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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni după-amiază. pe 
Sqyed Abbas Chedid) directorul Cen
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îndeplinind sarcinile cincinalului revoluției tehnico-știintifice

Pf BAZA CONCEPȚIEI ȘTIINȚIFICE PROPRII
Este binecunoscut rolul important pe care îl are industria me

talurgică în dezvoltarea accelerată a economiei naționale. în actualul 
cincinal, potrivit Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, 
această ramură va cunoaște tin ritm înalt de creștere și de adîncire 
a laturilor sale calitative și de eficiență. Așa cum s-a subliniat cu prilejul 
recentei vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, in institute de cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică din Capitală, la realizarea sarcinilor mari și complexe ce 
revin industriei» metalurgice, în cincinalul 1976—1980, o contribuție 
deosebită este chemată să aducă cercetarea științifică ș.i proiectarea 
tehnologică proprie. în legătură cu aceasta, publicăm articolul direc
torului general al Institutului central de cercetări metalurgice.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Directorul Centrului de informare al O.N.U. la București

trului de informare al Organizației 
'Națiunilor Unite la București. în 
legătură cu încheierea misiunii aces
tuia in tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

După cum se știe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut săptămîna 
trecută o vizită de lucru in institu
tul nostru. în acest 'cadru, am înfă
țișat secretarului general al partidu
lui realizările din 
examinat sta
diul îndeplinirii 
programelor de 
cercetare știin
țifică. dezvolta
re tehnologică și 
introducere a pro
gresului tehnic în 
industria meta
lurgică. am pri
mit prețioase in
dicații și 
mandări 
ridicarea 
treaptă 
oară ,a

ultimii ani, a fost

asemenea, prin efort propriu au fost 
realizate tehnologii de fabricație pen
tru o serie de obiective industriale, 
intrate in funcțiune în această peri
oadă. Tot în acest răstimp, răs- 
punzînd cerințelor economiei națio-

totalul investițiilor realizate în side
rurgie, 73,5 la sută s-au bazat pe con
cepție proprie. în timp ce în cincina
lul actual 89 la sută din investiții se 
vor baza pe tehnologii 
proprie.

Concomitent, valoarea 
ce vor fi reduse prin 
practică a rezultatelor activității de 
cercetare-dezvoltare va crește de 
circa 1.4 ori, ca o contribuție a cer
cetătorilor. proiectanților, specialiști
lor din uzine la reducerea dependen
tei metalurgiei și construcțiilor de 
mașini fată de importuri.

Sarcini deosebite în actualul cinci
nal se pun în domeniul valorificării 
superioare a resurselor de 
prime indigene. în

Trimișii speciali ai Radioteleviziunii elene

și proiectare
importurilor 
aplicarea în
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care va

îmi explică : 
eu vaporul pe 
docul se con- 

fel și cu hala.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, in cursul 
după-amiezii de luni, pe Kostas Se-

rezis și Kostas Velogiannis. trimiși 
speciali ai Radioteleviziunii elene.

La primire a luat parte tovarășul 
Cornel Burtică m'-mbru al Comite-

tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.fc.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a acordat un interviu pen
tru Radioteleviziunea elenă.

REPORTAJ OtN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Printre constructorii celei mai mari 
nave românești-,,INDEPENDENTA"-

fi lansată la 9 mai 1977
mai bine pregătiți, cu 
bagaj de cunoștințe 
mare. O bună parte 
absolvenți de școală

sînt 
un 
mai 
sînt . 
medie. Pe șantier am des
chis un liceu industrial, 
un grup profesional cu 
cursuri de doi-trei ani. 
deci cu grad de pregăti
re superioară. Sînt pasio
nați".

în fața mea se află Ion 
Scafeș. șeful unei echipe 
de sudori. Mă privește 
drept, cu ochii care au 
urmărit în ultimii opt ani 
flacăra solară deplasată 
pe o sută douăzeci de mii 
de metri de tablă groa
să. îmbinînd-o pentru a 
alcătui corpul navelor. A 
început, normal, cu su
dura simplă, acum cu
noaște și aplică sudura 
semiautomată în mediu 
de gaz protector, sudura 
sub strat de flux. „Des- 
chizînd ochii în șantierul 
naval — ne spune el — 
am participat la toate e- 
venimentele și m-am în
vățat să înfrunt greută
țile și să le depășesc. Tot 
ce-am trăit mi se pare 
firesc si adevăratele sa
tisfacții mi le dă munca". 
Pe străzile orașului. în 
sălile de spectacol, la 
cluburi, oriunde se întîl- 
nesc tinerii navaliști. ei 
se salută cu o prietenie și 
o afecțiune căre atrage a- 
tenția celor din jur. De 
ce ? „Pentru că ei simt 
că fac parte dintr-o fami
lie cu faimă".

nave din Constanta. De
sigur, în posturile-cheie 
sînt oameni cu experien
ță, ingineri și specialiști 
al căror nume l-am re
marcat și cu alte prile
juri și care s-au impus. 
Dar marea majoritate 

' sînt tineri sosiți din toa
te colturile tării și puși 
să se confrunte cu o 
realitate tehnică modernă.

„Am sentimentul — ii 
mărturisesc tovarășului 
Ștefan Panait. secretarul

mamut, care preocupă 
întreaga urbe. Petrolierul 
de o sută cincizeci de mii 
de tone naște un nou sen
timent și creează o nouă 
stare de spirit. Oamenii 
se simt mai puternici și 
caută să-și obișnuiască 
ochii cu contemplarea gi- 
gantllor. înegre să regă
sesc locul unde am văzut 
construindu-se primele 
nave cu cițiva ani în 
urmă. Ca și alții, atunci 
încercam senzația că va-

Peisajul Șantierului na
val Constanta— Am lip
sit de aici timp de un 
cincinal și privesc totul 
cu luare aminte. Mai 
multe catarge, mai mul
te nave, o imensă maca
ra în curs de montaj, tre
nuri de lucru și farul de 
larg, în capul digului, 
care cuprinde ca un braț 
protector întreaga supra-, 
față a portului și a șan
tierului. Alături, o hală 
argintie. întinsă pe cinci 
hectare. în interiorul că
reia se află mașini spe
ciale de tăiat, debitat și 
fasonat, prese, poduri e- 
lectromagnetice. mijloace 
de transportat table pe 
flux tehnologic. în timp 
ce privesc, tovarășul Ște
fan Popa 
„înaintam 
măsură ce 
struia. La 
care a început să fie ri
dicată în ’72 și a fost com
plet încheiată anul trecut. 
Dar s-a lucrat în ea în
dată ce am turnat pri
mele planșee. Utilajele 
au fost preluate din 
mers". Aș vrea să vor
besc cu cîțiva tineri de 
la sectoarele principale 
și-l văd pe interlocutorul 
meu șovăielnic, nedume
rit parcă. Nu înțeleg de 
ce și el îmi spune : „E 
foarte greu să-i strîngi. 
Sint răspîndiți pe o sută 
de hectare. Numai cei le
gați de strunguri, de ma
șini pot fi găsiți la locul 
lor".

Mai rămîn pe șantier, 
încercînd să disting pri
mele imagini ale navei-

materii 
special a cărbuni
lor energetici, 
precum și în do
meniul reducerii 
consumului de 
cocs și de metal, 
întrucît consu
mul de cocs și 
de cărbuni cocsi- 
ficabili grevea
ză cu sume im
portante balan
ța noastră de 
plăți externe, 
două programe 
complexe urmă
resc reducerea 
importului de căr
buni cocsificabili 
— ajungîndu-se 
ca participarea 

combustibililor din țară la elabo
rarea fontei să crească treptat pină 
la. 65 la sută — precum și diminua
rea consumului specific de cocs teh
nic la elaborarea fontei în furnale 
cu circa 50 kg pe tonă pînă in anul 
1980.

Folosirea cărbunilor românești la 
fabricarea cocsului va trebui să ducă 
Ia degrevarea substanțială a efortu
lui valutar pînă în anul 1980. Pentru 
realizarea acestui obiectiv, prin mă
rirea participației cărbunilor româ
nești în șarja folosită în cocserii. 
concomitent cu creșterea producției 
de cocs de circa 2,5 ori în 1980 față 
de 1975. planul de cercetare științi
fică și de dezvoltare tehnologică pre
vede experimentarea în fazaipilot și 
în faza industrială a noi retete cu 
utilizarea unor cantităti importante 
de cărbuni energetici indigeni. Astfel, 
sînt prevăzute lucrări tehnologice de 
stabilire a indicilor tehnico-economici 
ai noilor tehnologii privind utilizarea 
șarjelor preincălzite- și a șarjelor

Reportaj de Traian FILIP

DIRECȚII ALE ACTIVITĂȚII LA INSTITUTUL 
CENTRAL DE CERCETĂRI METALURGICE :
Valorificarea superioară a resurselor de 
materii prime indigene
Asimilarea în fabricație a unor noi produse 
Oțeluri și alte sortimente siderurgice cu 
calități superioare
Reducerea consumului de cocs și metal

reco- 
pentru 
pe o 

su~eri- 
întregii 

noastre activități, 
pentru sporirea a- 
portului nostru la 
înfăptuirea pla
nului național unic de 
economico-socială a țării 
cincinal.

In Cincinalul trecut,

dezvoltare
în actualul
activitatea 

de cercetare și proiectare tehnolo
gică desfășurată de institutele, cen
tralele și 
noastră și-a 
semnată la 
au revenit 
Concludent 
că, în anUl 1975. aproape 50 la sută dip 
totalul producției acestei ramuri au 
reprezentat-o produsele noi 
cele __ " ’ ’ '
în domeniul dezvoltării 
materii prime, cincinalul trecut a 
marcat începutul unei noi orientări 
în sectorul primar al siderurgiei, ge
nerată de sarcinile trasate prin Di
rectivele Congresului al X-lea cu pri
vire la valorificarea superioară a ba
zei de . materii prime din tară. în
deosebi prin creșterea ponderii căr
bunilor energetici in produci ia do 
cocs. Pe baza programului de cer
cetare-dezvoltare s-a reușit să se 
mărească în anul 1975 participarea 
cărbunilor românești în producția de 
cocs cu circa 400 mii t/an. care au în
locuit cărbuni cocsificabili din import, 
ceea ce echivalează cu o diminuare 
substanțială a efortului valutar. De

unitățile din ramura 
adus o contribuție în- 

realizarea sarcinilor ce 
industriei metalurgice, 

în acest sens este faptul

sau 
realizate după tehnologii noi. 

bazei de 
trecut

nale, pe baza rezultatelor activității ■ 
de cercetare științifică și dezvoltare 
tehnologică au fost asimilate în fa
bricație noi mărci de oțeluri și pro
duse metalurgice, deosebit de impor
tante pentru diferite domenii de uti
lizare.

Trecerea în actualul cincinal, 
cincinalul afirmării ample a revo
luției tehnico-știintifice. înseamnă 
pentru cercetătorii și proiectan- 
ții. pentru toti specialiștii din do
meniul metalurgiei un salt calitativ 
deosebit, care trebuie să se facă sim
țit într-un spirit nou, de angajare 
fermă, 
eficace 
rite și 
știenți 
cercetarea 
în strînsă 
producție, 
zarea unor obiective majore ale in
troducerii progresului tehnic în ra
mura noastră.

