGU

„...în urmă cu cițiva ani, la 
trolul medical periodic mi s-a 
atenția că sint hipertensiv și că tre
buie să mă îngrijesc. Nu am dat insă 
atenție nici ușoarelor amețeli, dureri 
de cap, vijiituri in urechi sau altor 
indispoziții și nici sfatului de a mă 
îngriji. Mi se părea că la virsta mea 
nu este cazul. Acum sint pă cale de 
a mă restabili după hemoragia cere
brală pe care am avut-o și am înțeles 
că aș fi putut evita acest accident ce
rebral dacă 
seama de 
poate avea 
considerăm 
poate transforma in invalid un om in 
plină putere de viață și de activi
tate...".Relatarea lui M I. poate fi reluată aproape identic de către majoritatea pacienților clinicii de cardiologie, hipertensiunea arterială fiind tocmai acel teren pe care tele cardiace și circulatorii grave — de la infarctul miocardic la hemoragiile cerebrale. Hipertensiunea arterială este una din fecțiunile cele ____ ___ __________ea afectează 1 la sută din populație fn virstă pină la 20 de ani, iar proporția crește din ce in ce mai mult, odată cu trecerea anilor : 10—20 la sută in deceniul patru al vieții, a.iungind apoi, pe măsura înaintării în virstă, pină la 30—40 la sută la anumite lație. Care sint factorii termină apariția si frecvența hipertensiunii la unele grupuri de populație sau la unele persoane î_Tov. .prof. dr.
VLAICU, de la Institutul medico- farmaceutic Cluj-Napoca. a avut a- mabilitatea de a răspunde la citeva întrebări, te cadrul oonvorbirii d» fată.— Hipertensiunea poate apărea la toate virstele, indiferent de profesie, atît la femei, cit și la bărbați. Unele persoane prezintă insă un risc mai mare de îmbolnăvire. Printre acestea se numără descendentii din părinți hipertensivi (in special mama) ; dacă ambii părinți sînt hipertensivi, atenția trebuie să fie și mai mare pentru că boala poate apărea ia descendent! foarte devreme. Un alt factor determinant al hipertensiunii arteriale este supragreutatca. Diferite studii au e-

„ROMÂNIA-FILM'' prezintă:

20.35

21,20

22.10

17,00
17,05

PROGRAMUL II

Telex.
în pregătirea Congresului educa
ției politice și culturii ’ " 
Muzica deceniului opt.
D. Capoianu, pe versuri 
beleanu.
Film artistic: „Ultimul ...
In distribuție: ToshirO Mifune, Tsu- 
yoshi Kato. Regia : Masaki Koba
yashi.

19,20,1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 — ’ ‘ .._...
20,25

socialiste. 
„Odă" de 
de E. Je-

17,20

21.15
21.20

imo

st, 50

Samurai“.

Film serial pentru copii : Daktari. 
Biblioteca pentțu toți. Ion Minu- 
lescu.
Telex.
Nevoia de cultură. Reportaj des
pre participarea publicului la ac
tivitățile organizate tn cluburile 
muncitorești.
Dans și muzică in interpretarea 
grupului academic de dansuri din 
Ribatejo — Portugalia.
„23 de oameni și muntele". Repor
taj TV.

O sesizare tip... 
aisberg

„Prin prezenta vă aducem la cunoștință că numitul Petru Nicoară — fost tractorist in cadrul întreprinderii noastre — se face vinovat de sustragerea unor bunuri proprietate obștească... Motiv pentru care, potrivit legii, vă rugăm să interveniți în vederea anchetării cazului și sancționării vinovatului. oentru . recuperarea bunurilor in cauză și restabilirea legalității".Sesizarea din care am citat a sosit pe adresa Procuraturii locale Timișoara. Autor : întreprinderea intercooperatistă din localitate. Obiectul : sustrageri repetate . si abuzuri in funcție Săvârșite de Petru Nicoară : însușirea și vînzarea unor bunuri proprietatea întreprinderii, folosirea in interes personal a mijloacelor de transport încredințate ș.a.m.d. Firește, sesizării i s-a acordat atentia cuvenită, vinovatul a fost trimis în fața instanței, judecat și condamnat. Și totuși, cazul de față merită să rețină în continuare atenția opiniei publice. Pentru că hirtia cu pricina nu spune decit o parte din ceea ce ar fi trebuit să spună, nu indică decit o parte din vinovățiile existente în încălcarea de lege semnalată. Șl iată de ce :Este adevărat că Petru Nicoară și-a Însușit și' a vîndut unele bunuri proprietate obștească. La o analiză mai atentă a cazului vedem Insă că bunurile în cauză — mai multe butoaie metalice — nu au fost nici găsite în drum, nici scoase prin efrac

con- 
atras

mi-aș fi dat mai bine 
consecințele pe care le 
o suferință banală, cum 
hipertensiunea, dar care

a-

se produc acciden-
OMUL Șl VIATA

RAȚIONALĂ „5*mai răsptndite

grupe de popu- care de-
docent Roman

UN ȚĂRAN PE BICICLETĂ

Liudmil Kirkov. Cu : Gheorghi Gheorghiev-Producție a studiourilor bulgare. Regia: T* ’ _____ __________________
Ghef, Diana Celebieva, Gheorghi Rusev, Bogdan Vulpe. 

Premiul de interpretare Gheorghi Gheorghiev-Ghef — Moscova 1975.

vidențiat că peste 40—45 la sută (Mii hipertensivi au o greutate mai mar» In raport cu înălțimea și virata lor.Este cert că starea de încordare nervoasă, de tensiune prelungită contribuie la apariția hipertensiunii arteriale. ca și a complicațiilor ei. Trebuie reținut faptul că hipertensiunea arterială are mecanisme fiziologice șl factori comuni cu ateroscleroza. Asocierea acestor două boli cu supra- greutatea, a$a cum arătam mai sua, constituie un semnal de alarmă pentru medic și pacient.— Cum poate fi prevenită hipertensiunea ?— în primul rînd, ea trebuie descoperită cit mai devreme, în stadiul incipient. Profilaxia trebuie să înceapă din copilărie la persoanele care au avut părinți hipertensivi : educația cu privire la modul de viată, d« odihnă, obișnuințele alimentare, combaterea sedentarismului etc. încep — sau ar trebui să înceapă — încă in familie. Este adevărat că lamedicale obișnui- angajare sa mă- arterială.controalelet«. periodioe, la ...soară și tensiunea arterială. Dar este foarte important ca șl copiii să fie supuși unor controale, iar medicul să ia In atenție, să urmărească toate persoanele cu factori de risc crescut (cu părinți hipertensivi, obezi, care prezintă deja unele simptome, care manifestă încordare nervoasă etc.). Specialiștii cardiologi sint unanim de acord că cel mai bun mijloc de tratament este prevenirea. In marile grupe pe care le-am urmărit am constatat că dacă hipertensiunea arterială este depistată încă de la ipceputul evoluției, ea poate fi stăpinită în sensul de a nu evolua și de a nu apare complicații.Tot in cadrul măsurilor profilactice intră și reglementarea condițiilor de muncă și de odihnă, evitarea stărilor de încordare nervoasă prelungită, odihnă corespunzătoare și în special plimbări, mișcare in aer liber, gimnastică, sport. Din alimentație trebuie redus consumul de sare. Un studiu întreprins de colectivul clinicii noastre într-o comună din județul Cluj a demonstrat că populația de aici avea o hipertensiune foarte ridicată .datorită obișnuinței de a consuma cantități foarte mari de sare. A fuma și a bea cafea în timpul unor ședințe care solicită sistemul nervoi înseamnă a asocia trei factori nocivi care contribuie cu timpul la instalarea bolii sau la hipertensivului.— Cum trebuie tul în care a fost de hipertensiv ?— Pe1 lingă măsurile la care ne-am referit mai înainte, este necesar un tratament medicamentos care să mențină presiunea sîngelui Ia nivel normal. Din păcate, cei mai multi bolnavi nu sînt pe deplin conștient! că tratamentul trebuie făcut continuu — după prescripția medicului — și nu doar citeva săptămtai. De regulă, tratamentul se suprimă după 5 ani și abia atunci putem stabili dacă bolnavul s-a vindecat sau dacă boala a fost numai frînată temporar prin medicamente. Dispunem în tară de o medicație foarte eficace pentru toate stadiile hipertensiunii arteriale. Depinde, prin urmare, numai de bolnav ca el să se mențină la o stare de sănătate bună. Și, bineînțeles, este de dorit ca. paralel cu medioația. să se respecte regimul alimentar corespunzător. fără sare, fără abuzuri de toxice, cu cît mai multă odihnă activă fl recreativă.

înrăutățirea stăriiacționat în momen- stabilit diagnosticul

Convorbire consemnată dă 
Elena MANTU

IN FAȚA OPINIEI PUBLICE • DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE •
■*“ ' ' ' ■ ■ "    - ...... s . . . , . ... . .ție din proprietatea întreprinderii. Ele îi fuseseră „împrumutate" infractorului de către însuși... magazinerul unității, Fran- cisc G.. in urmă cu patru ani. Și „împrumutate" au rămas... De asemenea, fostul angajat a folosit abuziv mijloacele de transport ale unității. în fața instanței, el a prezentat insă o aprobare prin care insuși conducătorul întreprinderii, Vasila Nimara, ii dădea voie să facă acest lucru, tn condițiile in care solicitantul iși plătește carburanții. în ce zi — nu se spune... Cit timp — nu se spune... Cine controlează plata carburanților — nu se spune... Atit cererea, cit și aprobarea nu sînt nici înregistrate. nici datate. Sînt confecționat» parcă doar pentru a sluji de pretext !Evident, cele de mai sus nu vin să disculpe în nici un fel pe autorul infracțiunii. Le-am reliefat pentru a sublinia încă o dată că ori de cîte ori buna rînduiaiă, ordinea și disciplina nu sînt respectate prejudiciile nu intirzie să apară.

Legume stropite 
cu expertize 

judiciare
— Recunoașteți că în toți acești ani ați cultivat legume împreună ?— Da.— Recunoașteți că, de fiecare dată, cîș- tigul a fost împărțit pe din două ?— Da.Tribunalul județean Ilfov, eolegiul sivii.