Comparind obiectivele cincinalului 
revoluției tehnico-știintifice cu reali
zările cincinalului precedent, se cu
vine să evidențiem creșterea ponderii 
numerice a produselor noi realizate 
pe bază 
85 la sută în actualul 
semenea.

hotărită și îndeosebi mai 
în îndeplinirea sarcinilor spo- 
complexe care le revin. Con
de acest lucru, lucrătorii din 

și proiectarea metalurgică, 
colaborare cu unitățile de 
acționează pentru reali-

de concepție proprie la 
cincinal. De a- 
1971—1975. din

Dr. ing. lancu DRĂGAN
director general al Institutului 
central de cercetâri metalurgice

sele „se nasc pe trotuar", 
atit de îngust eră spațiul 
rezervat lor. Acum cale
le s-au lărgit, spațiul a 
devenit încăpător, s-a fă
cut loc nu numai pentru 
cargourile de 1 920 de tone, 
ci și pentru mineralierele 
de cincizeci și cinci de 
mii de tone. Vasele lan
sate în cincinalul trecut 
plutesc acum pe mări și 
oceane. De curînd. cel 
de-al doilea mineralier de 
cincizeci și cinci de mii 
de tone a pornit în pri
ma sa cursă. Evoluția e- 
venimentelor tehnice este 
atît de rapidă. încît simți 
că aici, pe „cea mai fier
binte vatră a mării", oa
menii înșiși sînt 
să trăiască și să 
ze într-un ritm 
necunoscut pină 
încerc să-mi fac

amplă despre cor 
constructorilor de

la 
și 
fi 
al

re mai 
lectivul

obligați 
evolue- 
practic 
acum, 

o păre-

comitetului de partid — 
că ați reunit o întreagă 
generație de construc
tori". „într-adevăr 
acceptă el — optzeci 
sută sînt sub douăzeci 
cinci de ani. Dacă ar 
să schițăm un portret
tînărutui navalist. ar tre
bui să avem în vedere 
cîteva mii. Cu acești ti
neri am creat minera
lierele de cincizeci și 
cinci de mii de tone. O 
mare experiență o consti
tuie însă corpul petrolie
rului „Independența", pe 
care îl vom lansa la 9 
mai 1977. Mai întii am 
format oameni : lăcătuși, 
sudori, tubulatori. men
tori de agregate si insta
lații. Cu ei construim 
nave, executăm reparații 
pentru «NAVROM» și 
pentru flota de pescuit 
■oceanic. Principala trăsă
tură a tinerilor este că

(Continuare 
în pag. a Il-a)

sprijinul celor careConsultație 
urmează cursul de informare:

PROBLEME ACTUALE ALE POLITICII 
INTERNE Șl EXTERNE A PARTIDULUI Șl 
STATULUI NOSTRU

PRODUCTIVITATEA MUNCII
IN PAGINA A 1I1-A

III-a)în cincinalul

mai felurite categorii de 
peste capacitatea normală 
Nu facem decît să citim, 
dramatice sau epigrame-, 
insă urmăriți și ascultați

(Continuare in pag. a

matce

laboratorul de metalurgie fizica al ICEM se cercetează,

Opinii de Paul EVERACI

Valentin SILVESTRU
(Continuare in pag. a V-a)

Afluența, uneori 
e surprinzătoare, 
poezie, fragmente 
și fabule ; sintem

văzut de 
ar trebui 

așa.
amintim

ajutorul unei aparaturi de înaltă tehnicitate, oțeluri aliate și înalt 
aliate ce urmează să (ie produse de industria metalurgică în acest cincinal Foto : S. Cristian

PERS0NALITA TEA - astăzi și ieri

A utograf
Particip la șezători literare, in Capitală, 

orașe, orășele și sate — se țin din ce in 
numeroase atari șezători in țară — in somptuoase 
case de cultură și in modeste cămine culturale, in 
elegante cluburi muncitorești sau sobre amfiteatre 
universitare, făcind parte din grupuri de scriitori sau 
conducind Cenaclul scriitorilor satirici și umoriștilor la 
voioasele-i intilniri cu cele 
auditori, 
a sălilor, 
proză și 
aforisme , .
cu cea mai mare luare-aminte, atrăgîndu-rii-se astfel 
atenția, incă o dată, asupra greutății de plumb și de 
aur a cuvintului tipărit. Sintem răsplătiți de o re
ceptivitate deplină, caldă, uneori de-a dreptul mișcă
toare. La Tirgoviște, citeva sute de oameni au stat 
împreună cu noi peste patru ore. La Oradea, clubul 
literar favorizează cu consecvență lunară intilniri 
și discuții ale intelectualilor locali cu personalități 
scriitoricești din Capitală. La Vaslui, la Arad și in alte 
orașe au fast deschise saloane județene ale cărții.

Inițiativele sint prea numeroase ca să mai poată fi 
toate măcar înșiruite.

Cu deosebire impresionantă, in ultima vreme, e însd 
prezenta cărții însăși la șezătorile literare. După ce 
reuniunea se încheie, in jurul scriitorilor se adună 
cititorii, cu volumele deschise la prima pagină, pentru 
autografe. Se ridică deasupra capetelor noastre zeci 
de cărți, cu paginile răsfirate, aduse din bibliotecile 
personale, unde stau, alături de alte zeci și sute, in 
rafturi noi, din case noi. Pe una e chiar o pată de 
var, vedeți, zice, tinăra îmbujorată, ieri ne-am mutat; 
alta e ferfeniță, „au citit-o toți — îi explică încurcat 
deținătorul căruntului poet autor — de șase ani au 
tot citit-o“, „cam ciți ?“ — întreabă acesta, cu stiloul 
în aer, „cam douăzeci și doi, că atîția sintem in 
curte" ; un volum subțirel miroase ciudat, are un 
parfum proaspăt, dulce-acrișor, care răscolește brusc 

' amintirea și readuce năvalnic copilăria in nări, bădie, 
zic, ai ținut-o lingă oala în care fierbea laptele, ba, 
zice moșul, surizind, am adus-o de la stină, vă rog 
să iertați, acolo nu prea sint condiții, știți, le ținem 
cam îngrămădite, să iertați ; colegul meu care iși lan
sează romanul foarte recent apărut nu mai are pe 
ce semna, s-au epuizat toate volumele, într-o clipită, 
erau prea puține, i se întinde o altă carte a sa. mai de 
demult, e a bibliotecii. semnați, roagă bibliotecara, 
semnați aici pentru toți cititorii noștri, ca să se știe 
și în viitor că ați trecut pe la noi...

Dovezile acestea de încredere și atenție sinceră, de 
respect pentru creație și — de ce n-am spune-o ? 
— pentru creatorul de literatură sint semne ale actua
lității românești, in care cultura devine, cu adevă
rat. expresia unui climat și un simptom elocvent a 
ceea ce marii . noștri cărturari moderni au numit 
civilitate.

CUNOAȘTEREA PATRIEI,
A OMULUI MUNCITOR

dă forță emoțională 
cîntecului patriotic

Aud uneori spunîndu-se că, 
după ce s-au stins marile 
personalități ale trecutului, al
tele. asemenea lor, nu se mai 
nasc și că viața culturală de 
azi ar fi mai puțin propice 
dezvoltării personalității. Dacă 
este așa, ar trebui 
ce. Dar. mai întii, 
văzut dacă e chiar

Fără îndoială, ne 
cu toții că am cunoscut mari 
cărturari, mari artiști, 
avocați, 
mina 
riști 
teatru 
buni, 
trecut 
sonalități. Foarte bine, 
oameni s-au impus prin indi
vidualitatea lor. prin distinc
ția specială a persoanei lor. 
Persoana lor ieșea mereu în 
evidentă. Prin ce ?

Mai întii. erau ei înșiși des
tul de singulari, de rari. Tră
iau într-Un spațiu unde 80 la 
sută din locuitori erau țărani 
și foarte mulți analfabeți. 
Faptul de a ști carte, de a fi 
„domn", te punea de la în
ceput în rangul minorității de 
excepție.

Dar unii din ei făceau școa
lă măre, umblau prin Europa, 
desfundau bibliotecile. Cînd se 
întorceau aici, fără îndoială 
că nu aveau emuli care să le 
stea împotrivă și străluceau,

mari 
medici, profesori de 

întii, mari oratori, zia- 
străluciți, oameni de 

complecși, epigramiști 
causeuri ’ brianți. I-am 
pe toți la capitolul per- 

A cești

firesc, ca stele de primă mă
rime.

Apoi, mijloacele lor de di
fuziune erau altele. Viața fiind 
mai rară (ca evenimente con
crete), difuziunea mai înceată, 
mai zgîrcită, faptele și vorbele 
lor apăreau mai spectaculare, 
aveau timp să-și etaleze eco
ul. Ei interesau de obicei, r cu 
originalitățile și butadele lor. 
pe alții de același rang (adică

destinația ei. Destinația este 
emanciparea, aducerea între
gului popor la un nivel de cul
tură. de prosperitate și de 
Înțelegere a vieții așa cum o 
aveau în trecut numai cîțiva.

Astăzi, ceea ce se putea nu
mi .ivîrfuri" nu mai sînt chiar 
așa de singulare. Componen
ța socială s-a modificat, anal
fabetismul a fost lăsat în 
urmă, faptul de a ști carte e

de aceeași clasă, clasa fiind 
atunci opinie) și impresionau 
„prostimea".

La asta contribuia și faptul 
că se luau toarte in serios in 
ce spuneau „ex cathedra", în 
modul cum apăreau, cu gule
rul închis, cu cravată, cu re
dingotă cînd era cald, cu mă
nușile în mină, și pălăria pe 
cap. Acutramentul lor, îngri
jit, rezemat pe o prosperitate 
materială destul de certă, nu-i 
punea decît rareori în contact 
cu împrejurări „populare", și 
atunci, ca oameni aparținînd 
natural unei alte condiții. 
Chiar dacă obîrșia lor va fi 
fost populară. Cu atit mai mult 
dacă nu era.

Vremurile s-au schimbat și, 
odată cu componența societă
ții. aș zice că s-a schimbat și

comun, nu te mai singulari
zează. Școala națională fur
nizează cadre competente în 
nesfirșite ramuri. Cultura s-a 
democratizat in sensul că e. 
ca efort bănesc și informații, 
la îndemina oricui.

Eu nu cred deloc că astăzi 
oamenii au mai puține idei, că 
sint mai inapți să genșreze 
mari idei. Eu cred, dimpotrivă, 
că se emit mult mai multe și, 
din cauza asta, ele nu mai 
au relieful de excepție. După 
cum nu cred deloc că lumea 
e mai puțin spirituală decît 
înainte, cind o butadă stîrnea 
senzație ; acum am impresia 
că există mult mai mult umor 
și că vorbele de duh curg în- 
tr-un ritm care le face aproape 
insesizabile, intr-atita apar ele 
de firești. Sigur că mijloacele

de difuziune in masă acapa
rează atenția și concurează 
spontaneitatea, ba chiar pro
voacă o inevitabilă nivelare a 
faptelor de artă sau cultură, și 
aici, ca și pretutindeni in lume. 
Personalitatea văzută la un 
moment dat nu mai este sin
gulară pentru că după ea vine 
o altă personalitate, și încă 
una, cum după un moment ar
tistic vine. într-un conveier a- 
proape neîntrerupt, alt mo
ment artistic, care-1 surcla
sează (în memorie) pe primul. 
Și atunci distingerea se face 
mai greu. Dar nu pentru că 
sint mai puține, ci, dimpotri
vă, pentru că sînt mai multe.

Adaug că personalitatea as
tăzi e populară și nici' n-ar 
avea cum să fie altfel. Per- 
sonalitatea-pontif. personalita- 
tea-hierofant nu mai ca
drează eu umorul și fluența 
epocii. Personalitatea iese, ca 
toți oamenii, uneori dezburn- 
bată la guler, pe stradă, în 
piață, pe stadion, se urcă pe 
bicicletă, ori poartă papornița 
fără să decline. Ea nu mai are 
aura de vid dimprejurul ei. 
respectul timid al maselor. O 
tară al cărei conducător e me
reu prin fabrici și prin piețe 
nu poate să prăsească hiero- 
fanti si bonzi închiși în cabi
nete.