în fața completului — Petru J., tn calitate de reclamant, iar in calitate de pirîți, D. și D. J. Toți din Colibaș — Ilfov. Motivul ’ Refuzul piriților de a împărți pe din două sumele cîștigate de ei din cultura legumelor de pe lotul de pămint dat in folosință de către C.A.P.-ul din comună.— Atunci de ce te acest an vă opuneți pretențiilor reclamantului și refuzați să-i dați partea lui ? întreabă președintele completului.La care, pîriții răspund cum nu se poate mai limpede :— Pentru că In acest an reclamantul n-a mai muncit alături de noi. a plecat în Ca-, pitală. Și nimeni nu l-a mai văzut la lucru. Ba. să nu mințim, o dată tot a venit : cind era recolta tn toi... a adus un expert să o evalueze ; după care ne-a cerut „partea lui" IPotrivit procedurii. Instanța a analizat actele prezentate, a audiat martorii. Adevărul a fost așa cum l-au prezentat pîriții, iar acțiunea iul Petru J. a fost respinsă. Singurul si adevăratul „drept de folosință" nu-1 poate da decit munca.
„Descîntecele"

de acasd și leacul 
din tribunal

„Pe pană de pasăre, pe picior de iepure, pe coadă de mătură — adu-L La ea să se

gindească. cu ea din nou să se întilneas- că...“Ioanei Ilie — din Vedea. Ilfov — îi mersese vestea că-i mare vrăjitoare mare. Că face și desface. E drept, nimeni nu se (înfruptase din „harurile" sale supranaturale, dar, bine hrănită și dibaci hămuită, vestea prinsese ceva aripi si chiar dacă nu zbura, de alergat tot alerga prin praful ogrăzii, pe sub ulucile mult prea scurte ale credulității unora, prin porțile larg deschise ale prostiei altora.Un „descintec de urît“ costa 300 lei. întoarcerea unui soț „rătăcit" — 1 140 lei. Și așa mai departe... Pină cind. după ce a plătit toate „taxele" și ..suprataxele" (bani, cadouri etc.), fără să i se îndeplinească „cererea". una dintre cliente s-a plîns miliției. Iar excroaca, dovedită și deferită justiției, și-a primit cuvenita pedeapsă cu închisoarea.Reține atenția o secvență semnificativă din timpul judecății. La un moment dat, enervată de lamentările uneia dintre victime. Ioana I. a răbufnit :— E adevărat că i-am luat suma de bani despre care vorbește ; martora este insă atit de credulă incit dacă ii ceream de zece ori mai mult, de zece ori mai mult imi dădea. Cum puteam să-i aduc eu soțul Înapoi, cînd ea însăși îi aruncase lucrurile peste gard și-i strigase să nu-1 mai prindă pe-acasă ? ! Spuneți-i și dv., că poate pe mine nu mă mai crede : căsnicia se duce cu dragoste și cu bună înțelegere, nu cu „vrăji" și „descintece" 1

Din caietul 
grefierului

A

„Președintele completului : Așa după cum se spune în rechizitoriu, în timp ce lucrați in cadrul fermei,'v-ati însușit in mod ilegal bunuri proprietate obștească : de la C.A.P. Nuci — un minz și de la ferma Căni- neasca — o importantă, cantitate de furaje...Inculpatul : Iertați-mă că nu sint de acord cu dv.. onorată instanță ; cum puteam eu să fac una ca asta, nu știți că asemenea fapte sint oprite de lege ? !“(Tribunalul județean Ilfov, dosar penal 2450/1975, fragment din interogatoriul luat lui Petru C. care, în ciuda „candorii" sale, s-a dovedit a fi autorul celor două furturi menționate).„Este adevărat că, în noaptea cu pricina, pe la 12. subsemnatul am coborît în curte, am scos husa de pe automobil, am stropit-o cu gaz. după care i-am spart reclamantului ușa și i-am aruncat husa aprinsă în vestibul. Aceasta am făcut-o insă nu cu gind rău, să-i dau foc. ci pentru că. mal înainte, deși îl amenințasem și-l înjurasem vreme de aproape un ceas, reclamantul refuzase cu încăpăținare să iasă afară șl să ne batem !“(Tribunalul județean Timiș, dosar penal 2405/1975, fragment din apărarea inculpatului).
TItua ANDREI
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PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI Cronica zilei Mesajul de felicitare adresat de președintele

Sîmbătă dimineața, 1 Gheorghe Oprea, viceprim-__________al guvernului, a primit pe Svetozar Pepovski. președintele Comitetului federal pentru muncă și angajare din R.S.F. Iugoslavia, și Djordje Țvetko- vici. secretar pentru problemele de muncă al Provinciei socialiste autonome Voivodina, care au făcut o vizită în țara noastră.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost discutate

tovarășul i-ministru probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare economică româ- no-iugoslave. îndeosebi in domeniul muncii și al prevederilor sociale.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă luat parte muncii al România.A fost prezent Petar Dodik. ambasadorul Iugoslaviei la București.
cordială, prietenească, a Petre Lupu, ministrul Republicii Socialiste

româno-îugoslav privind colaborarea
ln domeniul asistențeiLa Ministerul Muncii a avut loc. sîmbătă. semnarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea în domeniul asistentei medicale a asiguratilor.Documentul a fost semnat de Petre Lupu, ministrul muncii, si de Svetozar Pepovski. președintele Co-

medicale a asiguratilormitetului federal pentru muncă angajare al R.S.F.I.Ap fost prezenți Constantin Oan- cea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihai Aldea. adjunct al ministrului sănătății.A fost de față Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la București.
★în aceeași zi, Svetozar Pepovskl a părăsit Capitala.

Ziua internațională pentru

81

Johan Galtung. profesor la Universitatea din Oslo, președintele Federației pentru studierea viitorului — F.S.V., care se află într-o vizită In țara noastră, și prof. dr. Gheorghe Ciucu, rectorul rești, au semnat, sîmbătă. programul de activitate al Centrului internațional de metodologie a studiilor prospective și de dezvoltare, care funcționează în Capitala tării noastre, sub egida Federației și Universității bucureștene.în aceeași zi. prof. Johan Galtung a fost primit de tovarășul Paul Ni- eulescu. viceprim-ministru nului, ministrul educației mîntului.După-amiază. la sediul oaspetele a făcut o expunere despre apropiata Conferință mondială a F.S.V., ce se va deschide la Dubrovnik, la 28 martie a.c. El a subliniat importanta pentru țările din lumea a treia a experienței românești In materie de planificare, perspectivă și urmărire a obiectivelor pe termen lung în dezvoltarea economică și socială. precum și aportul cercetătorilor români la constituirea Federației și la pregătirea apropiatei conferințe mondiale.

Universității Bucu-

al guver- și învăță-centrului.

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU,

Maiestății Sale Imperiale

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR,

Șahinșahul Iranului
Maiestate,Este o mare plăcere pentru mine și soția mea să adresăm Maiestății Voastre Imperiale și împărătesei Farah felicitările noastre cordiale și cele mai bune urări cu prilejul inaugurării Noului an iranian — Anul Pahlavi, care marchează cea de-a 50-a aniversare a dinastiei Pahlavi, fondată de Reza Șah-Doresc să folosesc și acest prilej pentru a evoca, cu multă satisfacție, bunele raporturi personale, întilnirile și convorbirile atît de plăcute si fructuoase pe care le-am purtat împreună, într-un spirit de profundă înțelegere reciprocă, care au deschis orizonturi tot mai largi străvechilor raporturi prietenești și de colaborare dintre țările și popoarele noastre. Apreciez In mod deosebit contribuția pe care o aduceți personal la dezvoltarea relațiilor româno-iraniene și îmi exprim convingerea — și dorința — ca aceste relații 

să cunoască In continuare o evoluție ascendentă, pe multiple planuri, spre binele și în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii Intre națiuni..Vă adresăm călduroasele noastre urări de sănătate și fericire, de progres 
și prosperitate pentru poporul iranian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU

eliminarea discriminării rasialeSe împlinesc astăzi 16 ani de la tragicele evenimente din orășelul Vud-african Sharpeville, cînd o de- 'onstrație pașnică a populației de vulOare împotriva legislației rasiste a fost reprimată cu sălbăticie, sîngerOs de forțele poliției. în memoria victimelor masacrului, ziua de 21 martie a fost proclamată de Adunarea Generală a O.N.U. „Zi internațională pentru eliminarea discriminării rasiale". Este un nou prilej pentru forțele progresiste din întreaga lume de a-și reafirma solidaritatea fată de popoarele care luptă pentru a pune capăt oricăror forme de dominație, discriminare și asuprire.In epoca contemporană, cînd se a- firmă tot mai viguros ideile libertății și independentei popoarelor, ale egalității și dreptății sociale, politica de discriminare rasială reprezintă un flagrant anacronism. Iezind demnitatea umană și constituind un obstacol in calea eforturilor pentru o lume a păcii, colaborării și înțelegerii Intre popoare. Rasismul, politica segregaționistă cunosc o expresie culminantă în Republica Sud- Africană și Rhodesia ; deși majoritară, populația de culoare are de indurat calvarul unei existențe profund inumane, fiind supusă unei exploatări dintre cele mai crunte și privată de cele mai elementare drepturi și libertăți.în repetate rînduri, politica segregației rasiale a fo^t condamnată de popoare și de majoritatea guvernelor lumii, fiind calificată drept „crimă împotriva omenirii". în același timp. în condițiile noi de pe continentul african, create ca urmare a victoriilor obținute de popoarele din fostele colonii portugheze, după respingerea de către forțele patriotice angoleze a intervenției imperialiste și rasiste, lupta popoarelor din Africa australă pentru înlăturarea regimurilor rasiste cunoaște o amploare tot mai mare. Este din ce in ce mai evident că, în ce privește Rhodesia, regimul dominației rasiste își vede apropiindu-i-se cu pași repezi sfîrșitul. Și nu încape îndoială că același va fi și deznodămîntul ultimului „bastion rasist" — Africa de Sud.Consecvent atașată cauzei libertă-

ții popoarelor, militînd neobosit pentru statornicirea între toate țările a unor i raporturi echitabile, democratice. pentru abolirea definitivă a forței și opresiunii. România socialistă a condamnat și condamnă cu hotă- rîre politica de apartheid, discriminarea rasială, care contravin profund drepturilor fundamentale ale poarelor. In documentele de partid și de ședintelui declarații reprezentanților țării noastre In cadrul unor foruri internaționale, sint reafirmate cu putere deplina solidaritate a poporului român cu lupta popoarelor împotriva colonialismului, neocolonialismului și rasismului, a oricăror forme de înrobire și dominație imperialistă, necesitatea respectării dreptului inalienabil al popoarelor de a-și hotări in mod suveran propriile destine. în virtutea acestei politici. România a acordat și acordă un sprijin activ, multilateral mișcărilor de eliberare, luptei pentru Independență, pentru lichidarea practicilor rasiale.în spiritul acestei orientări principiale, țara noastră s-a pronunțat consecvent, in cadrul O.N.U.. ca și in alte organizații internaționale, pentru elaborarea unor măsuri ferme. menite să pună capăt politicii rasiale și de apartheid, venind cu propuneri și inițiative concrete în a- cest sens. România se numără printre inițiatorii „Deceniului de acțiuni pentru combaterea rasismului și discriminărilor rasiale".Poporul român, animat de sentimente de stimă și prețuire față de toate națiunile, își reafirmă, cu prilejul „Zilei internaționale pentru e- liminarea discriminării rasiale", solidaritatea militantă cu lupta tuturor popoarelor împotriva exploatării și opresiunii, pentru . eradicarea definitivă a segregației rasiale, astfel ca pe planeta noastră toți oamenii să poată trăi și munci în condiții de deplină egalitate, cu năzuința făuririi unei lumi mai bune si mai drepte, a progresului și păcii.