Opera de artă este o 
scrisoare deschisă, a- 
dresată, virtual, tutu
ror oamenilor. Astăzi, 
în țara noastră — ca o 
consecință directă a 
politicii culturale a 
partidului — milioane 
de oameni se pot bu
cura de marile valori 
ale artei. Dacă ne re
ferim Ia muzică, a- 
ceasta este prezentă, 
ceas de ceas, prin in
termediul aparatelor 
de radio și televiziune, 
în toate casele, este 
prezentă în repertoriul 
a mii de coruri de 
amatori, în spectacole
le și concertele orga
nizate de cele 
treizeci 
muzicale 
țară. Din 
audiență 
marea 
creatorului de 
Trăim în epoca în care 
informația călătorește 
nu cu diligența, ca pe 
vremea lui Mozart, ci 
cu vehicule spațiale. 
Trăim in epoca revo
luției tehnico-științifi- 
ce Care — deloc para
doxal 1 — s-a dovedit 
generoasă cu muzica, 
adueîndu-i „daruri" 
miraculoase : discul și 
banda magnetică — 
radioteleviziunea. Este 
adevărat că aceste da
ruri pot să joace și ro
lul vestitului cal tro
ian — dar aceasta nu
mai în condițiile unei 
societăți lipsite de 
clarviziune în orizon
tul culturii : în socie
tatea de consum, 
care atit discul, cit și 
radioteleviziunea — în 
Ioc să răspîndească pe 
o scara uriașă muzica 
autentică — se întorc 
uneori, precum „bu
merangul". împotriva 
acesteia. proliferînd 
vulgaritatea, surogatul, 
„submuzica".

peste 
de instituții 
din întreaga 
această largă 

decurge și 
răspundere a 

astăzi.

în

Documentele ideolo
gice ale partidului 
nostru, relevînd cu 
pregnanță caracterul 
adine democratic al 
artei socialiste, subli
niază răspunderea ce 
revine atît creatorilor 
de artă, cit y, institu
țiilor de difuzare a 
creației în masele 
largi Aș considera a- 
ceastă răspundere din 
două unghiuri de ve
dere, complementare : 
răspundere față de 
marele public de azi

de Laurentiu 
PROFETĂ

al țării, știut fiind că 
în epoca celor două 
„miraculoase daruri" 
teoriile despre „genii 
neînțelese de contem
porani" apar ca desue
te ; și răspundere față 
de viitorul culturii 
noastre naționale și 
l'ață de trecutul unei 
arte umaniste prin ex
celență, "are a dat lu
mii . pe George Enes- 
cu. - Aceasta ne obligă 
să refuzăm orice com
promis care ar putea 
știrbi autenticitatea 
creației artistice. Dacă 
în producția bunurilor 
materiale vorbim as
tăzi despre obligația de 
a nu face „rabat de 
calitate", această exi
gență apare cu atît 
mai stringentă în do
meniul creației artis
tice, unde numai cali
tatea, măiestria, origi
nalitatea au dat și vor 
da aripi unui
înaintat de idei și 
timente. Această 
blă răspundere, 
determină in fapt 
actului creator,
apare mult sporită în

mesaj 
sen- 
du- 

care 
etica 

ne

ÎN ZIARUL DE

condițiile societății 
noastre socialiste, in 
care sîntem chemați a 
dăltui cu adîncă înțele
gere chipul unui om 
nou. Istoria artei de
monstrează. credem, a- 
ceastă progresivă si 
progresistă 
a artei în 
rilor 
cum 
tă 
ideologic al 
lui nostru, _______
socialistă nu numai că 
asigură artei „drept 
de cetate", dar, mult 
mai mult decît atit, 
plasează creația artis
tică în centrul Agorei, 
dindu-i cuvîntul de la 
cea mai înaltă tribună. 
Creatorul. al cărui 
glas răzbătea altădată 
cu greu, este auzit si 
ascultat acum de mi
lioane de oameni.

Iată deci coordona
tele sociale care deter
mină etica actului nos
tru de creație. Acest 
rol de tribun al mari
lor sentimente colecti
ve care revine creato
rului nu este o simplă 
„figură de stil". Să ne 
gîndim doar la unul 
dintre genurile muzi
cale. poate cel mai 
strîns legat de eveni
mentul cotidian : cin- 
tecul patriotic. Cînte- 
cul militant — fie cel 
coral sau cel de muzi
că ușoară — si-a făcut 
auzit glasul în acești 
ani cu o forță de con
vingere mult sporită. 
S-a vorbit despre un 
adevărat reviriment al 
creației muzicale de a- 
cest gen. si aceasta in 
special cu referire la 
succesul unanim recu
noscut 
cursuri 
precum

progresivă 
integrare 

viata ma- 
colectivități. Asa 
reiese cu for- 

din Programul 
partidu- 

societatea

al unor con- 
și festivaluri 
marea între-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Pompierul
s-a ars

Filtru

Aurică

Șapte tone

cu el gol ?

întîi foaia

al 
mo- 

iși

ce stîr- 
f aptul 

juriului 
funcția 

pe șan-

au în viata municipiului, 
popular acordă acestor or- 
un sprijin permanent, con- 
care îl dorim cit mai efi- 
acest scop, încă de Ia în-

Cît stă

DIVERS

Șl nA

Neculai ROȘCA

de confecțiiIn întreprinderea

organ de 
o singură 
mai mult

din Focsani

Consiliul 
dispunea la

Dan DRĂGU1ESCU 
corespondentul „Scînteii'

tot fluxul de fa
la operațiunile de 
mărfurilor către

străzile laterale 
necesare 12 cor-

de acord cu 
care ne-au 
faptele și au 

că perfor-

CALITATEA SE HOTĂRĂȘTE
IN PRODUCȚIE

FAPTUL

Descoperire 
arheologică

Zilele trecute, in fața cupei 
unui excavator de pe un șantier 
industrial din Timișoara a apă
rut un mormint de formă deo- 

- sebită. Șeful șantierului, ingine
rul Eugen Bănuțiu, a anunțat 
imediat Muzeul Banatului, pen
tru. a trimite specialiști la fața 
locului. Și, intr-adevăr, desco
perirea constructorilor s-a do
vedit de mare însemnătate ști
ințifică. fiind vorba de un mor
mint din epoca prefeudală, cu 
un bogat inventar de piese afla
te acum in studiu. Muzeograful 
C. Răileanu, care ne comunică 
vestea, aduce și pe această cale 
un cuvînt de laudă și mulțumire 
constructorilor.

R. Constantin, mecanic, moto- 
pompist in cadrul formației 
civile de pompieri de pe șantie
rul Dobra, județul Alba, a fost 
trimis — fără a avea dreptul și 
fără nici un temei legal ! — să 
ridice de la casieria centrală a 
Grupului de șantiere valea Sebe- 

■ șuiul retribuția pentru mun
citori. Pompierul s-a dus la ca
sierie. a luat banii și a început 
sâ-i împartă grabnic celor in 
drept. La încheierea misiunii 
insă, observind că de pe șantier 
lipsesc doi muncitori, pe pom
pier l-au năvălit ape tulburi. 

. l-a semnat in fals și... Și pom
pierul s-a ars. A fost condamnat 
la închisoare. Mai bine era lă
sat să-și vadă de motopompa 
lui Să nu se fi jucat cu focul

antilup
în urma sesizărilor făcute de 

cetățeni, precum că lupii dau 
iama prin gospodării, provocîn- 
du-le pagube, ca să nu mai 
vorbim de bietele căprioare și 
alte viețuitoare ale pădurii, 
care le cădeau victime, vînăto- 
rii suceveni și-au luat puștile 
din cui și au pornit pe urmele 
răufăcătorilor. Buni ochitori, 
vinătorii i-au hărțuit pe laco
mii amatori de victime pînă 
au răpus 40 dintre ei. Și e mai 
multă liniște acum in frumoa
sele păduri ale Țării de Sus.

si lumina«

Control obișnuit, efectuat 
către lucrătorii de la distribuția 
energiei electrice la domiciliul 
lui Aurică Dorobanțu din Tîr- 
qovlște. Au depistat contorul 
deteriorat. Nu era vorba de o 
defecțiune tehnică, nesesizată 
de locatar, ci de o ispravă a a- 
cestuia. Aurică dereglase apa
ratul de control, făclndu-l să 
nu mai înregistreze consumul 
de energie. Firește, locatarul e 
bun de plată. Dar ceea 
nește nedumerirea este 
că el. Aurică, autorul 
de lumină. îndeplinește 
de șef al... paznicilor de 
tierul nr. 5 al trustului „Energo- 
construcțla" ■'

trenul la 
Hălmagiu ?

De obicei, nu stă mult. Toc
mai de aceea, călătorii știu re
gula : biletele trebuie luate din 
timp. Așa a vrut să procedeze și 
Nicolae Căra din Aluniș. Județul 
Arad. Așa au vrut și alți cetă
țeni din Revetiș, Dieci și din 
alte localități de pe traseu. Au 
vrut, dar n-au putut. Și n-au 
putut să-și ia bilete pentru că 
impiegatul dc mișcare din Hăl
magiu n-a avut timp să le eli
bereze. N-a avut timp pentru 
că se afla într-o șuetă cu niște 
amici. Cind oamenii au văzut 
trenul venind și au ciocănit în 
ghișeu, alarmați că nu pot pleca, 
impiegatul le-a răspuns, senin : 
— Urcați-vă în tren, fraților ! 
Duce-ți-vă pînă la Gurahonț, că 
acolo stă trenul mai mult, și vă 
puteți lua bilete. La revedere și 
drum bun I

Plăcerea 
costă

Pe șoseaua Deva—Sebeș, tn 
dreptul comunei Tărtăria. auto
camionul 21-B-9 114 a fost oprit 
da un echipai al miliției :

— încotro 7
— Păi. să vedeți...
— Cite tone are camionul 7
— Păi. nu vedeți 7 

și jumătate.
— Și de ce mergeți
— Păi. să vedeți...
— Să vedem mai 

de parcurs.
Șoferul Vasile Mureșan a în

ceput să se bilbîie. Pînă la 
urmă recunoaște : ..Am tăcut 
Si eu. așa. o plimbare". Care 
plimbare a fost de 100 de ki
lometri. cu mașina statului, cu 
benzina statului, dar cu plăcerea 
sus-numitului. Care costă !

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

Ajutoare de nădejde ale primăriei in buna gospodărire a caselor

ASOCIAȚIILE DE LOCATARI
După cum se precizează și în pro

iectul de statut tip. care se află în 
prezent spre consultare și dezbatere 
in cadrul consiliilor populare, asocia
țiile locatarilor sînt organisme che
mate să asigure buna gospodărire și 
întreținere a fondului locativ, chel
tuirea judicioasă a mijloacelor ma
teriale și bănești, gospodărirea și în
frumusețarea zonelor din jurul an
samblurilor de locuințe, respectarea 
normelor de conviețuire socialistă 
între locatari.

De la tovarășul Marin Stoianoviți, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipiului Brașov, am aflat 
dul în care sînt organizate și 
desfășoară activitatea asociațiile de 
locatari din acest oraș, felul în care 
comitetul executiv îndrumă și spri
jină aceste organisme.

Pe raza municipiului Brașov func
ționează un număr de 49 asociații 
mari, cu aproape 30 000 locatari prin
cipali. organizate pe blocuri și gru
pe de blocuri apropiate. Lor li se 
adaugă alte 876 asociații mai mici, 
cu cite 10—50 locatari principali. în 
total, asociațiile cuprind aproape 
200 000 locatari.

— Prin contribuția pe care o aduc 
Ia rezolvarea celor mai diferite pro
bleme gospodărești ale municipiului 
— ne spune interlocutorul nostru — 
asociațiile de locatari îndeplinesc ro
lul unor mici primării, constituind un 
sprijin prețjos pentru consiliul popu
lar municipal. Tocmai datorită im
portantei pe care asociațiile de lo
catari O 
consiliul 
ganisme 
creț, pe 
cient. în 
ceput. urmărim ca asociațiile să aibă 
o dimensionare corectă, să fie con
stituite pe clădiri sau grupe de clă-

diri apropiate, cu Instalații de folo
sință comună servite de aceeași cen
trală sau punct termic. O atenție 
principală acordăm pregătirii adună
rilor generale, deoarece in cadrul a- 
cestora se alege comitetul asociației 
locatarilor. Tot în cadrul lor se aleg 
comisiile de cenzori și se stabilesc 
numărul și funcțiile persoanelor care 
urmează să fie angajate. întrucît de 
calitățile celor care vor fi aleși în 
comitet, ca și ale împuternicitului și 
contabilului depinde însăși activita
tea asociațiilor, ne preocupăm ca în 
conducerea acestora să fie promo
vați cei mai. buni locatari, oameni 
cu spirit gospodăresc și inițiativă, cu 
prestigiu.