♦Sîmbăltă dimineață au Început la București si Timișoara lucrările ultimelor secțiuni din cadrul celei de-a XIII-a Conferințe naționale a cercurilor științifice studențești.Capitala găzduiește dezbaterile din domeniile istoriei, filozofiei, sociologiei, psihologiei, pedagogiei, dreptului. biologiei si geografiei, iar orașul de pe Bega pe cele din sectorul economic. Sînt prezentate lucrări științifice selecționate- la sesiunile de comunicări desfășurate de învătămînt studenți-autori universitare ale tice. cercetători. Invitați.
In instituțiile «uperior. Participă din toate centrele țării, cadre didac- un mare număr depo- (Agerpres)

IRAN:

Dinamismul înnoirilor

BONN 20. Corespondentul nostru transmite : CongresuluiGerman, raportul Prezidiului partidului. Herbert Mies, președintele P.C.G., s-a pronunțat pentru securitate și cooperare in Europa, pentru completarea destinderii politice cu destinderea militară. împotriva politicii de înarmare, de război rece si de confruntare. Interesele naționale ale R.F.G.. interesele de pace ale poporului nostru — se arată în raport — necesită o participare activă a tării la promovarea politicii de destindere.în legătură cu situația Internă din R.F.G., raportul evidențiază adîncirea crizei economice și se pronunță pentru intensificarea luptei împotriva marelui capital, pentru apărarea drepturilor democratice, pentru un front larg al forțelor de stingă si pentru unitatea în lupta împotriva monopolurilor. împotriva șomajului și inflației.Amintind faptul că în ultimul tîmo reprezentanți de frunte ai P.S.D. s-au referit în repetate rînduri la problema unității de acțiune, raportorul a spus : „Nu există nici o îndoială că o acțiune comună a comuniștilor și social-democraților. st în R.F.G.. poate duce numai la sporirea forței clasei muncitoare în lupta împotriva monopolurilor".„Desigur, se arată In raport, socialismul va avea și în țara noastră trăsături specifice, corespunzătoare tra-

Prezentînd. in cadrul Partidului Comunist dițiilor noastre, condițiilor noastre istorice și caracteristicilor noastre naționale. Viata însăși dovedește că. cu cit procesul revoluționar înregistrează progrese, cu cit mai multe popoare se desprind din sistemul capitalist. cu atît mai diverse sînt căile spre socialism, ca și formele concrete pe care acestea le îmbracă".1în cadrul ședințelor de sîmbătă au avut loc dezbateri pe marginea raportului prezentat de președintele partidului, Herbert Mies, și a raportului Comisiei centrale de revizie.în luările lor de cuvînt. participan,- tH s-au referit la sarcinile de viitor •le partidului în vederea intensificării activității de masă desfășurate în rindul clasei muncitoare și al tinerel generații. Congresul a fost salutat de reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești prezenți la lucrări. Delegația Partidului Comunist Român a transmis congresului salutul Comitetului Central al P.C.R.în aceeași zi. delegația P.C.R.. formată din tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov «1 P.C.R.. și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., a participat la Frankfurt pe Main la o Intîlnire prietenească cu membri ai organizației P.C.G. din landul Hessen. Cu acest prilej, tovarășul Virgil Trofin a adresat participanților la întîlnlre, din partea comuniștilor români, un cald salut de prietenie.

stat, In cuvîntările pre- Nicolae Ceaușescu, în solemne. în intervențiile Conferințe județene
In pregătirea Congresului
cooperației meșteșugăreșticonferințele cooperației premergă- Congres alSîmbătă au Început uniunilor județene ale meșteșugărești, acțiune toare celui de-al V-lea acestei largi organizații obștești. Conferințele analizează, în lumina documentelor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, modul cum au fost îndeplinite sarcinile ce au revenit unităților din acest sector al economiei în cincinalul recent încheiat, diversificarea și îmbunătățirea activității de prestări de servicii, lărgirea producției de bunuri de consum destinate aprovizionării populației și exportului etc. Pornind de la realizările obținute pînă acum pe plan economic și social, conferințele vor stabili măsurile în vederea înlăturării lipsurilor existente, astfel încît unitățile din acest sector să aducă o contribuție tot mai mare la dezvoltarea economico-socială a fiecărui județ, la creșterea nivelului de trai al populației. în cadrul conferințelor se dezbate, de asemenea, intr-un înalt spirit de răspundere modul cum se aplică în unitățile cooperației meșteșugărești Codul principiilor și normelor muncii si vieții comuniștilor. ale eticii și echității socialiste si se stabilesc acțiuni concrete care să ducă la intensificarea activității educative în rindul cooperatorilor.

Vul turul cu aripile întinse. emblemă a vechilor perși, a cărei întruchipare în piatră a rezistat peste milenii la Persepoiis, dobindeste valențe noi pentru Iranul de astăzi. simbolizînd năzuințele unui popor angajat într-o vastă o- peră de înnoiri, me- . nite să-i asigure un viitor prosper.Poporul iranian aniversează între 21 martie 1976—20 martie 1977 „Anul Pahlavi". Prin multiple manifestări vor fi evocate principalele din evoluția în i după tere. ani, tatăl ran și fondator al di- , nas ti ei Pahlavi.Un amplu Droces de transformări progresiste In Iran a început In 1963. prin inițierea de către sahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a unui program de reforme social-democratice. vizind valorificarea Intr-un grad cit mai înalt a Imenselor bogății naturale si a potențialului uman, pentru a recupera ră- mînerile în urmă eco- nomico-sociale tenite de a asigura voltare Perioada scurs de rea asa-numitei voluții albe" atestă e- locven-t mutațiile intervenite pe străvechiul pămînt persan. Unor asemenea mă-

momente Iranului decenii, la pu- cu 50 deultimelei venireaIn urmă a lui Reza Șah, actualului suve-

suri cum au fost abolirea regimului proprietății funciare, naționalizarea pădurilor, crearea unei „armate a dezvoltării și reconstrucției" — ' alcătuită din tehnicieni și alte cadre de specialiști si menită să ajute la ridicarea satelor — li s-au adăugat ulterior altele. urmărindu-se asigurarea unei cit mai raționale valorificări a bogățiilor naturale. in primul rind. a petrolului.Eforturile depuse In acest sens sînt ilustrate cu prisosință de a- paritia unor importante obiective industriale In cele mai diverse ramuri, ineepînd cu petrochimia, continued cu construcția de mașini, siderurgia, e- nergetica. ușoară și „polii oreați înse disting puternicul centru siderurgic de la Isfahan, combinatul de aluminiu de ’a Arak. uzinele de ma- sini-unelte și tractoare de la Tabriz. Actualul olan cincinal (1973—1978) prevedeexploatarea pe scară largă a importantelor zăcăminte de cupru, extragerea si prelucrarea minereurilor de plumb, zinc, crom.Pe de altă parte, re? forma agrară a deschis perspective noi pentru milioane de țărani.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile iranian I dezvoltării

industria altele. între industriali" ultimii ani

Dan OPREANU
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Azi, alegeri

Campionatul mondial de hochei (grupa B)La Aarau si Biel au continuat meciurile din cadrul campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa B). Echipa Elveției a obținut o difi-
cilă victorie cu 5—4 (2—1. 2—0. 1—3) în fața Iugoslaviei, iar Italia a întrecut cu 8—3 (2—1, 1—2, 5—0) selecționata Bulgariei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS t O nouă finală 

Năstase — ConnorsTenismanul Ilie Năstase s-a calificat in finala turneului internațional care are loc în orașul american La Costa (California). Jucînd excelent, ■ Ilie Năstase l-a eliminat în semifinale cu 7—6, 6—0 pe cunoscutul campion argentinean Guillermo Vilas. In finală, Ilie Năstase il va întîlni pe americanul Jimmy Connors. învingător cu 6—4, 6—4 in fața compatriotului său Roscoe Tanner.

în ultimele două meciuri, disputate sîmbătă, s-au înregistrat următoarele rezultate : la Paris : Franța — Anglia 30—9 (10—3) ; La Dublin : Irlanda — Scoția 6—15 (6—6).

moșia trecut si tării o dez- acoelerată. care s-a la declanșa -„re-

în Polonia

în poporului direcția economice

și sociale. în virtutea unei îndelungate tradiții de' legături prietenești. între România și Iran se desfășoară o colaborare tot mai largă și fructuoasă. O contribuție hotărîtoa- re la dezvoltarea continuă a prieteniei sî conlucrării dintre cele două țări si popoare au adus, asa cum se știe, vizitele reciproce întreprinse în Iran de președintele Nicolae Ceaușescu și In România de șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr,Relațiile /româno- iraniene. întemeiate De stimă și respect reciproc. beneficiază cadrul optim II reprezintă tia solemnă, la București document de bită consacră de bază ale relațiilor reciproce — independenta și suveranitatea națională. egalitatea deplină in drepturi, neamestecul în treburile interne — principii fundamentale ale bunelor raporturi între state, fără deosebire de orinduire socială.Dezvoltarea în ritm susținut a economiilor celor două țări oferă multiple posibilități de extindere si intensificare a colaborării reciproc avantajoase, fructificarea acestor posibilități corespun- zind deopotrivă intereselor României șl Iranului.

de pe care Declara - semnată In 1973, o deose- însemnătate. ce principiile

STOCKHOLM

V. OROS

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R.
Dragi tovarăși.Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează partici- panților la Congresul Partidului Comunist German, comuniștilor, clasei muncitoare, oamenilor Republica Federală cald salut tovărășesc, mesajul de prietenie și solidaritate militantă din partea Partidului Comunist Român, a secretarului «ău general, tovarășul Nicolae Ceausescu, din partea clasei muncitoare, a Întregului popor român.Partidul nostru urmărește cu vîu interes activitatea Partidului Comunist German, consacrată înfăptuirii aspirațiilor de democrație, progres si bunăstare ale oamenilor muncii, pentru pace și colaborare intre popoare, pentru socialism.Ne este plăcut să subliniem faptul că raporturile de solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German. în dezvoltarea cărora au avut un rol deosebit de important întîlnirea și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Herbert Mies, cunosc un curs ascendent, spre binele relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre. în interesul unității muncitorești.Constatând rea continuă, a relațiilor România își exprimă hotărirea de a acționa și in viitor pentru diversificarea și întărirea relațiilor politice, economice, tehnico-știintifice și culturale și în alte domenii dintre România și R. F. Germania, pe baza respectului și avantajului reciproc, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii in Europa si in întreaga lume.

muncii din Germania un Împreună cu

mișcării comuniste sicu satisfacție dezvolta- pe multiple planuri, româno—vest-germane.