De la interlocutorul nostru am a- 
flat că munca de sprijin și îndru
mare a comitetului executiv al con
siliului popular nu se reduce la pre
gătirea si desfășurarea1 adunărilor 
sau a ședințelor de instruire. S-au 
căutat și s-au găsit soluții care să 
permită o legătură mai ordonată, un 
contact permanent și direct cu aces
tea in scopul rezolvării mai opera
tive a problemelor pe care le au.

— Am stabilit ca trimestrial să 
organizăm o întîlnire a președinți
lor asociațiilor de locatari cu mem
brii comitetului executiv și cu alți 
factori de răspundere, iar în fieca
re lună. în ultima zi de ioi, să ne 
întîlnim cu împuterniciții asociații
lor de locatari. în cadrul acestor în- 
tîlniri. directorii întreprinderilor și 
instituțiilor dau răspunsuri precise 
problemelor ridicate la întîlnirea an
terioară privind rezolvarea acestora, 
în cazul în care unele dintre acestea 
nu și-au putut găsi o rezolvare, se 
dau explicații asupra cauzelor care 
fac să nu poată fi aplicate sau să 
fie aminate unele propuneri făcute 
de asociații sau de către locatari. în

Cum se obțin 
performanțele 

sportive ?
Scrisori sosite de la 

muncitori ai întreprin
derii mecanice Mija, 
județul Dîmbovița, au 
sesizat redacției o 
practică. nu o dată 
reprobată. Este vorba 
despre reținerea din 
drepturile bănești ale 
angajaților a unor su
me de bani pentru în
treținerea unor echipe 
sportive. în special de 
fotbal.

„Vă rugăm să ne co
municați — se- arăta 
intr-o scrisoare — da
că există vreun arti
col de lege care să dea 
dreptul conducerii u- 
nei întreprinderi să o- 
prească. în scopul a- 
mintit. bani din remu
nerația muncitorilor. 
Noi toți iubim ade
văratul sport și de 
bună voie am răspun
de la solicitările clu
bului".

Constatăm cu părere 
de rău din răspunsu
rile primite de la Con
siliul județean al sin
dicatelor Dimbovița 
că măsura abuzivă „de. 
a se încasa (citește, re
țin^ — n.n.) cotizația 
sportivă in raport cu 
remunerația fiecărui 
angajat a fost luată de 
conducerea întreprin
derii cu acordul comi
tetului 
scopul 
divizia I 
fotbal", 
cale, se 
răspuns. . . 
nuarie a.c. s-a încasat 
suma de peste 30 000 
lei și s-a depus în con
tul asociației sportive, 
în legătură cu moti
varea invocată în răs
puns. ținem să facem, 
din capul locului, cî
teva precizări. Prima : 
nimeni nu poate con
funda un 
partid cu 
persoană, 
sau mai outîn repre
zentativă. A doua : ni
meni nu poate aproba 
un fapt sau un act in 
afara legilor. A treia : 
cine dispune împotriva 
normelor de drept se 
face răspunzător mo
ral și material.

tn continuarea răs-

de partid, in 
menținerii in 

B a echipei de 
Pe această 

i subliniază în 
în luna ia-

punsulul se precizează 
că s-a organizat o dis
cuție cu factorii de 
răspundere. atrăgin- 
du-Ii-se atenția ca 
practicile incriminate 
să înceteze imediat.

Nu putem încheia 
fără a ne declara în- 
trutotul 
cititorii 
semnalat 
subliniat 
mantele sportive, men
ținerea unei echipe în- 
tr-o categorie supe
rioară se obțin cu su
doare. ne terenul de 
sport și nu ne bani 
nemunciti.

Dlntr-o simplă 
„eroare"...

Prin efortul statului 
și al cetățenilor. în a- 
nyl 1966 a fost termi
nată electrificarea co
munei noastre, ceea ce 
a contribuit la ridica
rea nivelului de civi
lizație a! populației, se 
spunea într-o scrisoa
re adresată redacției 
din Debra. județul 
Bistrița-Năsăud. Ini
țial, pe o distantă de 
circa 5 km rețea, la fie
care al doilea stilp au 
fost instalate lămpi 
pentru iluminatul pu
blic. Cind au fost lua
te măsurile pentru e- 
conomisirea consumu
lui de energie, numă
rul lămpilor s-a redus 
la jumătate. Ni s-a pă
rut firesc să fie așa și 
am fost mulțumiți. Dar, 
In primăvara anului 
trecut. I.R.E. Cluj, cu 
prilejul unor reparații 
capitale la rețeaua e- 
lectrică. a eliminat ilu
minatul public pe toa
tă întinderea comu
nei. Aceasta este tot o 
economie T Nu 1 —
răspunde Consiliul 
popular județean Bis- 
trița-Năsăud. Vina este 
a proiectantului — a- 
telierul de proiectare 
al I.R.E. Cluj — care 
» lucrat de unul sin
gur.

Deplasîndu-nc la fa
ta locului, se sublinia
ză în răspuns, am con
statat că sînt necesare 
montarea ne strada 
principală a 14 corpuri 
de iluminat și punerea 
în funcțiune a altora. 
Pe 
sînt

Unitate modernă a industriei 
ușoare, întreprinderea de con
fecții din Focșani continuă să-și 
sporească prestigiul în confrun
tarea cu cerințele exigente ale 
pieței interne și externe. în pri
mul rînd prin calitatea și diver
sitatea modelelor de confecții pe 
care le realizează. Roadele preo
cupării colectivului întreprinde
rii în acest domeniu sînt confir
mate de către beneficiari, pe 
baza menținerii cu unitatea foc- 
șăneană a contractelor economi
ce, care au fost reînnoite an de 
an, cît și prin încheierea altor 
contracte cu noi parteneri. Anul 
acesta, de exemplu, o bună par
te din producția întreprinderii 
va fi livrată unor clienți de pe 
piața externă. Menționăm și 
faptul că tot în acest an expor
tul produselor de confecții al 
întreprinderii va înregistra o 
creștere de peste 60 la sută față

nuri de iluminat, plus 
conductorii.

S-a intervenit la 
Ministerul Energiei E- 
lectrice pentru a da 
dispoziții I.R.E. Cluj 
în vederea executării 
acestei lucrări care, 
din eroare, a fost to
tal demolată.

Aprobările și. mai 
ales, executarea lucră
rii vor dura, sperăm, 
cel mult tot atita timp 
cit a fost necesar pen
tru demolare.

La Oiogeni 
va fi grădiniță

într-o scrisoare, so
sită din . Poeharii 
Burchi. județul Praho
va, autorul — în virtu
tea dreptului de parti
cipare la conducerea 
treburilor obștești- — 
se declara nedumerit 
în legătură cu soarta 
banilor dâti de cetă
țeni prin contribuție 
pentru construirea u- 
nei grădinițe în satul 
Oiogeni. Pină in pre
zent. spunea el. nu s-a 
adus nici o cărămidă 
pentru această con
strucție. în răspunsul 
său. Consiliul popular 
al, județului Prahova 
lămurește nedumeriri
le. Din cercetări a re
zultat că. în confor
mitate cu prevederile 
legii nr. 20/1971, adu
narea delegatilor îm
puterniciți de repre
zentanții familiilor din 
circumscripțiile elec
torale a aprobat ca o- 
biectiv pentru o peri
oadă de 3 ani — 1975— 
1977 — construirea u- 
nei grădinițe de copii 
cu două grupe în satul 
Oiogeni. Construcția 
va începe in 1977. fiind 
cuprinsă în planul de 
investiții pentru anul 
respectiv, 
popular 
data verificărilor de o 
sumă totalizind 512 600 
lei. Au fost respectate 
prevederile legii amin
tite. atît privind mo
dul de stabilire a con
tribuției bănești ne fa
milii. cit și de aproba
re a construcției ce 
urmează a fi realizată. 
Nu au fost constatate 
abateri privind disci
plina financiară.

de nivelul realizărilor din anul 
trecut. Concomitent, vor spori și 
cantitățile de produse destinate 
pieței interne. Pentru reali
zarea acestor sarcini la un 
nivel calitativ superior, în între
prindere au fost luate din timp 
măsuri pentru 
producție 
derne de 
guroasă a 
activitate,
treprinse acțiuni 
nite să contribuie la creșterea 
continuă a gradului de pregăti
re profesională a întregului co- . 
lectiv. S-au instituit forme adec
vate de control asupra calității 
produselor pe 
bricație. pînă 
expediere a 
beneficiari.

promovarea in 
a unor tehnologii mo- 
lucru, organizarea ri- 
tuturor sectoarelor de 
Totodată, au fost in

concrete me-

același timp, se discută noi probleme 
apărute intre timp, iar directorii și 
șefii de instituții iau cunoștință de 
ele și caută să le rezolve în mod o- 
perativ. pînă la următoarea ședință.

Chiar în aceste zile, pe raza mu
nicipiului Brașov au loc asemenea 
ședințe pe grupe de asociații. în ca
drul cărora membrii comitetului e- 
xecutiv al consiliului popular, îm
preună cu factorii 1 de răspundere ai 
unor întreprinderi și instituții dau 
răspunsuri problemelor ridicate cu 
ocazia adunărilor generale care au 
avut loc în lunile ianuarie si februa
rie. Oamenii nu mai sînt purtați pe 
drumuri, se reduce corespondența 
inutilă, se asigură o rezolvare mai o- 
perativă a problemelor. De obicei, la 
aceste ședințe iau parte și deputății 
municipali și județeni, secretarii or
ganizațiilor de partid din cartiere.

Un sprijin substanțial primește 
municipalitatea brașoveană din par
tea asociațiilor de locatari în înde
plinirea obiectivelor înscrise în în
trecerea patriotică. O întrecere cu re
zultate bune se desfășoară chiar între 
asociații, obiectivele principale ale a- 
cesteia vizind în special buna gos
podărire și înfrumusețare ă zonelor 
din jurul blocurilor, păstrarea avu
tului obștesc, reducerea cheltuielilor 
materiale. Recent. în cadrul unei șe
dințe care a analizat 
ținute în municipiul 
trecerea patriotică în 
trecut, un număr de 
fost distinse cu diplome și insigne.