în sferturile de finală ale turneului de la Washington, australianul .Newcombe l-a învins cu 6—2. 6—4 pe americanul Dibbs. Solomon (S.U.A.) a dispus cu 6—2, 6—0 de Ray Moore. S-au mai calificat pentru semifinale Charlie Pasarell (S.U.A.) și Onny Parun (Noua Zeelandă).

SCHI : S-a încheiat și edîția 
feminină a „Cupei Mondiale”După cum s-a mai anunțat, au luat sfîrșit întrecerile de schi ale „Cupei Mondiale" (feminin). Primul loc a fost ocupat de campioana olimpică Roși Mittermaier (R.F. Germania) cu 281 puncte, urmată de Lise Marie Morerod (Elveția) — 214 puncte si Monika Kaserer (Austria) — 171 puncte. Pe echipe a ciștigat Austria — 1 021, urmată de Elveția — 927 puncte și Italia — 729 puncte.

BOXSelecționata de box (tineret) • României s-a reîntors din turneul întreprins în Siria. Pugiliștii români au susținut la Damasc două întîlniri amicale cu reprezentativa țării-gaz- dă, obținînd victorii cu 7—4 și respectiv 5—2. In decursul celor două meciuri, din echipa română s-au evidențiat D. Cipere, V. Toth, I. Si- laghi, F. Luxemburger și Gh. Simion.

Sărituri cu schiurileConcursul internațional de sărituri cu schiurile desfășurat pe trambulina de la Eakopane a fost ciștigat de Henry Glass (R.D. Germană), cu 250.1 puncte. învingătorul a obținut sărituri de 108,5 m și 108 m.

Astăzi, milioane de cetățeni ai Poloniei se prezintă în fața urnelor pentru a alege pe reprezentanții poporului în organul suprem al puterii de stat — Seimul — și in consiliile populare voievodale. Importanta acestui eveniment de puternică rezonantă în viața politică a tării este marcată de aspectul sărbătoresc al orașelor și satelor poloneze. Varșovia a îmbrăcat haine festive ; peste tot sînt arborate drapelul de stat și al partidului. Pe frontispiciul clădirilor ce găzduiesc centrele de votare sînt înscrise lozinci tăm pentru Frontului porului", partidului întregului tatea moral-politică chezășia noastre".Campania care a dominat in aceste săptămini viața politică a Poloniei, a reprezen-

ca : „Vo- candidații Unității Po- ..Programul — programul popor". „Uni-succeselorelectorală.

dezbateretat o amplă națională asupra problemelor fundamentale ale dezvoltării tării, fiind în timp stimulentul noi ale La la
continue a același I unor inițiative creatoare oamenilor muncii., recenta intîlnire de Cracovia, tovarășul

sesucceselor oamenii întrecerea cinstea

Sesiunea Comisiei mixte 
româno - suedeze

CORESPONDENȚA. 
DIN VARȘOVIA

Edward Gierek. prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., arăta : „Sînt convins că la 21 martie unitatea patriotică a tuturor polonezilor Iși va găsi o nouă expresie marcantă".Sîmbătă. ziarele au apărut în ediții speciale. subliniind. în articole redacționale, semnificația alegerilor de la 21 martie. Astfel. „Trybuna Ludu“. organ al C.C. al P.M.U.P.. intr-un articol intitulat „Țelul comun — binele Poloniei", relevă că. participînd la

alegeri, cetățenii „participă la plămădirea destinului țării, la edificarea viitorului ei".Presa continuă să facă ecoul obținute de muncii îndesfășurată în alegerilor. Cu o zi înaintea deschiderii centrelor de votare, șantierele navale de la Gdansk au raportat realizarea unei producții peste plan în valoare de 100 milioane zloți. combinatul metalurgic din Skawin — o producție suplimentară de 3.5 milioane zloți. iar uzina de vagoane de la Wroclaw — de 8 milioane zloti. Totodată. în perioada de pregătire s-a înregistrat o participare, tineretului, de muncă adueîndu-se contribuție accelerarea lucrărilor de construcții.

perioadai alegerilor largă mai ales a la acțiunile patriotică, astfel o de preț la
Gh. CIOBANU

vremea

Asociația mondială a boxului profesionist (W.B.A.) l-a desemnat pe Cassius Clay cel mai bun pugilist din lume la categoria grea. în clasamentul întocmit de acest for, pe locul doi se află Ken Norton, urmat de George Foreman și Jimmy Young, noul șa- langer al lui Cassius Clay. Fostul campion al lumii, Joe Frazier, ocupă lociil 6, înaintea lui fiind clasat Dunn (Anglia).

PATINAJCu prilejul meciului internațional de patinaj viteză dintre echipele masculine ale U.R.S.S.. Olandei și Norvegiei, care se desfășoară pe patinoarul „Medeo" din Alma Ata. sportivul sovietic Evgheni Kulikov a stabilit un nou record mondial In proba de 1 000 m. cu timpul de l’15”70/100. Vechiul record era de ri5”76/100 și aparținea compatriotului său Andrei Malikov.

Timpul probabil pentru zilele de 22. 23 și 24 martie a.c. în țară Vremea va continua să se răcească în prima parte a intervalului. apoi se va încălzi ușor. Cerul va ti mai mult noros. Vor cădea precipitații slabe, locale, care la jnceput vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vintul va sufla potrivit.

cu intensificări locale In primele zile. îndeosebi în zona de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 9 si plus 1 grad, mai coborîte în nordul tării, iar cele maxime vor oscila între minus 2 și plus 8 grade, local mai ridicate către sfîrșitul intervalului. In București : Vremea va continua să se răcească in prima parte a intervalului, apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi mai mult noros. favorabil precipitațiilor slabe. Vînt potrivit, cu intensificări de scurtă durată.
»

FOTBALEchipa reprezentativă Argentinei și-a început Europa, jucind la Kiev de fotbal a turneul in _____ r_, ,______  __ ____ cu selecționata U.R.S.S. Fotbaliștii argentineni au obținut victoria cu scorul de 1—0 '1—0), prin golul înscris, L. ...l..„t„l ■»1, de Mario Kempes. în minutul
internațio- celor cinci la actuala care

) RUGBITradiționala competiție nală la rugby „Turneul națiuni" a fost ciștigată ediție de echipa Țării Galilor,a terminat neînvinsă, totalizînd 8 puncte. Pe locurile următoare în clasamentul final s-au situat formațiile Franței — 6 puncte, Scoției — 4 puncte, Irlandei — 2 puncte și Angliei — zero puncte.

• LA SIBIU, în cadrul acțiunilor de pregătire a Congresului educației politice și culturii socialiste a avut loc cea de-a VIII-a ediție — Protehnica — acțiune de propagandă tehnico- economică, organizată de Consiliul județean al sindicatelor. Prestigioasa manifestare sibiană programează pină in luna noiembrie la Sibiu. Mediaș, Copșa Mică. Cisnădie, Agnita și în alte localități, numeroase schimburi de experiență, simpozioane, mese rotunde și consfătuiri — pe teme ale propagandei tehnice. „Protehnica ’76" a programat în prima zi, la casa de cultură a sindicatelor un simpozion cu tema „Revoluția tehnico-știin- țifică și rolul său în dezvoltarea economică și socială a României.

• „FILE DE ISTORIE ROMA
NEASCA : BUZĂU — 1600 DE 
ANI DE LA PRIMA MENȚIU
NE DOCUMENTARA" este titlul simpozionului organizat re- icent la Buzău, în prezența unui numeros public. • LA BAIA 
MARE s-a deschis o expoziție de artă plastică și fotografii aparținind unor artiști amatori din 33 de cercuri de pictură ale minerilor, petroliștilor, geologilor și electroenergeticienilor din Baia Mare, Valea Jiului, Suceava, București, Cluj-Napocâ etc. Expoziția este dedicată apropiatului Congres al U.G.S.R. • AGENDA 
ARGEȘEANA. La clubul fores
tierilor din Stîlpeni a avut loc un simpozion De tema „Pădurea — leagăn de existență și civilizație a omului". La Cimpulung

— formațiile artistice participante la concursul „Drum de glorii" au prezentat spectacolul intitulat „Patriei, prin cint, cinstire". 
„Valori naționale, valori uni
versale in cultura românească" este titlul expunerii ținute la clubul elevilor și studenților din Pitești, urmată de montajul li- terar-muzical „Baladă pentru acest pămînt". • „METODE $1 FORME DE MUNCA folosite in activitatea brigăzilor științifice pentru educarea cetățenilor in spiritul Codului eticii și echi-' tății socialiste" este tema unei consfătuiri cu caracter de instruire — organizată cu membrii brigăzilor științifice din județul Hunedoara. • LA BA- 
CAU a avut loc un festival al filmului. Partieipanți : cineclu-

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — La Stockholm a avut loc cea de-a Vil-a sesiune a Comisiei mixte ro- mâno-suedeze pentru cooperare economică. industrială, tehnică si centru schimburile comerciale. Comisia a stabilit măsuri care să conducă. în continuare, la dezvoltarea și diversificarea cooperării economice si schimburilor comerciale dintre cele două părți. O atenție deosebită a fost acordată unor domenii de perspectivă pentru dezvoltarea cooperării economice, industriale și tehnice, in special în producerea si comercializarea de grupuri pentru centrale hidroelectrice, nave portconteiner. mijloace auto, locomotive electrice de mare capacitate etc. Au fost semnate protocolul privind cooperarea economică, industrială și tehnică si Protocolul privind schimburile comerciale pe anul 1976.
Componența noului 

cabinet egipteanCAIRO 20 (Agerpres). — Premierul egiptean. Mamdouh Salem, a anunțat o remaniere a cabinetului. Principalele portofolii vor fi deținute. in continuare, de vechii titulari. Totodată, numărul vicepremierilor a crescut la patru prin includerea în rindul acestora a lui Ahmed Sultan, care deține si funcția de ministru al energiei.Referindu-se la remanierea guvernului. ziarul cairot „AI-Ahram" precizează că sarcina sa principală constă in realizarea reformei economice, care este „un proces dificil, dar de o deosebită importanță". Președintele Anwar El Sadat a aprobat componența cabinetului.