— Experiența pe care au dobin- 
dit-o în ultimii ani asociațiile de lo
catari din municipiul Brașov —- 
ne spune interlocutorul — ca si 
activitatea pe care am desfășurat-o 
noi, membrii comitetului executiva! 
consiliului popular municipal, ne-au 
ajutat să ajungem la unele conclu
zii, să sesizăm unele neajunsuri, fapt 
care ne permite să venim cu cîteva 
propuneri privind îmbunătățirea și 
perfecționarea activității asociațiilor. 
Considerăm necesar ca alegerea co
mitetelor și a comisiilor de cenzori 
să se facă pentru o perioadă de 2—3 
ani. Aceasta ar duce la o stimulare 
a activității lor. le-ar permite să acu
muleze o experiență mai bogată, să 
aibă o continuitate în muncă și să 
rezolve cu mai mult succes proble
mele care le stau în față. De ase
menea. considerăm util ca toate 
blocurile încălzite de la aceeași cen
trală termică să facă parte dintr-o 
singură asociație, chiar dacă numă
rul locatarilor depășește 500. cum pre
vede proiectul de statut tip. Aceasta 
ar duce la preîntimpinarea unor ne
înțelegeri și greutăți în cazul defal- 
cării cheltuielilor comune. O altă 
prevedere pe care o considerăm bine
venită este aceea de a se percepe 
majorări pentru locatarii care nu-și 
plătesc la timp cotele părți ale 
cheltuielilor de întreținere sau pentru 
executarea unor lucrări de gospodă
rire și înfrumusețare a zonelor verzi. 
Dat fiind rolul tot mai important pe 
care asociațiile de locatari 11 au în 
viața municipiilor și Orașelor noas
tre. ca și faptul că de pregătirea 
împuterniciților depinde în bună mă
sură îndeplinirea sarcinilor ce revin 
acestor organisme, rezolvarea cu com
petență a problemelor ce se ridică 
în fața lor. propunem luarea unor 
măsuri pentru pregătirea și școlari
zarea acestei categorii de angajați, 
iar funcția acestora să fie prevă
zută în nomenclatoarele Ministerului 
Muncii.

realizările ob- 
Brașov în în- 
cursul anului 

18 asociații au

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii1

Ansambluri de locuințe din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Importuri „indispensabile",
„urgente"., uitate cu lunile prin gări

Sub acest titlu, ziarul nostru (nr. 10428) a publicat o anchetă des
pre situația unor materiale și utilaje din import care împărtășeau 
trista soartă a obiectelor uitate prin gări. în post-scriptumul anchetei 
se menționa că destinatarii acestor importuri se mobilizaseră ca prin 
farmec chiar în timpul investigațiilor noastre și își ridicaseră cu ne
așteptată rapiditate (plătind și taxele cuvenite gării) bunurile ce pă
reau să-și fi pierdut definitiv stăpinul. Dar... de ce fuseseră uitate 
aceste importuri 7 Oare să fi renunțat beneficiarul la ele ? Ori poate 
— ne întrebam atunci — nu-i mai sînt „necesare", „indispensabile" ?... 
Publicăm astăzi extrase din răspunsurile sosite la redacție din partea 
celor vizați.

De la Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construcții, 
sub semnătura tovarășului ing. V. 
Chiribău, adjunct al ministrului, ne-a 
sosit la redacție un răspuns cuprinză
tor. din care se desprinde că „drept 
urmare a analizei efectuate, la nive
lul centralei și al unităților în cauză, 
au fost întreprin
se acțiuni pentru 
stabilirea soluții
lor concrete care 
să contribuie la 
reducerea efortu
lui valutar, precum 
întărirea simțului de responsabilitate 
personală al factorilor de răspundere 
din întreprinderi și centrală".

Urmează o prezentare detaliată a 
împrejurărilor ce au dus la ne
ajunsurile semnalate, precum și, a 
modului defectuos în care a decurs 
înștiințarea beneficiarilor despre 
soarta importurilor respective, ară- 
tîndu-se că vina pentru adresele indi
cate eronat aparține I.C.E. MAȘIN- 
EXPORT și ROMTRANS-JIMBOLIA. 
în încheiere, sîntem informați că 
„pentru neluarea măsurilor ce depin
deau de ei vor fi sancționați, potrivit 
legii, cu reducerea retribuției, tov. 
A. Ciulbea, director Ia baza de apro
vizionare și desfacere a centralei, și 
ing. M. Gheorghe, director al între
prinderii ,A. Saligny", iar ing. Grigo- 
re Șoimoșan va fi retrogradat din 
funcția de șef al biroului import-ex
port." De asemenșa, vor fi sancționați 
disciplinar și ceilalți vinovați de ne- 
îndeplinirea corectă a sarcinilor de 
serviciu ce le reveneau în

Centrala materialelor de 
ții din cadrul 
„Vă informăm 
zuri se referă la importul a 300 
butelii cu absorbant pentru analiza 
umidității argilei, beneficiar fiind 
I.M.C. „Cesarom", din subordinea

centralei noastre. Conducerea cen
tralei și-a însușit modul principial 
de tratare a problemei importurilor, 
indiferent de valoarea lor, fapt ce 
a constituit un prilej de analiză a 
întregii activități, în vederea' creș
terii permanente a simțului de răs
pundere a personalului din centrală

ziarului „Scinteia" pentru sprijinul 
ce ni l-a acordat și prin sensibili
zarea tuturor factorilor din centrală 
și întreprinderi pentru a analiza cu 
mai multă responsabilitate problema 
importurilor".

Ultimul răspuns este cel primit din 
partea Grupului șantiere montaj ca
zane din București, proprietar și des
tinatar al celui de-al treilea import in 
suferință la data investigațiilor noas
tre: mașina de roluit tablă. Fiind și u- 
tilajul cel mai mare, oferind și spec
tacolul cel rqai dezolant prin aban
donarea sa pe rampa gării (identifi
carea beneficiarului s-a putut face 
doar arătînd ici și colo... fotografia 
mașinii), ne-am fi așteptat ca răs
punsul să arate cu limpezime 
s-a făcut ordine

și măsuri pentru

aceluiași 
că unul

acest caz. 
construc- 
minister : 
din ca-

și întreprindere. Articolul a redat 
unele lipsuri din activitatea noastră 
— ceea ce constituie un ajutor pen
tru lichidarea și prevenirea lor în 
viitor. Am luat măsuri de tragere 
la răspundere a Celor vinovați".

La rindul său, conducerea între
prinderii de șuruburi „A. Saligny" 
din Cernavodă ne răspunde : „Am 
studiat cu atenție articolul sus-men- 
ționat și, din discuțiile purtate cu 
un mare număr de muncitori și teh
nicieni din colectivul întreprinderii 
noastre, considerănț intervenția zia
rului ca fiind de un ajutor prețios 
pentru noi." în continuare, con
ducerea întreprinderii ne informea
ză și pe această cale, mai deta
liat, despre ceea ce se relatase și 
în cuprinsul 
la „eforturile 
diționarea la 
uzate" și mai 
xecuția unor 
liate în sculăria proprie", 
se cere sprijinul redacției 
urgenta rezolvarea unor 
de ordin tehnico-economic 
diționează realizarea pe plan intern 
a unor matrițe de calitate.

Un răspuns amplu și documentat 
ne-a sosit și din partea Centralei de 
utilaje și piese de schimb 
M.E.F.M.C.). din care se 
serie de măsuri, printre 
acțiuni de mobilizare a _______
lor. tehnicienilor și tuturor specia
liștilor la înlăturarea importurilor 
care nu sînt strict necesare și la sta
bilirea soluțiilor concrete care să 
contribuie la reducerea efortului 
valutar. „Mulțumim pe această cale

anchetei cu privire 
depuse pentru recon- 
maximum a sculelor 
ales cu privire la 
matrițe din

„e- 
oteluri a- 
Totodată, 
pentru a 
probleme 
care con-

(din cadrul 
desprind o 
care largi 
muncitori-

, cum
într-un asemenea 
caz de crasă lipsă 
de răspundere. 
Dar cit de adine 
s-au analizat lu
crurile se poate 
vedea si din... ci- 

a titlului ancheteitarea denaturată
noastre : „Investiții indispensabile ui
tate cu lunile prin gări" (1). Asta insă, 
mai treacă-meargă. Cind ni se spune 
însă că mașina este importată din- 
tr-un loc, cită vreme ea provine din 
cu totul alt loc, asta e cu totul alt
ceva. Și cam pune la îndoială se
riozitatea răspunsului. Să ne mai 
mirăm că. în continuare, nu se dă 
nici o explicație de ce mașina a fost 
uitată 7 Doar că „datorită neglijen
ței unor angajați (care 7 — n.n.) uti* 
lajul nu a fpst ridicat și trimis la 
locul de montaj decît la sfirșitul 
lunii februarie 1976“ (asta se știa 
din anchetă, deci nimic nou și nimic 
autocritic — n.n.). După cum men
țiunea că „suprataxele de magazinaj 
vor fi imputate celor vinovați de 
această neglijență" (cine sânt a- 
ceștia 7) suferă de același păcat al 
ocolirii faptelor și răspunderilor con
crete. Să luăm, totuși, de bun augur 
ultimele rînduri din (incompletul) 
răspuns : „Vă asigurăm că ne vom 
strădui să elucidăm în viitor toate 
aceste aspecte negative 
apar în 
noastre".

Faptele 
mai ales 
publicarea ei pun încă o dată în e- 
vidență datoria tuturor factorilor de 
răspundere, a organizațiilor de partid, 
a colectivelor de muncă să dră
muiască fiecare leu-valută. să chib- 
zuiască gospodărește și să acționeze 
astfel incit pentru nimic din ceea ce 
se poate produce în țară să nu se 
mai recurgă la import.

care mat
activitatea întreprinderii

semnalate în anchetă și 
răspunsurile primite după

loc
ora

in
care 

de a 
sorti

vor
Fi-
Cei

Noua autogarâ din Slatina sporește, prin linia sa arhitectonicâ modernei, 
frumusețea orașului Foto : Nicu Ciorei

C. E. CDe la
Casa de Economii și Consem- 

națiuni aduce la cunoștința ce
lor interesați că unitățile C.E.C. 
din întreaga țară primesc pînă 
miercuri, 31 martie a.c., inclusiv, 
depuneri pe librete de economii 
cu dobindă și cîștiguri in auto
turisme și librete de economii 
pentru turism in vederea parti
cipării la tragerea la sorti pen
tru trim. II 1976. De asemenea, 
pină la 31 martie a.c. inclusiv se 
emit librete de economii pentru 
construirea de locuințe și libre
te de economii cu cîștiguri 
materiale de construcție, 
asigură titularilor dreptul 
participa la tragerile la 
pentru trimestul II 1976.

★
Tragerile la sorți pentru tri

mestrul I 1976 ale libretelor de 
economii pentru construirea de 
locuințe, libretelor de economii 
cu cîștiguri în materiale de con-

strucții și libretelor de economii 
pentru turism vor avea loc la 
data de 23 aprilie a.c., ora
16.30. în sala clubului’ Finanțe- 
bănci din str. Doamnei nr. 2.

' București.
Tragerea la sorti pentru tri

mestrul I 1976 a libretelor de 
economii cu dobindă și cîștiguri 
în autoturisme emise de unită
țile C.E.C. din municipiul Bucu
rești va avea loc la data de • 
26 aprilie a.c.. ora 16.30, iar 
tragerea la sorti a libretelor de 
economii cu dobindă și cîștiguri 
în autoturisme emise de unită
țile C.E.C. din țară va avea 
la data de 28 aprilie a.c.,
16.30.

Ambele trageri la sorti 
avea loc în -sala clubului 
nante-bănci din Capitală,
interesați sînt invitați să parti
cipe la aceste trageri la sorti.

(Urmare din pag. I)
De pe schelele metalice 

ooboară o sudoriță. Mă 
gindesc la vremea cind 
poeții căutau să surprindă 
în metafore munca acestor 
fete, admirate pentru cu
rajul. candoarea și hărni
cia lor. Mioara Berbec are 
optsprezece ani. a terminat 
o școală profesională, mîi- 
nile ei înde-mînatice au în
vățat să țeasă, dar ..mai 
mult decît covoarele, mi-au 
plăcut vapoarele", spunea 
ea surîzînd. îi pun între
bări cu privire la munca ei 
și notez cu plăcere cuvin
tele simple care înfățișează 
o zi de activitate : „Dimi
neața. la șapte fără un 
sfert, șeful iți spune ce lu
crezi. îți iei cleștele, masca 
și te duci la schelă. Lucră
rile — în genere bune. Nu 
am neplăceri cu C.T.C.-ul, 
dar tot mai am uneori 
emoții la Rdntgen. Cum lu
crez din ’74. am făcut și eu 
peste treizeci de mii de 
metri de sudură. Am lucrat 
la tancurile vasului, la 
10—12 metri înălțime, cu 
centura de siguranță. Cind 
mă dădeam jos. după 
coboram 
se părea 
un fulg", 
continuat 
despre colaborarea dintre 
tinerii echipei, despre disci
plină și despre artă, invitin-

du-mă la un spectacol al 
brigăzii artistice de agita
ție in care avea să apară, 
evocind aspecte din viata 
șantierului. Evenimentul 
sufletesc cel mai tulbură
tor : „Cind a fost lansată 
nava „Tomis". Tremuram, 
îmi plăcea cum se ridică".

„La ce visezi ?“ — l-am 
întrebat pe muncitorul Con-

ușoare" și cum va „acționa 
complexul de macarale 
pentru a ridica șapte sute 
douăzeci de tone". îmi fi
nalizează insă cu mult mai 
mare pasiune 
și mentalitatea 
lui, cu „tineri 
toate colturile 
care trăiesc aici un proces 
de adaptare și de formare.

compoziția 
colectivu- 

veniți din 
țării" și

Europa, a 
și a 
asigura cu- 
mai noi în 
Cind l-am

ce 
de pe schelă, ml 
că sînt ușoară ca 
Mioara Berbec a 
să-mi vorbească

treierind 
șantiere vestite 
efortul de a-și 
noștințele cele 
domeniul său. 
întilnit în atelierul de pro
iectare, am ințeles că, pe 
lingă însușirile de proiec
tant. este un om dotat cu 
sensibilitate și modestie, 
stabilind fără dificultate o

văzut 
l'ăcut

„INDEPENDENȚA"
stantin Țintă, șef de echipă 
la secția întîi navală. ..în 
ultima perioadă — mi-a 
răspuns el — ambiția mea 
este să nu am nici un fel 
de greșeli. Cind ajung a- 
casă. gindul e tot aici : ca 
lucrarea să iasă conform 
planului. Vreau să rămîn 
la șantierul naval, să stu
diez insă temeinic, pentru 
a mă ridica pe o treaptă 
superioară". Lucrează la 
montajul în doc al vaselor. 
Cunoaște situația fiecărui 
sector, iar acum e ocupat și 
de construcția macarale- 
lor-portal. îmi descrie în 
amănunțime cum „va cu
lisa o macara de șaispre
zece tone pentru repararea 
motoarelor și manevre

devenind treptat „un colec
tiv unit, model". Se min- 
drește că nu i-a plecat nici 
un ucenic, că din rîndurile 
lor a scos trei lucrători și 
consideră că oamenii „nu 
se mai despart de meserie, 
dacă au invățat-o cu ade
vărat". Și el. ca și ceilalți, 
dorește un singur' lucru '. 
să lanseze cit mai multe 
nave, dar mai ales să vadă 
cu ochii primele legănări 
ale gigantului „Indepen
dența".

Pentru tânărul inginer 
navalist Ion Safta. șeful a- 
telierului de proiectare, 
munca la care e angajat a 
presupus însușirea unei 
experiențe teoretice și 
practice de anvergură. Cu-

măsură exactă a sentimen
telor. Lucrînd cu aparatură 
electronică de calcul, el nu 
este numai inginer, ci și un 
artist, cu linie fină de gra
fician și gust format pen
tru artele frumoase, 
conturat pînă la cele 
mici detalii formele petro
lierului gigant. Descriind a- 
cest corp metalic unic în 
industria noastră, ochii lui 
Ion Safta strălucesc de o 
bucurie reținută. încerc 
să-mi imaginez etapele de 
creație a navei, străbătînd 
sălile cu planșete, unde se 
învestesc milioane de ore 
de proiectare. Văd în închi
puire otelul fierbind în 
convertizoarele gălătene și

Mi-a 
mai

tablele de metal ieșind din 
cajele laminorului... Rătă
cesc in labirinturi statistice, 
dar proiectantul mă readu
ce iarăși în cîmpul activi
tății sale concrete și tine 
să-mi descrie, ca și ceilalți, 
sentimentul de solidaritate, 
care paro a fi cea mai pre
țioasă realizare a tinărului 
colectiv de navaliști con- 
stănțeni.

...Pornind pe țărmul mă
rii. am ajuns pe faleza înal
tă fără să-mi iau privirile 
de la catargele și macara
lele din dana de armare. 
M-am oprit la statuia poe
tului, printre pescărușii 
care zburau plîngînd în 
cirduri deasupra talazuri
lor. Arborii trozneau ca 
mistuiți de un incendiu, 
deasupra creștetului de 
bronz. Tn plin soare și cri
văț. Eminescu măsura în
tinsurile mării pe care se 
deplasa un mineralier con
struit pe șantierul din Con
stanta. Aici. în acest aspru 
anotimp, cind litoralul nu 
mai păstrează nimic din 
frivola înfățișare de vacan
tă, simțeam creseîndu-mi în 
suflet via dorință de a par
ticipa și eu. alături de miile 
de tineri navaliști. la lan
sarea petrolierului „Inde
pendența", cea mai mare 
navă construită vreodată în 
tara noastră.
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ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI U.G.S.R.. Excelenței Sale
Domnului MANEA MANESCU

Conferințe pentru dări de seamă și alegeri 
ale uniuniior sindicatelor pe ramuri de activitate

în pregătirea Congresului U.G.S.R. 
au avut loc primele conferințe pentru 
dări de seamă și alegeri ale uniuni
lor sindicatelor pe ramuri de activi
tate. La lucrările lor au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, președinte
le Consiliului Central al U.G.S.R., 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte, 
Ștefan Pavel, Larisa Munteanu, Con
stantin Mîndreanu și Paul Nagy, se
cretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R.

într-un climat de lucru, dg înaltă 
răspundere și exigentă, delegații au 
analizat activitatea comitetelor uniu
nilor și a sindicatelor afiliate în pe
rioada care a trecut de la conferin
țele precedente și au stabilit măsuri 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din Programul Partidului Co
munist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, pentru îndeplinirea exemplară 
a cincinalului afirmării plenare a re
voluției tehnico-știintifice.

în cadrul conferințelor s-a apreciat 
participarea organelor și organizați
ilor sindicale la dezvoltarea inițiati
vei și unirea eforturilor muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor, 
celorlalte categorii de oameni ai 
muncii pentru îndeplinirea înainte 
de termen a prevederilor cincinalului 
1971—1975, au fost scoase în evidentă 
unele lipsuri, s-au făcut propuneri 
pentru înlăturarea acestora, pentru 
ridicarea întregii activități sindicale 
pe trepte mai înalte.

în dezbateri, un rol important l-au 
ocupat problemele referitoare la îm
bunătățirea organizări) producției și 
a muncii, ridicarea nivelului calita
tiv și a performanțelor produselor, 
asimilarea de noi produse și reduce
rea importului, diminuarea consumu
rilor de materii prime, materiale, 
energie și combustibil, sporirea efi
cienței activității economice. Întărirea 
ordinii și disciplinei in muncă.

Atit în rapoarte, cît și în discuții 
s-a analizat activitatea politico-edu- 
cativă depusă pentru înfăptuirea 
Programului ideologic al partidului, 
s-au stabilit acțiuni menite să asigure

o participare mai activă a sindicate
lor la dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii, a combativi
tății revoluționare a acestora, pentru 
înrădăcinarea în viată a normelor și 
principiilor Codului eticii și echității 
socialiste.

De asemenea, au fost abordate pro
bleme privind activitatea desfășurată 
de uniunile sindicatelor pe ramuri, 
de organizațiile sindicale. în îndepli
nirea răspunderilor însemnate ce le 
revin in soluționarea problemelor so
ciale.

Delegații la conferințe au ales noile 
comitete ale uniunilor, comisiile de 
cenzori. delegații la Congresul 
U.G.S.R. și au desemnat candidați 
pentru Consiliul Central al U.G.S.R. 
și Comisia Centrală de Cenzori.

în primele ședințe plenare ale co
mitetelor uniunilor au fost alese or
ganele executive de conducere ale a- 
cestora. Ca președinți au fost aleși ! 
la Uniunea sindicatelor din întreprin
derile metalurgice și construcții de 
mașini — Viorel Ștefănescu : la U- 
niunea sindicatelor din întreprinde
rile miniere, petrol, geologie și ener
gie electrică — Petru Furdui ; la U- 
niunea sindicatelor din industria 
chimică și prelucrarea țițeiului — 
Mihai Munteanu ; la Uniunea sindi
catelor din industria construcțiilor — 
Mircea Georgescu ; la Uniunea sin
dicatelor din economia forestieră si 
materiale de construcții — Orban 
Arpad ; la Uniunea sindicatelor din 
întreprinderile de transporturi și te
lecomunicații — Constantin Iancu.

în încheierea lucrărilor. într-o at
mosferă de puternic entuziasm, par- 
ticipanții la conferință au adoptat te? 
legrame adresate C.C. al P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceausescu. în care 
se dă glas hotărîrii nestrămutate a 
milioanelor de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, a tuturor oamenilor mun
cii de a-și consacra întreaga energie 
creatoare înfăptuirii politicii partidu
lui. de a imprima un nou și puternic 
avînt întrecerii socialiste pentru rea
lizarea prevederilor planului și an
gajamentelor pe anul 1976 și pe în
tregul cincinal.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc, Excelență, pentru mesajul de felicitare și bunele urări 

adresate cu ocazia Zilei republicii noastre. împărtășim pe deplin senti
mentele dumneavoastră prietenești și ne preocupăm îndeaproape de dez
voltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări ale noastre.

INDIRA GANDHI
Prim-ministru al Republicii India

La. București a fost semnat Acor
dul comercial între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul 
Republicii Federale Nigeria.

în dorința de a dezvolta comerțul, 
pe baza egalității și avantajului re
ciproc. pentru a lărgi și diversifica 
schimburile de mărfuri, cele două 
țări și-au acordat reciproc, potrivit 
documentului, clauza națiunii celei 
mai favorizate.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de tovarășul Ion Pătan, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, iar din 
partea nigeriana, de general-maior 
M. Shuwa. ministrul comerțului.

Au fost prezenți Nicolae Ionescu. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internationale, Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului agricultu
rii și industriei alimentare, alte per
soane oficiale.

A fost de fată SaNsu Momodou 
Osobase, ambasadorul Nigeriei 
România.

Exprimîndu-șl 
documentul semnat. 
Pățân a apreciat că Acordul comer
cial are o deosebită 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, co
laborare și cooperare între cele două 
țări, exprimînd dorința celor două 
guverne de a extinde în continuare 
relațiile economice bilaterale. A fost 
subliniat, totodată, faptul că sînt încă 
multe domenii de interes reciproc, 
în care, prin schimburile de misiuni 
economice, urmează a fi finalizate în
țelegeri. -

La rindul său. M. Shuwa a relevat 
că acest acord, al doilea de acest gen 
între cele două țări, este de natură 
să asigure începutul unei noi etape, 
mai active, în relațiile economice 
bilaterale, și un echilibru mai bun în 
ansamblul schimburilor de mărfuri. 
Sînt încredințat, a spus vorbitorul, că 
relațiile prietenești care există între 
România și Nigeria vor permite dez
voltarea cooperării noastre în diverse 
sectoare de activitate. în folosul și 
spre binele ambelor noastre țări.