Dragi tovarăși.Poporul român este în prezent angajat în transpunerea în viată a Programului elaborat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism, pentru dezvoltarea forțelor de producție ale societății, a științei și culturii. pentru creșterea continuă a nivelului său de trai material si spiritual. pentru extinderea și adîncirea democrației socialiste și crearea condițiilor pentru participarea activă și efectivă a clasei muncitoare, a maselor populare la întreaga conducere a tării, pentru afirmarea și înflorirea multilaterală a personalității umane.în deplină concordantă cu obiectivele politicii sale pe plan intern. Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România desfășoară o intensă activitate internațională, pe baza concluziilor desprinse din analiza științifică, marxist-leninistă a evoluției epocii contemporane, făcută de Congresul al XI-lea al partidului.în acest spirit. România dezvoltă relațiile de prietenie, colaborare si solidaritate cu toate statele socialiste, amplifică raporturile cu țările in curs de dezvoltare și, în spiritul coexistenței pașnice, lărgește legăturile cu celelalte state ale lumii, indiferent de orînduirea socială.Apreciem că în lume se produc profunde transformări revoluționare, sociale și naționale, au loc schimbări în raportul de forțe pe plan mondial in favoarea popoarelor care se pronunță pentru dreptul la o viată liberă și independentă, pentru lichidarea oricăror forme tare și asuprire, a vechii perialiste, colonialiste și liste, pentru instaurarea noi între state și edificarea lumi mai drepte și mai bune. Toata aceste mutații pozitive au făcut posibilă afirmarea cursului spre destindere. au deschis calea promovării unei politici noi in viața internațională. încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa a marcat un pas semnifi-

cativ In această direcție, dînd expresie voinței popoarelor continentului de a trăi in pace și de a colabora fructuos, pe baza unor principii ferme.în același timp, trebuie să fim eonștienți că acest curs este încă fragil și nu a devenit ireversibil, că mai există importante forțe reacționare care pot pune în „ ’ ’ _mondială, că liniștea $1 securitatea popoarelor continuă să fie amenințate de persistența unor surse de tensiune și conflict, de intensificarea cursei înarmărilor, de adîncirea decalajului dintre țările dezvoltate din punct de vedere economic și cele în curs de dezvoltare, de perpetuarea fenomenului subdezvoltării. Instabilitatea situației internaționale este și mai mult accentuată de noua fază a crizei generale a capitalismului, care cuprinde toate sferele vieții e- conomico-sociale, de ascuțirea tot mai profundă a contradicțiilor In cadrul lumii capitaliste.Această situație deosebit de complexă face mai necesare ca oricînd activizarea și intensificarea eforturilor unite, pe scară națională și internațională, ale mișcării revoluționare a clasei muncitoare, ale maselor largi populare, ale forțelor democratice, progresiste și antiimperialiste, mobilizarea energiei tuturor popoarelor pentru lichidarea vechii politici imperialiste de forță șl dominație. pentru promovarea unei politici noi în viața internațională, pentru realizarea ■ unor măsuri efective în domeniul dezarmării, șl în primul rind al dezarmării nucleare, pentru desființarea bazelor militare de pe teritorii străine, pentru retragerea trupelor străine în cadrul frontierelor naționale, pentru dizolvarea blocurilor militare, pentru instaurarea unei not ordini economice și politice internaționale. Este imperios necesar ca problemele complexe ale situației Internaționale să fie reglementate cu participarea pe bază de egalitate a tuturor țărilor lumii, iar relațiile internaționale să fie întemeiate pe respectarea neabătută a principiilor independentei și suveranității, a dreptului fiecărui popor de a-și hotări singur destinele, fără nici un amestec din afară.Dragi tovarăși,

pericol pacea

burile din municipiile Gheorghe Gheorghiu-Dej și Bacău și cel al minerilor din Comănești. Din cele 25 de filme prezentate (realizate în sfera muncii politi-
ce și cultural-educative de masă), multe sint premiate la diverse concursuri. • LA IAȘI s-a desfășurat o sesiune de comunicări științifice care dezvoltă tema „Activitatea în și locul ei în procesul comuniste a adultului", prezentate peste 50 decări de către academicieni

grupuri educării Au fost comuni-

de exploa- politici im- neocolonia- unor relații unei

Credincios tradițiilor sale internaționaliste. Partidul Comunist Român dezvoltă și amplifică relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești. acționează pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru realizarea unei unități noi. întemeiată pe respectarea principiilor marxist-le- niniste ale independentei, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărui partid de a-și elabora propria politică Internă și externă. Partidul nostru dezvoltă, de asemenea, colaborarea si solidaritatea cu partidele socialiste si social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu organizațiile progresiste de pretutindeni, cu toate forțele antiimperialiste in lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru democrație si progres social, pentru triumful cauzei păcii, independentei, libertății și colaborării între popoare.Dorim să reafirmăm și cu această ocazie hotărirea Partidului Comunist Român de a dezvolta și adinei legăturile de prietenie și solidaritate militantă cu Partidul Comunist German, spre binele ambelor țări și popoare. în folosul unității partidelor comuniste citorești. â tuturor forțelorsiste. democratice, antiimperialiste.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului, în activitatea pentru traducerea în viată a hotărîrilor pe care le veți adopta, spre binele oamenilor muncii, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.

partide, Întăririi si mun- progre-

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cercetători științifici, activiști de partid, cadre didactice din Iași și alte centre universitare din tară. • LA TEATRUL DRAMA
TIC DIN GALAȚI s-a desfășurat o dezbatere cu publicul pe marginea spectacolului „Acum și in cele din urmă" de Theodor Mănescu. • tN JUDEȚUL BI
HOR, „Decada cărții social-po- litice", organizată la principalele librării de pe teritoriu, a înregistrat, printre zecile de manifestări. seri literare organizate de revista „Familia" la Să- cueni și Vadu-Crișului și de revista „Dolgozo No", pe tema „Patria și dragostea de țară", la

ență pe tema „Munca politică de masă în sprijinul activității productive și al creșterii, calității produselor". Au participat mem- ai birourilor comitetelor partid din întreprinderi- arădene cu profil textil. -------------------------------- CA_

b'ri de le
• DESCHIDEREA UNUI
BINET „CONSTANTIN BRAN- s hotar", în mărime o sesiune de refe- principalele acțiuni recent 1a Liceul în centenaru-

VIM, ROMÂNIE SOCIALISTA!" este titlul concursurilor organizate In județul Vaslui cu participarea formațiilor de teatru, brigăzilor artistice de agitație și grupurilor de recitatori de poezie patriotică, revoluționară • 
AGENDA MEHEDINȚEANA. 
„Codul eticii și echității socia
liste in viata noastră" este tema unei serii de acțiuni — dezbateri, mese rotunde, schimburi de opinii, expuneri organizate in întreg județul. Sub egida Casei 
agronomului s-a editat recent pliantul „Din experiența cooperativei agricole de producție din comuna Salcia în realizarea producțiilor mari de grîu în 1975“.

CU SI", dezvelirea unei copii „Pietrei de naturală, și rate — iată organizate _ . _agroindustrial din Craiova cadrul sărbătoririi lui nașterii lui Constantin Brân- cuși și a 105 ani de activitate a . undeși uirtgusLt:» ue \aLei , in t,cuși și a ivo am oe acușSimian, Tărcaia. Tarcea și altele. T acestui lăcaș de cultură, marele artist a fost elev între anii 1894—1898. • „SUB FLA
MURA PARTIDULUI. TE SLA-

• LA ÎNTREPRINDEREA TEX
TILA — ARAD s-a desfășurat un interesant schimb de experi- Corespondențil „Scînteli" .
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Primit cu interes de opinia publică elenă,

la Atena a apărut volumul:

ROMÂNIA ÎN FATA VIITORULUI"
_ - -----------------------------------

Declarații elogioase la adresa României,
a președintelui NicolaeATENA 20 — Corespondentul A- gerpres transmite : în editura „Py- ghi" din Atena a apărut recent volumul „ROMANIA ÎN FAȚA VIITORULUI". Cartea cuprinde textul Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.în nota introductivă din partea e- diturii, scriitorul Kostas Valetas, sub îngrijirea căruia a fost publicat volumul, subliniază semnificația editării „acestui text valoros, care are proporții de cartă și de crez ideologic". „Editarea acestei cărți capătă dimensiuni deosebite astăzi, cînd popoarele balcanice dovedesc că pot să colaboreze și să stabilească între ele relații de bună vecinătate, prietenie și colaborare", scrie Kostas Valetas. „Acest document cuprinde obiectivele poporului frate român, de care ne leagă atîtea evenimente ale trecutului nostru comun, efortul

său pentru un viitor mai bun. mai drept, mai fericit".Prefața cărții este semnată de Ilias Iliou, președintele E.D.A., care, referindu-se la Programul Partidului Comunist Român, relevă că acesta a fost elaborat pe baza îmbinării experienței istorice a poporului român și a mișcării muncitorești din România, este întemeiat pe o analiză clarvăzătoare și limpede a datelor vieții românești. La discutarea proiectului de program, timp de mai multe luni înainte de Congresul al XI- lea, au participat toate păturile poporului român. „Programul poartă — subliniază prefațatorul — amprenta vie a contribuției și experienței personale a președintelui Ceaușescu".Făcînd o trecere în revistă lor care domină activitatea a șefului statului prefeței scoate său definitoriu țelegerea între
Nicolaea idei- politică autorul aportulromân, în evidență la apropierea și în- statele balcanice, la

★ ★

ATENA LONDRA

Convorbiri româno-grecești

Ceaușescu

ATENA 20. — CorespondentulAgerpres transmite : Sîmbătă. Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, a fost primit de Dimitrios Bitsios. ministrul de externe al Greciei. In cursul în- tilnirii. la care a sadorul României au fost discutate vind dezvoltarea economice și de avantajoasă între
fost prezent ambala Atena. Ion Brad, unele aspecte pri- relațiilor politice, cooperare reciproc România și Grecia.

Cu acest prilej, ministrul de externe grec și-a exprimat bucuria profundă pentru apropiata vizită oficială în Grecia a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu. subliniind că aceleași sentimente, precum și aprecieri deosebite pentru înalții oaspeți români sînt nutrite de întregul popor grec. *

TUNISin Bal- reliefată Nicolaeconstruirea edificiului păcii câni. în acest context este contribuția președintelui Ceaușescu Ia dezvoltarea și promovarea raporturilor dintre România și Grecia, indiferent de sistemele soci- al-politice ale acestor țări, ridicînd astfel la un nivel calitativ superior tradiționalele relații de prietenie și colaborare între popoarele român și elen.Așa cum se arată în nota editurii, apariția volumului „România în fața viitorului" „coincide cu prima vizită în Grecia a mesagerului păcii și colaborării internaționale Nicolae Ceaușescu, care este nu numai șeful statului român, dar. în același timp, o personalitate de prestigiu pe plan mondial. De aceea, cartea constituie, totodată, un călduros „bun venit" adresat președintelui Republicii Socialiste România, o urare pentru dezvoltarea și întărirea pe mai departe a relațiilor prietenești dintre Grecia și România".
★

Manifestări cu prilejul zilei independențeiTUNIS 20 — Corespondentul Agerpres transmite : Poporul tunisian a sărbătorit, simbătă, împlinirea a două decenii de la dobîndirea independenței. Pretutindeni în țară, acest eveniment istoric din îndelungata luptă a poporului tunisian împotriva dominației străine a fost aniversat într-o atmosferă de mare entuziasm, trecînd în revistă drumul prefacerilor înnoitoare înfăptuite în viața economică și socială a țării. Președintele Habib Bourguiba și primul

ministru Hedi Nouira au inaugurat cu acest prilej noi obiective economice și sociale.La manifestările prilejuite de independența Tunisiei a luat parte și o delegație a țării noastre, condusă de Emil Nicolcioiu, ministrul justiției. Sîmbătă. delegația română a prezentat președintelui Habib Bourguiba. la Palatul prezidențial din Cartagina. felicitările conducerii partidului și statului nostru cu prilejul Zilei independenței Tunisiei.
LIBAN

Situația se. menține încordata

schimburilor comercialeLONDRA 20 — Corespondentulnostru transmite : Cu prilejul vizitei oficiale efectuate în Marea Britanie de tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, la Londra s-a semnat un protocol privind dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice dintre România și Marea Britanie.Au fost, de asemenea, semnate șl alte contracte de import și export cu firme din Marea Britanie.Sîmbătă după-amiază, tovarășul Ion Pățan a părăsit Londra, îndrep- tindu-se spre patrie. La aeroportul
„Zilele filmului românesc'* 

la Caracas

și cooperam economiceHeathrow a fost condus de reprezentanți ai guvernului britanic. Au fost prezenți Pretor Popa, ambasadorul României la Londra, și Jeffrey Petersen, ambasadorul Marii Britanii la București.
★La sosirea la București, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Mihail Florescu, ministrul industriei chimice. Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și membri ai conducerii ministerului.A fost prezent R. B. Dorman, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Marii Britanii la București.

DE PRETUTINDENI

în seara zilei de vineri, la Ambasada României din Atena a avut loc prezentarea oficială a volumului, care a prilejuit o caldă manifestare a relațiilor bune, prietenești dintre cele două țări și popoare. Au participat personalități de seamă ale vieții politice elene, deputați. oameni de cultură și artă, ziariști. A fost prezent ambasadorul țării noastre la Atena, Ion Brad.Au luat cuvîntul reprezentanți ai tuturor partidelor politice grecești, care au reliefat semnificația apariției în limba greacă a volumului „România in fața viitorului", expri- mîndu-și. totodată, de apropiata vizită Nicolae Ceaușescu Elena Ceaușescu.Ilias Iliou. președintele E.D.A., a declarat. între altele : „M-au impresionat profund personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu. fermitatea cu care promovează ideile colaborării între popoare. M-a impresionat. de asemenea, dorința sa de a se intensifica în continuare relațiile greco-române, aflate deja la un nivel deosebit de dezvoltat. în contextul politicii de pace, prietenie și colaborare în Balcani și. în general, al eforturilor pentru pace în Europa și în întreaga lume, pentru lichidarea focarelor de încordare si conflict. Linia fundamentală a politicii românești — a subliniat vorbitorul — este promovarea cauzei păcii mondiale si rezolvarea litigiilor dintre state prin mijloace pașnice, potrivit principiilor Cartei O.N.U. Președintele României apreciază că toate statele, inclusiv cele mici și mijlocii. trebuie să-și aducă contribuția la rezolvarea marilor probleme internaționale. Iată de ce consider că președintele Nicolae Ceaușescu este un conducător luminat al poporului său și un prieten al Greciei".„Am avut marea bucurie, fericirea aș spune, să-l cunosc președintele României Andreas Papandreu, P.A.S.O.K. — și trebuie că este una dintre cele mai remarcabile personalități ale epocii noastre. Nu numai pentru că este un om al ideilor, ci pentru că este. în același timp, marele realizator al schimbărilor socialiste din tara sa și. totodată, exponent al năzuinței tuturor popoarelor oprimate pentru independentă națională și pace. Contribuția sa la pacea balcanică, la lupta pentru independentă face din Nicolae Ceaușescu un simbol".Ghiorghios Bakatselos, fost mi-

satisfacția față a președintelui și a tovarășei

personal pe — a arătat președintele să recunosc

nistru, deputat guvernamental spus : „Poporul imens interes pentru tot ceea ce privește România prietenă și vecină, iar volumul apărut reprezintă încă o dovadă a sentimentelor călduroase de prietenie și stimă pe care le nutrim fată de poporul României. Recent, am avut satisfacția să vizitez. în fruntea unei delegații parlamentare a partidului Noua Democrație, frumoasa și ospitaliera Românie șl am fost impresionat de marele progres realizat în toate sectoarele. într-o perioadă de timp relativ scurtă, ea a reușit să devină un stat modern, cu o puternică structură industrială, cu o agricultură și un comerț internațional care se dezvoltă rapid. Toate acestea sînt mari înfăptuiri, care atrag admirația și aprecierea întregii lumi, în timpul vizitei noastre în România, ni s-a făcut marea cinste de a fi primiți de președintele Nicolae Ceaușescu. Am admirat amploarea gîndirii sale, claritatea cu care își formulează punctele de vedere atît asupra marilor probleme internaționale, cît și asupra relațiilor dintre cele două țări ale noastre. Președintele Nicolae Ceaușescu este într-ade- văr una din cele mai mari personalități ale epocii noastre".în cuvîntul său. Ghiorghios Mylo- nas, secretarul general al Uniunii Centrului Democratic, a spus : „Președintele Ceaușescu vine în tara noastră în preajma aniversării revoluției de eliberare națională a poporului grec, de la 1821. Această revoluție a pornit din România, unde elenismul prosper de acolo a pus primul mîna pe arme. în istoria noastră nu am avut niciodată litigii cu România. România a fost întotdeauna o țară prietenă, iar poporul român un prieten pentru Grecia. Președintele Nicolae Ceaușescu este un om care pentru noi simbolizează foarte multe lucruri pe care le avem si. poate, cîteva dintre cele pe care le dorim. România vede necesitatea colaborării dintre statele mici și mijlocii și nu acceptă față de nimeni să-si piardă independenta națională și libertatea internă".„Poporul Greciei și poporul României au avut de-a lungul istoriei relații frățești și idealuri comune, cum sînt qele ale păcii și independentei — a spus Vasilis Efremidis, membru al C.C. al Partidului Comunist din Grecia. Salutăm apariția acestei lucrări, care coincide cu vizita așteptată a conducătorului țării vecine în patria noastră. Putem spune că această lu-

din partea partidului Noua Democrație, a grec manifestă un crare, precum și vizita reprezintă, în- tr-un anumit fel, materializarea unei politici pe care de ani de zile partidul nostru o promovează și care afirmă necesitatea prieteniei, colaborării creatoare între popoarele balcanice, pentru ca ele să se poată dezvolta liber și, în același timp, să reprezinte un factor al păcii în regiunea în care se află".„Președintele Nicolae Ceaușescu — a spus Leonidas Kyrkos, membru al Biroului Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia (interior) — este exponentul gîndirii colective pe care Partidul Comunist Român o inspiră în toate domeniile de activitate din țara sa. Dar contribuția sa determinantă constă în faptul că această gîndire colectivă se orientează cu curaj și fermitate spre mersul înainte, prin explorarea noilor orizonturi ale epocii noastre, ac- ționînd prin inițiative neîntrerupte în spațiul politicii, economiei, culturii. Politica balcanică a președintelui Ceaușescu, parte a concepției mai generale a politicii externe românești — care are la bază independența națională și colaborarea internațională — constituie un exemplu al căutării neîntrerupte de orizonturi noi pentru promovarea păcii și prieteniei între popoare. Subliniem cu multă satisfacție că asemenea idei rodnice cîștigă teren în întreaga regiune balcanică, în această direcție ne consacrăm și noi toate forțele și sîntem fericiți că putem scoate în evidență, cu sinceritate, contribuția deosebită a președintelui Ceaușescu".

BEIRUT 20 (Agerpres). — In Liban situația a continuat să se deterioreze în cursul zilei de sîmbătă. în ciuda eforturilor întreprinse pentru aplanarea conflictului. Agențiile de presă notează că, în jurul Palatului prezidențial de la Baabda, situat la circa 11 km sud de capitală, au avut loc schimburi de focuri. Confruntări a- semănătoare s-au produs și în alte localități din jurul capitalei. în timp ce, pe străzile Beirutului, seria incidentelor dintre elementele înarmate

continuă. Ultimele nouă zile de lupte s-au soldat, potrivit, agenției U.P.I., cu 300 de morți și 700 de răniți.Agenția France Presse relatează că înfruntările militare din regiunea Aley-Kahhab. situată la 15 km est de Beirut, au agravat considerabil bilanțul și așa destul de ridicat al pierderilor de vieți omenești. Se relatează, de asemenea, despre atacarea companiei de televiziune „Tele- orient", care îl sprijină pe președintele Suleiman Frangieh.

în sala de festivități a Uni
versității centrale a Venezuelel, 
din Caracas, a avut loc inaugu
rarea „Zilelor filmului româ
nesc". Filmul „Nunta de piatră", 
prezentat cu acest prilej, s-a 
bucurat de o bună primire din 
partea publicului. Au asistat 
personalități din conducerea u- 
niversității, profesori, numeroși 
studenți. In cadrul manifestării 
vor mai fi prezentate filmele 
„Dacii", „Ciprian Porumbescu", 
„Felix și Otilia" și „Drum in 
penumbră". Anterior, aceste pe
licule au fost prezentate cu suc
ces in principalele orașe vene- 
zuelene : Maracaibo, Merida. 
Maracay și Ciudad Guyana.