(Agerpres)

satisfacția pentru 
tovarășul Ion

însemnătate în

AGENDA PRAHOVEANA. Fes
tivalul teatrului politic a prilejuit 
interesante dezbateri pe marginea 
spectacolelor prezentate de artiștii 
amatori de la casa de cultură din 
Vălenii de Munte („Să nu uităm" 
de Valentin Munteanu) și Palatul 
culturii din Ploiești („Secretul" de 
Marian Speranța). O intilnire a 
cititorilor cu dr. Maria D. Popescu, 
autoarea lucrării „Imperativele noii 
orinduiri economice internaționale", 
apărută în Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, a 
avut loc la Ploiești. • LA SLO
BOZIA s-a desfășurat festivalul 
de teatru școlar, poezie patrio
tică și revoluționară „Sub flamura 
partidului, te slăvim Românie so
cialistă". S-au întrecut formațiile 
artistice ale caselor pionierilor din 
iudetul Ialomița. In centrul de Ju
deț. la Fetești. Dragalina. Munteni- 
H'uzău, Ciochina; Cosîmbești și 
Săveni s-a desfășurat etapa a doua 
a festivalului național al. formații
lor artistice de amatori, sub gene
ricul „în cartea comunistă scrie...". 
• CLUBUL TINERETULUI DIN 
BISTRIȚA a inițiat, sub genericul 
..Codul eticii și echității socialiste 
in viața noastră", un șir de acțiuni 
cultura!-educative care se desfă
șoară in cadrul căminelor muncito
rești de pe platforma industrială a 
orașului : recitaluri de poezie pa
li iotică. audiții muzicale, mese ro
tunde. dezbateri privind creația lite
rară contemporană românească, or
ganizate de cenaclul literar-artistic 
„Virtus Romana Rediviva". • „PE 
DRUMUL GLORIOSULUI PAR- 
TtD" este genericul sub care. în ju
dețul Caraș-Severin, în unitățile 
economice, se desfășoară acțiuni 
dedicate muncii cultural-educative 
de masă. în așezămintele culturale 
de la sate, dezbaterile sînt dedica
te cu precădere afirmării principii
lor și normelor Codului etic comu
nist privind comportarea în muncă 
și viață. Asemenea acțiuni reușite 
au avut Ioc la Berliște, Berzovia, 
Măureni, Sichievița, Topleț, Ram
i',a, Ticvaniu Mare, Brebu etc. 
c ..MUGURII DE VIS COMUNIST" 
— astfel și-au intitulat membrii

societății științifice și literar-artis- 
tice „Grigore Moisil" din munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej se
siunea de comunicări și referate 
organizată în cadrul manifestărilor 
premergătoare Congresului educa
ției politice și culturii socialis
te. Au participat, cu lucrări din do
meniul științelor sociale, matemati
cii, fizicii, chimiei, biologiei, știin
țelor filologice, elevi și cadre di
dactice din întreaga țară. Sesiunea 
s-a încheiat cu o seară cultural- 
distractivă intitulată sugestiv „Car
navalul elementelor chimice". 
• ..FUNCȚIONALITATEA - A- 
TRIBUT ESENȚIAL AL CABINE
TELOR DE ȘTIINȚE SOCIALE" a 
fost tema unei consfătuiri cu pro
pagandiștii, organizată la Galați. 
Studioul cinematografic „Alexan
dru Sahia" a prezentat un set de 
filme documentare („Un minut ieri 
și azi", „Ceva fără de care nu se 
poate" și „Structura socială și de 
clasă in Republica Socialistă Româ
nia"), prielnică bază a discuții
lor care au urmat, privind im
portanța folosirii filmului docu
mentar in procesul educațional și 
al învătămîntului politic. • LA HI- 
NOVA (Mehedinți), cabinetul de 
științe- sociale din comună a orga
nizat o dezbatere pe tema „Res
ponsabilitatea socială și valoarea ei 
morală. Necesitatea creșterii res
ponsabilității în rezolvarea sarcini
lor profesionale și obștești". De a- 
semenea. la căminul cultural din 
comuna Timna, cetățenii au discutat 
despre „Rolul opiniei publice în 
combaterea fenomenelor de parazi
tism. tendințele de căpătuială și ne- 
angajare socială", e „SAPTAM1NA 
literară vilceană" o n-a 
ediție) a cuprins : lansări de noi 
cărți, întîlniri, cu scriitorii, simpo
zionul științific „Meleagurile Vîlcii 
in literatura și arta românească", 
șezătoarea literar-artistică „La 
Rimnic mi-am adus iubirea", un 
„Itinerar literar vîlcean", o sea
ră de teatru, o șezătoare lite
rar-artistică a cenaclurilor tine
retului din Rm. Vîlcea, Govora 
și Călimănești și un sugestiv „Dic
ționar artistic vilcean" (Litera B. 
Fila 2).

în conformitate cu prevederile A- 
cordului comercial dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Ghana, la Bucu
rești a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri pe anul 
1976 între cele două țări.

Documentul, care prevede 
tere însemnată a livrărilor 
ce. oferă un cadru larg dezvoltării 
în continuare a schimburilor econo
mice româno-ghaneze. pe o bază cit 
mai echilibrată.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Pătan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
si de colonel K. 
pistrui comerțului

A fost de fată

o creș- 
recipro-

A. Quarshie, mi- 
și turismului.
Kwame Yeboah

Boafo. ambasadorul Republicii Gha
na la București.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej. cei doi miniștri au evidențiat bu
nele relații statornicite între Româ
nia si Ghana, posibilitățile largi care 
există pentru intensificarea schimbu
rilor bilaterale. în acest context a 
fost subliniată dorința ambelor țări 
de a depune toate eforturile pentru 
identificarea celor mai adecvate căi 
menite să impulsioneze relațiile ro
mâno-ghaneze.

★
în aceeași zi. ministrul ghanez a 

avut convorbiri cu Ion Cosma, mi
nistrul turismului, și Cornel Pînzaru, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

(Agerpres)

t V
n.no

10,00

10,20
11..>0
16.00
16.30
17.00
17.03
17,15

PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Ceteraș cu cetera — melodii popu
lare.
Film artistic : „Frații".
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba franceză.
Telex.
Pentru sănătatea dv. :
Istoria — o permanență a culturii 
românești.

4»

17,35 Bujor roșu din fereastră — muzică 
populară.

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.30 Teleglob ■ Lahore.
19.00 Teleobiectiv.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 România de azi, România de mîine.
20.30 Seară.de teatru. Ciclul ..Istoria co- 

mediei". ,,Bărbierul din Sevilla" 
24 de ore.
PROGRAMUL II
Film serial : ,,Cheiul" 
Telex.

22,15

20.00
20.50
20.35 Spectacolul lumii (IX) ;
21,20 Tezaur de cintec românesc.
21.50 Aventura cunoașterii.

Personalitatea
(Urmare din pag. I)

Și apoi nici nu se mai 
organizează (și pe bună 
dreptate) o publicitate a 
gesturilor spectaculare ale 
personalităților, afară poa
te de artiști, cum se făcea 
înainte și cum se face jși 
astăzi in 
schimb, se 
rezultatele 
gindurile 
acea muncă.

Și aici intervine de fapt 
diferența esențială. Orice 
personalitate la noi mun
cește, și anume, într-un 
mod organizat, sinergie, și 
într-un cadru statal anu-, 
me. Sigur că acest cadru 
duce la o oarecare stan
dardizare. Dar. în concep
ția noastră nu contează 
atit distincția personalită
ții. cit eficienta ei. Nu se 
exaltă insul, ci colectivita
tea căruia insul, format 
prin ea, ii cedează perso
nalitatea sa.

Și astfel se schimbă ju
decata. Să luăm, de pildă, 
un mare avocat din trecut. 
El se prezenta la bară, in 
robă, cu doi-trei secretari 
care îi cărau servieta și to
murile de doctrină și ju
risprudents. lua loc cu oa
recare ifos, apoi se ridica 
și pleda, cu o vervă nemai-

Occident. în 
popularizează 

muncii lor și 
lor legate de

pomenită, cu trimiteri la 
autori celebri, cu glume, 
cu înduioșări, cu violente 
verbale, ■ cu racorduri stră
lucite... in fine, era un 
mare spectacol. Curtea as
culta fermecată, audito
riul stătea smirnă, adver
sarul, plin de respect, cău
ta argumente peremptorii. 
La sfârșit. se aplauda. Se 
înfruntaseră două perso
nalități. Pentru ce ? Pentru 
niște interese patrimoniale 
a doi clienti posedanți, a 
căror incidență socială la 
prosperitatea națiunii (a- 
dică a celorlalți oameni) 
era minimă. între ce era 
sau arăta personalitatea și 
între ceea ce făcea ea era 
o diferență. Ea funcționa 
pe un statut propriu, pe 
un bine limitat, cel mai a- 
desea privat.

Am avut între ceie două 
războaie în parlament ora
tori străluciți, oameni cu 
vastă cultură, cu verb îna
ripat și caustic, cu expu
neri fulminante și înfrun
tări memorabile. Cu un 
cuvînt. personalități. Pro
gresul edilitar și social pe 
care aceste spectacole îl 
puteau fecunda era însă 
modest. în ritmul natural 
al societății. Doate nici 
atit. Personalitatea lua 
ochii, iși consuma avîntul

Cronica
Luni a sosit în Capitală o delegație 

a Institutului „Antonio Gramsci" 
condusă de tovarășul Franco Ferri, 
membru al C.C. al Partidului Comu
nist Italian, directorul institutului. 
Oaspeții italieni vor participa la co
locviul „Ecologie și politică", orga
nizat de Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și institutul „Antonio Gram
sci".

La sosire, pe aeroportul Otopeni 
au fost prezenți tovarășul Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist Român, rectorul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", membri ai 
conducerii academiei.

★
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală o delegație de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
condusă de Baranyai Tibor, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.M.S.U., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită de schimb de experien
ță în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Constan
tin Băbălău, adjunct de șef de sec
ție la C.C al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți 
ambasadorul 
și membri ai

Gyorgy Biczo,
Ungariei la București, 
ambasadei.

★
Zilei naționale a Repu-Cu prilejul 

blicii Islamice Pakistan. George Ma- 
covescu. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felicitare lui 
Aziz Ahmed, ministru de stat pentru 
problemele apărării și afacerilor ex
terne al Republicii Islamice Pakistan.

★
Luni după-amiază a avut loc la 

Casa de cultură a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea o manifestare culturală cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii 
Islamice Pakistan.

★'
Cu prilejul încheierii misiunii în 

țara noastră, ambasadorul Republicii 
Gaboneze, Jean-Firmin N’Gondet, a 
oferit luni seara o recepție.

Au participat Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

cam in vid. in cîrcote elec
torale. Astăzi, cei care vor
besc exact, pe cifre con
crete, pot să nu facă figu
ră de mari oratori, dar 
transformă sigur și ine
luctabil această țară, stă
rile din ea, condiția medie. 
Ni se spune că facem un 
progres tortat. E natural 
să-l facem, ca să compen
săm stagnarea forțată la 
care am fost de aiîtea ori 
constrinși. Personalitatea, 
astăzi, e modestă, dar efi
cientă. A suspendat rivna 
individualizării 
preț, a ieșirii sterile din 
ranguri. '
Fiindcă ceea ce interesea
ză mai mult decit strălu
cirea unui cadru sau a al
tuia este mersul înainte 
al cadrului social.

Și apoi e greu să mă 
convingă cineva că nu a- 
vem și azi 
mari oameni 
mari . .. _
că n-avem in toate dome-, 
niile personalități, că nu 
se nasc mereu altele. Dar 
dacă pe cei care cîntă bine, 
sau vorbesc bine, sau diag- 
nostichează bine nu e ne
voie să-i disting fiindcă, 
sub reflectorul activității 
lor. îi vede oricine, pe cei 
care conduc, de pildă, mari 
unități industriale, sau so-

Este
cu orice
integrată.

mari medici, 
de știință, 

pedagogi sau artiști.

si ieri3
ciale, sau politico-adminis
trative și care, fără să se 
rostească strălucit, sau fără 
o vastă cultură filozofică 
și umanistă sînt mari per
sonalități. pe aceia mă 
simt dator să-i subliniez, 
ca pe forma modernă, con
temporană și socialistă a 
personalității. Personali
tate nu este și n-a fost 
niciodată numai randament 
cultural. Un general des
toinic poate să fie o mare 
personalitate, un explora
tor. un luptător pentru noul 
tehnic, un constructor. Și, 
mai ales, un organizator 
politico-social. Epoca noas
tră nu standardizează con
ceptul de personalitate. Ea 
îi recomandă numai com
plementaritatea. multilate
ralitatea. Dar, pornind nu 
de la aparente și punere în 
situație, ci de la eficiență și 
conștiința scopului social.

Să cinstim deci pe cei 
care ne-au precedat, pe 
iluștrii noștri înaintași, per
sonalități strălucite ale a- 
celor epoci. Dar .să înțe
legem și să avem încrede
re în torta neobișnuită de 
creare a unui tip de per
sonalitate din substanța 
epocii și societății noas
tre.

zilei
Au luat parte șefi de misiuni di

plomatice acreditați la București, alti 
membri ai corpului diplomatic.