• OMAGIU UNUI 
MARE ARTIST.de locuitori ai Romei au a- dus vineri un ultim omagiu cunoscutului cineast Luchino Visconti, decedat în urma unei crize cardiace, la vîrsta de 70 de ani. La catafalc au fost alături președintele republicii, Giovanni Leone, și secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer. pre- mar- vieții publice italiene, regizori și actori de care-1 considerau pe „maestrul tuturor",'

agențiile de presă transmit
Partidul Comunist Fran

cez 3 'nregistrat, intre 15 ianuarie și 15 martie, 32 000 noi adeziuni. Re- latînd concluziile Comisiei organizatorice naționale a partidului, ziarul „L’Humanite" arată că sînt reunite toate condițiile pentru depășirea o- biectivului de 100 000 noi adeziuni în 1976, propus de recentul congres al P.C.F.
Intîlnire. Secretarul general al P.C. Italian, Enrico Berlinguer, a avut, sîmbătă, o întîlnire cu președintele Partidului Republican, Ugo la Malta. Au fost examinate posibilitățileelaborat de principalele partide politice în vederea scoaterii Italiei din actuala criză.

unui „program de urgență"

Agitație monetară la bursele occidentaleMinistrul de finanțe al R.F.G., Hans Apel, a declarat, în cadrul unei întîlniri cu ziariștii Ia Clubul presei din Miinchen. că guvernul de la Bonn nu are în vedere o revalorizare a mărcii, în pofida speculațiilor care au avut loc în ultimul timp la bursele de devize și în care a fost implicată și moneda vest-germană. Totodată, ministrul a arătat că toate raporturile monetare existente în actualul sistem de flotare concertată, denumit „șarpele monetar", vor fi menținute de către țările participante la acest mecanism.Sfirșitul acestei săptămîni a marcat la bursa londoneză o nouă* scă-

dere a cursului lirei sterline care, într-un interval scurt de timp, a înregistrat o devalorizare practică de 33,8 la sută. Procesul de depreciere a monedei britanice, apreciază specialiștii, s-a desfășurat paralel cu consolidarea pozițiilor francului elvețian și mărcii vest-germane.Specialiștii în tranzacții de la bursă notează, de asemenea, intervenția băncilor centrale din R.F.G. și Elveția pentru susținerea cursului dolarului, precum și a monedelor daneză și belgiană în vederea menținerii parităților normale în interiorul „șarpelui monetar" vest-european.

Acord polono-mongol. La Varșovia au fost semnate un acord comercial și de plăți polono-mongol pe termen lung și protocolul privind livrările reciproce de mărfuri și plățile dintre R. P. Polonă și R. P. Mongolă pe anul 1976. Documentele prevăd creșterea în continuare a volumului comerțului dintre cele două țări.
Apel. <'u Prileîuî „Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale" general Unite Cultură M’Bow, în care sificarea luptei împotriva rasismului.

(21 martie), directorul al Organizației Națiunilor pentru Educație, Știință și (UNESCO), Amadou Mahtar a dat publicității un mesaj lansează un apel la inten-
Cancelarul Austriei, Bru' no Kreisky, care efectuează în fruntea unei delegații a Internaționalei socialiste un turneu de informare în Orientul Mijlociu, și-a încheiat vineri vizita în Iordania. Bruno Kreisky a «arătat într-o declarație că a avut convorbiri cu conducătorii iordanieni „asupra mijloacelor de a se ajunge la o soluție dreaptă în conflictul din Orientul Mijlociu, care să intereseze toate statele din ' regiune".
Ministrul portughez al 

finanțelor, Zenha, a semnat, la Washington, un acord cu Agenția internațională pentru dezvoltare, potrivit căruia acest organism va acorda Portugaliei credite în valoare de 15 milioane dolari. Suma constituie o primă tranșă a unui acord general prin care Portugalia va primi fonduri în valoare de 240 milioane dolari. Totodată, minis-

Francisco Salgado

trul portughez s-a întîlnit, la New York, cu David Rockefeller, președintele societății „Chase Manhattan Bank".
în Uniunea Sovietică3 fost lansat un nou satelit de comunicații din seria „Molnia-1“, destinat asigurării exploatării sistemelor de telecomunicații îndepărtate, precum și transmiterii programelor centrale de televiziune sovietice în punctele rețelei „Orbita", situate în cele mai îndepărtate zone ale U.R.S.S.
ACCidont DuP® cum transmite agenția Prensa Latina, un avion AN-24, aparținînd companiei fiațio- nale de transporturi aeriene, s-a prăbușit pe aeroportul internațional „Jose Marti" din Havana, în timp ce efectua zboruri de antrenament. Cei cinci membri ai echipajului și-au pierdut viața. Accidentul s-a produs prin ciocnirea aeronavei cu un alt avion al companiei, un DC-8, care Insă a reușit să-și continue zborul, aterizînd ulterior.
GfCVă. Pen^ru prima oară de la crearea Consiliului Europei — organism consultativ în care sînt reprezentate 18 țări vest-europene — a intrat în grevă întregul personal de la sediul acestuia, care se află în orașul francez Strasbourg. Greviștii revendică un nou sistem de salarizare care să țină cont de efectele negative ale inflației asupra nivelului lor de viață.
74 de firme americane au admis pînă la plăți mai ilicite pentru acum mult stimularea vînzărilor.că au procedat sau mai puțin

Drapelele roșu-negre cu stea aurie ale Republicii Populare Angola flutură astăzi pe întreg cuprinsul țării. Desfășurînd o luptă eroică, plină de sacrificii, poporul angolez, sub conducerea Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), a eliberat aproape întreg teritoriul ocupat vremelnic de trupele mercenarilor și intervenționiștilor sud-africani. Această victorie consfințește definitiv autoritatea guvernului R. P. Angola, marcînd un pas de o deosebită importanță pe calea consolidării independenței.Poporul român salută cu satisfacție și căldură succesele poporului angolez. în spiritul solidarității internaționaliste cu popoarele care luptă pentru eliberare națională, împotriva colonialismului și neoco- lonialismului, România socialistă a sprijinit de la început, pe plan material, politic și diplomatic, lupta dreaptă a poporului angolez pentru împlinirea idealurilor sale de libertate și independență. în concordanță cu această poziție consecventă, țara noastră a recunoscut imediat R. P. Angola și a stabilit, chiar din ziua proclamării independenței, relații diplomatice cu guvernul angolez creat de M.P.L.A., reprezentantul legitim al poporului angolez.

dincolo de își oglindește de pămînt —

Enrico Berlinguer. cum și alte personalități cânte ale numeroși prestigiu ViscontiOmagiindu-se personalitatea Iul Visconti, s-a amintit că „părintele neorealismului italian" „a abandonat castelul strămoșesc pentru platoul de cinema, minat de dorința de a prezenta publicului sufletul profund al poporului italian". Și a făcut-o în mod strălucit In a- titea filme memorabile ca „Roc- co și frații săi", „Ghepardul", „Moirtea la Veneția" etc. Mar- xistv convins, Visconti a rămas pînă la ultima suflare un. artist militant, atașat cu trup și suflet cauzei Partidului Comunist Italian.
• TUNELUL RUTIER 

ST. GOTTHARD. p»ntr-o deschizătură de 8 cm a fost trecută o sticlă de vin roșu, mar- cindu-se astfel stabilirea unei noi legături între Europa de nord și cea de sud. Echipele de mineri care înaintează, din direcții opuse, forînd sub masivul Al- pilor cel mai lung tunel rutier din lume — St. Gotthard — au luat primul contact. Ultimul perete de granit, gros de doi metri, va fi doborît zilele acestea. Lupta cu stânca durează de 2 133 de zile. în mod practic, adică pentru circulația auto, tunelul, lung de 16,3 km. urmează să fie deschis abia în vara anului 1980. Deocamdată va fi inaugurat numai tunelul de siguranță, a- menajat paralel cu tunelul principal.
• IRANUL TRĂIEȘTE 

IN ANUL 2535. Parlamen» tul iranian a hotărît să modifice datarea timpului cu 1 180 de ani. Pină acum, potrivit calendarului islamic, iranienii trăiau în anul 1 354. Incepînd de azi, 21 martie, ei trec în anul 2 535 — calculat de la întemeierea Imperiului Persan de către regele Cirus. în cursul unei perioade de trecere, toate actele personale, registrele de stare civilă și documentele oficiale vor fi a- daptate noii datări.

Ur

„A Iuta continua. A vitoria i cer
ta 1“ — aceasta este lozinca izvorîtă din hotărîrea neclintită a poporului angolez sub semnul căreia se desfășoară pe pămîntul fierbinte situat intre Zair și Oceanul Atlantic, la nord- vest, și Namibia și Zambia. către miază-zi și răsărit, o răscolitoare și patetică epopee.Am ajuns la Luanda la început de februarie, după un zbor plin de sinuozități pe sub cerul torid al Africii, survolînd Sahara, poposind rînd pe rînd în cîteva orașe din nordul și din sudul Ecuatorului, spre a ne opri pe malul drept al Congoulul, la Brazzaville, acolo unde cel mai mare fluviu african și-a strîns în matcă apele a „zeci de Dunări", rostogolin- du-le năvalnic către limanui mereu tălăzuitor al Atlanticului. Am zăbovit pe țărmul acestui colos de ape cu matca întinsă ca un atotputernic braț care își deschide palma culegîndu-și afluenții din Africa australă și l-am privit îndelung, cu sufletul copleșit de măreția lui. Ni se părea însăși imaginea-simbol a Africii negre. Impetuos, prăbușindu-se în cataracte violente, rostogolind trunchiuri de copaci și stîncl smulse din maluri, măcinînd ca o neobosită moară lichidă vegetația acvatică, sărind în explozii de valuri peste praguri de piatră, Congoul — în bazinul căruia s-a făurit, cu multe secole în urmă, cea mai înfloritoare civilizație arhaică din Africa ecuatorială — apărea ca o dezlănțuire a naturii pe care numai inteligenta omului și îndelungata lui experiență constituită într-o proprie ordine morală au putut-o domina și face viabilă.Dinspre sud, dincolo de zările acoperite de verdele crud al pădurii e- cuatoriale. simțeam respirația Angolei, una dintre cele mai întinse țări ale continentului african, a noua în ordinea mărimii populației, tară bi- necuvintată de natură prin generozi-

tatea solului și subsolului ei. cu un popor care moștenește prin transmiterea orală a legendelor sale mindria

cului și îmbrățișat, golful albastru în care edificiile, de un braț fosta insulă Luanda, de la care urbea își trage numele — lung de vreo zece kilometri, traforînd cerul cu palmierii puși să adăpostească așezări pescărești și ocrotind plaje de aur. La ceasul acela de început de februarie, cind în emisfera australă se instaura vșra tropicală, Luanda, învăluită din temeliile caselor pină la acoperișuri de afișe revoluționare și de lozinci scrise gros, cu pensula muiată în vopsea roșie, îmi apărea ca o citadelă a victoriei. „Lupta continuă. Victoria e sigură ! Un popor, o națiune ! Nici o palmă de pămînt dușmanului 1 Poporul la putere 1“ — mii și mii de inscripții, milioane de afișe clamînd eroismul ostașilor și al muncitorilor, chemînd masele la lupta revoluționa-

data la care administrația portugheză a fost nevoită să părăsească pămîntul Angolei — cînd, în loc ca armele să poată fi lăsate în arsenale și tineretul angolez să pună mîna pe uneltele de îucru pentru construirea unei vieți noi, dinspre nord și dinspre sudul rasist, războiul și-a arătat din nou colții.Trăiam Ia Luanda zile și nopți de încordare; războiul, deși era departe, se simțea în fiecare respirație a orașului cu întregul lui cortegiu de privațiuni, cu omniprezența lor, cu spitalele pline de cu flori care nu apucau să se jească la monumentul eroilor și la mormîntul soldatului necunoscut. Și totuși, Luanda, ca întregul teritoriu eliberat de forțele armate ale M.P.L.A. de sub ocupația trupelor intervenționiste, venite în spriji-

arme- răniți, vește- patriel

ANGOLA
Un popor eroic 

iși scrie epopeea m
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t

de a fi format cîndva. înainte de venirea colonialiștilor în acest colț de lume, un puternic stat laolaltă cu celelalte neamuri din bazinul Congou- lui. Aveam să zbor, mai departe, peste Cabinda, enclava cu solul parcelat de vaste prospecții petroliere, cu platforma continentală înălțîndu-și deasupra valurilor catargele încremenite ale forajelor marine. Aveam să survolez gurile Congoului, urmărind apoi, dincolo de țărmul de la Ambriz, creșterea platoului angolez, acel scut al savanelor înălțate la peste o mie de metri verde peLuanda tonică și. ha bună din abundență de o vegetație tropicală, clădit pe faleza Atlanti-
altitudine, ca o platoșă pieptul țării.este o revelație. Arhitec- totodată, i umană. Un oraș parte modern, scăldat

ră, la muncă, la disciplină, la consolidarea tinerei republici populare. Un soare arzător, un temperament fierbinte. O metropolă care se poate mîn- dri cu titlul de cel mai frumos oraș al Africii negre, trăind sub ritmurile aspre ale luptei revoluționare, ale e- liberării întregului teritoriu angolez de sub invazia trupelor rasiste și bandelor de mercenari în a-și vinde „talentul" de ucigași cu simbrie trădătorilor de patrie, tuturor celor ce cred că mai pot da ina- poi roata istoriei.Pretutindeni, patru inițiale: M.P.L.A. (Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei) și un nume : Agostinho Neto. 15 ani de luptă fără cruțare. 15 ani de eroism și abnegație, mai intîi pentru eliberarea țării de sub colonialism și cucerirea independentei de stat, apoi, după 10 noiembrie 1975 —

aspecializați

elementelor separatiste, începea trăiască, încă din acele zile început de februarie, timpul după război. Ziarele, smulse mîinile vînzătorilor încă din ore ale dimineții, înfă-
nul să de de dinprimele țișau desfășurarea operațiunilor militare, numele fiecărui oraș abia eliberat se afla pe buzele tuturor, posturile de radio anunțau zi de zi recunoașterea Angolei și a guvernului său revoluționar de către noi și noi state africane sau de pe alte continente. Viața începea să se normalizeze. Magazinele cu vitrinele acoperite de afișe revoluționare își ridicau obloanele, transportul urban funcționa la întreaga lui capacitate, traficul portuar iși recăpăta ritmul obișnuit, prin hornurile fabricilor începea din nou să se ridice fumul.Lupta de pe fronturi se cerea în-

soțită de o altă luptă nu mai puțin dificilă : aceea a construirii unei noi vieți în Angola, a edificării unei societăți eliberate de exploatare, a folosirii bogatelor resurse naturale ale țării spre profitul poporului, redevenit stăpîn pe vatra lui strămoșească după ce, timp de cinci secole, i se refuzase dreptul la autopropășire și i se smulseseră roadele muncii sale. Războiul care continua să secere vieți, acel „al doilea război de eliberare națională", care, în cîteva luni de lupte crîncene, a făcut mai multe victime decit in ultimii 15 ani de cind M.P.L.A. a chemat poporul la abolirea colonialismului și cucerirea independentei de stat, se muta pe frontul muncii, în fabrici și pe ogoare, acolo unde producția de bunuri materiale, ordinea și disciplina revoluționară devin hotărîtoare consolidarea puterii.Angola n-a moștenit de colonialiști o infrastructură că și nici o bază telpiico-materială de anvergură, in ciuda enormelor posibilități de care dispune tara și, în primul rind, în ciuda marilor bogății naturale și a rezervelor de materii prime de pe solul și din subsolul ei. Foștii ei stăpîni, in colaborare cu marile trusturi și concerne internaționale, se mulțumeau să-i stoarcă sipetul de comori scoțînd din țară minereuri bogate, produse agroindustriale în stare de semifabricate, petrol și diamante, bumbac și cafea, fibre de sisal și ulei de palmier, metale neferoase, tutun și fructe tropicale, piei de animale și făină de pește. în schimb, imensa majoritate a bunurilor de larg consum ca și a mașinilor necesare producției se importau pe bani grei din „metropolă" sau din țările care, din materia primă ango- leză, fabricau produse finite, vîndute la prețuri de speculă în țara jefuită. Deolida Suzzete, o luptătoare în rîn- durile forțelor armate ale M.P.L.A., originară din Benguela — portul și capul de cale ferată care traversează de la est la vest Angola — îmi spunea la Luanda : „Cînd acest război se va termina, va fi necesar un altul, de astă dată pe plan politic. Populația din orașele Benguela și Lobito, cel mai mare port al Angolei, a rămas după trecerea valului de mercenari și teroriști traumatizată și dezorientată. în zonele mai îndepărtate asistăm chiar la fenomene de tribalism, care în alte regiuni au de mult...".Dar, pretutindeni, războiul berare a accelerat procesele ționare. Economia paralizată plecarea specialiștilor străini și prin vicisitudinile războiului începe să se

pentrula foștii puterni-

dispărutde eli- revolu- prin

repună pe picioare. „Startul" se ia adesdori de la punctul zero. Mulțumită muncii politice, însuși poporul supraveghează și are grijă de bunurile smulse de la dușman. în Cabinda, producția schelelor petroliere a putut continua la parametrii normali numai datorită faptului că unitățile M.P.L.A. și muncitorimea petrolistă au asigurat paza instalațiilor, menți- nîndu-le continuu în stare de funcțiune. Același lucru s-a putut înfăptui în mare măsură și în bazinul diamantifer din regiunea Lunda, de unde Angola poate furniza anual peste 2 milioane de carate. înscriih- du-se în acest domeniu printre cei mai mari producători de diamante din lume.Loviturile primite însă de la inamic au fost adeseori grele. După cum ne declara ofițerul comandant Diogenes Boavida, la Uige și Carmona, zone care constituie baza producției de cafea angoleză. viața a fost în timpul ocupației complet blocată. Administrația, serviciile publice, spitalele și școlile au încetat să mai funcționeze. „Cel mai grav lucru — subliniază interlocutorul — s-a produs cînd invadatorii și-au dat seama că vor trebui să plece. Atunci au instaurat jaful și vandalismul. Re- trăgîndu-se din fața ofensivei forțelor armatei populare, ocupanții au distrus tot ceea ce nu puteau căra cu ei, jefuind casă cu casă... Multi dintre rezidenții europeni care se alăturaseră ocupanților, cerîndu-le să fie protejați, au fost găsiți uciși pe străzi. «Ocrotitorii» lor s-au interesat numai de banii pe care aceștia îi aveau a- supra lor... Este nevoie în continuare de un enorm efort pentru a organiza populația din locurile abia părăsite de ocupanți și a-i da o conștiință politică".„Conștiința politică". Aceasta a fost formula-cheie și arma cea mai redutabilă a M.P.L.A. timp de 15 ani de cînd partidul de avangardă condus da Agostinho Neto a chemat poporul angolez la lupta pentru eliberarea Angolei. pentru o viață liberă și demnă. Tot conștiința politică rămîne principalul factor dinamizator al tuturor eforturilor poporului angolez acum, cind războiul se apropie de sfîrșit și cînd Angola populară — recunoscută pînă acum de cvasitotalitatea statelor africane și de majoritatea statelor lumii, inclusiv de Republica Zair, vecinul dinspre nord al țării cu care relațiile au putut fi normalizate prin- tr-un efort comun — se pregătește să-și consolideze pacea, pentru a-și înfăptui viitorul atît de îndelung visat de mîndrul și eroicul ei popor.

• SURPRIZELE LACU
LUI GLACIAR. Un glaciar dispărut cu circa 400 000 de ani in urmă sub un strat groș de pămînit a fost îndelung cercetat de specialiștii Institutului de geochimie și geofizică al A- cademiei de științe din Bieloru- sia. în aluviunile de pe fundul lacului au fost găsite numeroase resturi vegetale — iarbă de tundră, mesteacăn pitic, răchită, precum și plante complet dispărute sau care nu mai există în această regiune. Opt specii de n>ud acvatici susdtă interesul botaniștilor. Printre speciile forestiere cele mai interesante se numiră molidul alb, tisa, teiul meridional, arțarul, stejarul, care, după cum rezultă, au existat pe acele meleaguri acum a- proximativ 320 000 de ani, în perioada interglaciară.

• ATENȚIE LA BUJIII La Salonul automobilistic de la Geneva au fost prezentate rezultatele unor cercetări de laborator privitoare la reducerea consumului de carburanți. Unele concluzii privesc întreținerea bu- jiilor. Bujiile prost reglate, ne- sătisfăcător curățate sau neschimbate la timp sînt o cauză de risipă a benzinei. Prinitr-o întreținere corectă a acestora, în S.U.A. s-ar putea realiza o economie de 50 milioane de litri anual. Dar din cinci mașini, trei nu corespund din acest punct de vedere cerințelor și necesită 4 punere la punct.
• RAZELE LASER DI

RIJEAZĂ DRAGA. In p^- tui Rostock (R.D. Germană) lucrează drage dirijate prin raze laser. Rod al colaborării dintre Academia de construcții din R.D.G. și o întreprindere din localitate, aparatul emițător de raze laser indică exact traseul pe care trebuie să-l urmeze dragele în canalul maritim, larg de 80 metri, care asigură intrarea în port. Canalul urmează să fie adincit de la 11 la 13 metri. Pină acum, traiectoria era marcată de geamanduri. Dar viratul și vasele care circulă prin canal. le smulgeau adeseori din loc — ceea ce îngreuna tarea precisă a lucrării, razele laser, care pot pînă la o distantă de 20 Înlăturat acest neajuns.
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