★
Luni, la centrul demografic O.N.U.— 

România din București a avut loc 
deschiderea unui seminar cu o durată 
de trei săptămini cu tema „Populația 
și dezvoltarea social-economică". la 
care participă secretari ai unor comi
sii județene de demografie, precum și 
specialiști dintr-o serie de institute 
de cercetare cu preocupări în acest 
domeniu.

(Agerpres)

Sosirea unei 
a Consiliului 

al Frontului 
din R. P.

delegații 
Național 
Patriei 

Bulgaria
Ieri a sosit în Capitală o delegație 

a Consiliului Național al Frontului 
Patriei din R.P. Bulgaria, condusă de 
Laliu Gancev, secretar, care între
prinde o vizită în țara noastră la in
vitația Consiliului National al Fron
tului-Unității Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația bulgară a fost salutată de 
Corneliu Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., de ac
tiviști ai Frontului Unității Socialiste.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

★
In aceeași zi, delegația Consiliului 

Național al Frontului Patriei a fost 
primită la Consiliul Național al 
F.U.S., unde a purtat convorbiri pri
vind preocupările actuale ale celor 
două organisme politice, precum și 
extinderea în viitor a colaborării din
tre ele.

A participat Ivan Abagiev, amba
sadorul R.P. Bulgaria la București.

IN iNTlMPINAREA CONGRESULUI AL XI-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

Conferință
Ambasadorul R. P. Bulgaria la 

București, Ivan Abagiev, a organizat 
luni o conferință de presă consacra
tă celui de-al XI-lea 
Partidului 
lucrări se 
la Sofia.

Au luat 
corespondenți ai presei străine.

Ambasadorul R. P. Bulgaria, rele- 
vînd însemnătatea acestui 'important 
eveniment în viața social-politică a 
țării sale, s-a referit pe larg la pre
gătirile ce au loc în vederea celui 
de-al XI-lea Congres al P.C. Bulgar. 
Poporul bulgar, a subliniat vorbito
rul. întimpină congresul cu mari 
succese, îndeplinind integral progra
mul de dezvoltare economico-socială 
stabilit de cel de-al X-lea Congres. 
Vorbitorul a arătat că aceste succese 
remarcabile au dat posibilitate P. C. 
Bulgar să traseze pe mai departe un 
program larg de accelerare a ritmului 
industrializării, de intensificare și

Congres al 
Comunist Bulgar, ale cărui 
vor deschide la 29 martie,

parte numeroși ziariști și

Pe stema Sofiei,

de presă
specializare a agriculturii, pentru d 
eficientă înaltă a economiei naționa
le, in scopul ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc, pentru în
florirea culturii și științei.

Ambasadorul R. P. Bulgaria a înfă
țișat, de asemenea, principiile poli
ticii externe ale partidului și statu
lui bulgar, subliniind în acest cadru 
adincirea continuă a prieteniei bul- 
garo-române, a colaborării 
partidele, țările -ți popoarele

★
în legătură cu apropiatul Congres 

al P.C. Bulgar, ambasadorul Ivan 
Abagiev a avut recent întîlniri cu oa
meni ai muncii, cu activiști de partid, 
de stat și ai unor organizații obștești; 
în Capitală la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", la Hunedoara și Con
stanța.

Ambasadorul 
acest cadru, o 
portanta congresului in viata parti
dului și a întregului popor bulgar.

(Agerpres)

dintra 
noastre.

bulgar a prezentat. în 
expunere despre im-

simbolul
înnoirilor socialiste

Poate că niciodată străvechea in
scripție de pe simbolul heraldic al 
capitalei bulgare — „Crește, dar nu 
imbătrînește" —. nu și-a găsit o mai 
deplină confirmare ca în acești ul
timi ani. Acum. în prag de primă
vară, Sofia se pregătește să întîm- 
pine în straie noi, de sărbătoare 
Congresul al XI-lea al Partidului Co
munist Bulgar. Mai Intens și mai dă
tător de vitalitate și frumusețe 
freamătul de primăvară al 
dinilor și parcurilor este 
mul trepidant al șantierelor 
fiei. 
trale, 
le și ________  ______
noapte. Se lărgesc străzi, se moder
nizează pasaje, se renovează fațade 
măcinate de vîrste seculare. Ofensi
va constructorilor se află în plină 
desfășurare mai ales în cartierele de 
la periferie, care împodobesc Sofia 
ca o salbă a arhitecturii moderne. 
Cel mai nou și cel mai mare cartier, 
care va găzdui. în curînd, peste 
60 000 de sofioți. a fost sugestiv de
numit „Mladost" (tinerețe) nr. 2, 
crescînd, firește, lingă „MIadost-l“...

Am reîntîlnit și în alte orașe de pe 
întinsul Bulgariei același peisaj al 
reconstrucției și modernizării, care 
simbolizează, într-un fel, înseși sen
surile dezvoltării tării vecine și prie
tene în actualul cincinal, caracteri
zat ca „cincinal al reconstrucției și 
modernizării, al calității și eficien
tei". Chiar în zilele vizitei noastre 
în Bulgaria au apărut documentele 
Congresului al XI-lea cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a tării 
în cel de-al șaptelea cincinal (1976— 
1980). Un cuprinzător program de 
acțiune, care deschide in fata po
porului bulgar ample perspective de 
muncă și creație.

nouă etapă. & isto- 
TiW.țîpl bate economice .sănțrtoașe, 
solide — ne spunea. în cUrsifl u’hei 
convorbiri, Rașco Draganov, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării. Am încheiat un cincinal 
bogat în înfăptuiri, care ne dau opti
mism și încredere în viitor. Direc
țiile dezvoltării noastre au fost tra
sate cu rigoare științifică. Volumul 
producției industriale urmează să

decit 
gră- 
rit- 
So- 

cen-Pe marile bulevarde 
cu dale aurii, buldozere- 
macaralele lucrează zi și

crească în următorii cinci ani cu 
55—60 la sută. în 1980, Bulgaria va 
realiza: 3,5 milioane tone oțel. 38 
milioane tone cărbune, 38 miliarde 
kWh energie electrică. în agricultură 
se va adinei procesul concentrării și 
specializării, folosindu-se pe scară 
tot mai largă tehnica modernă, ceea 
ce va duce, în cincinal, la o creștere 
a producției în acest sector cu 20 la 
sută. Se va deschide cîmp larg apli
cării științei și tehnicii în toate ra
murile economiei, în scopul moder
nizării și reconstruirii fondurilor de 
producție, economisirii de materii 
prime și materiale, creșterii eficien
tei și calității s.a.m.d. Pe aceste căi

însemnări de călătorie

se va asigura progresul continuu al 
economiei bulgare, ridicarea nivelu
lui de trai, material și spiritual, al 
întregului popor.

Limbajul precis al acestor date sta
tistice exprimă, în fapt, amploarea 
muncii și eforturilor creatoare ale 
poporului vecin și prieten în edifi
carea societății socialiste dezvoltate. 
Iar ritmurile înalte ale întrecerii so
cialiste declanșate în cinstea Con
gresului al XI-lea al partidului sînt 
încă de pe acum o chezășie a izbin- 
zii în înfăptuirea sarcinilor noului 
cincinal. La orașe și sate, în uzine, 
pe șantiere. în complexe agroindus
triale. în institute de cercetare și 
proiectare, pretutindeni „unda de 
șoc" a întrecerii se manifestă în ini
țiative valoroase și programe de mă
suri, răspunzînd unui imperativ ge
neral : „calitate și eficiență 1“ în 
aceste zile, vizitatorul Bulgariei, ori
unde s-ar afla el, va consemna „pe 
viu" nenumărate ipostaze ale preo
cupării colectivelor de oameni ai 
muncii de a traduce în fapt această 
deviză călăuzitoare a întregii vieți 
economice și sociale din Bulgaria.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
Combinatului chimic din Vidin au 
lansat o chemare-angajament în în
trecerea pentru reconstruirea si mo-

demizarea cu forte proprii a între
prinderii. fără întreruperea produc
ției. Ca urmare a soluțiilor organiza
torice propuse de chimiștii din Vidin, 
producția combinatului urmează a se 
dubla pină in 1985. O valoroasă ini
țiativă a pornit din întreprinderile 
industriale din Plovdiv pentru eco
nomisirea de materii prime, mate
riale și combustibil energetic. Cu 
prilejul unei recente întîlniri pe țară; 
50 de fruntași în bătălia pentru e- 
conomisirea materiilor prime și e- 
nergiei în industrie s-au angajat să 
realizeze, în acest cincinal, economii 
în valoare de 25 milioane leva.

La fel de rodnică se dovedește în
trecerea și la Complexul agroindus
trial din Hairedin, unde 21 de mun
citori mecanizatori au trecut la efec
tuarea lucrărilor în trei schimburi, 
realizînd 21 de ore pline (din 24) de 
folosire 
agricole, 
imediat 
tară. Un 
pectarea 
nelor și disciplinei tehnologice, a în
ceput să se aplice cu succes în Com
plexul agrar de la Popovo pentru ob
ținerea unor recolte superioare.

Colectivul uzinei „Naiden Kirov“, 
puternică unitate a industriei elec
trotehnice din orașul Ruse, a chemat 
la întrecere celelalte colective indus
triale pentru folosirea cit mai judi
cioasă, la întreaga capacitate, a ma
șinilor și utilajelor. Acum, aici, ca 
rezultat al organizării științifice a 
producției, distribuirii raționale în 
schimburi a forței de muncă, se 
„cîștigă" 
zile.

Poeții 
înaltă a 
torie, a acestei sărbători a muncii de
dicate congresului partidului. Exact 
și sugestiv redau atmosfera în care 
poporul bulgar întimpină marele e- 
veniment politic versurile publicate 
în aceste zile de cunoscutul poet 
Mladen Isaev : „Intens, incandes
cent și grav curge timpul faptelor 
noastre, ! Să înălțăm în slavă fla
mura tării, să pregătim aripi înde
părtatelor zboruri".

a tractoarelor și mașinilor 
Exemplul lor a fost urmat 
de multi mecanizatori din 
vast program, bazat pe res- 
strictă a normelor, terme-

in fiecare săptămină două
Bulgariei cîntă temperatura 
acestui timp Încărcat de is-

Viorel POPESCU

• SPORT • SPORT • SPORT <B SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionate, competiții, clasamente
ATLETISM

• Două victorii individuale și două 
pe echipe — iată palmaresul atletis
mului românesc la cel de-al 21-lea 
cros balcanic disputat la Sumen (Bul
garia). La junioare, pe primul loc 
Antoaneta Iacob (3T6”6 pe 1 000 m) 
și echipa României (6 p), la tineret 
(6 000 m). echipa României (26 p), iar 
la senioare (2 000 m) Natalia Andrei- 
Mărășescu (6’38”) au urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului de 
onoare. Ceilalți ciștigători ai probe
lor individuale au fost : Vinko Pok- 
rajcic (Iugoslavia) la juniori, Dușan 
Janicevic (Iugoslavia) la tineret — 
pe locul doi Gh. Buruiană (Româ
nia) — și, surpriza competiției, Meh
met Yurdudun (Turcia) la seniori. 
• Profitînd de timpul prielnic și, de 
fapt, venind în întimpinarea dorinței 
tinerilor amatori de sport, Consiliul 
municipal București pentru educație 
fizică și sport a organizat dumini
că, împreună cu organele municipale 
de Cruce Roșie. U.T.C.. pionieri, 
sindicate și inspectoratul școlar, „Cro
sul primăverii". O participare nume
roasă, întreceri dîrze, un traseu bine 
ales, ciștigători merituoși — toate au 
contribuit la reușita acestei prime 
competiții în aer liber. Sperăm că ea 
va fi urmată — chiar și pe un plan 
mai restrîns, pe asociații sau cluburi 
sportive, eventual pe sectoare — de 
alte întreceri similare în imediat ur
mătoarele săptămîni.

FOTBAL
Lotul olimpie — care, după cum se 

știe, mîine urmează să întîlnească 
echipa similară a Franței, la Bucu
rești, pe stadionul „23 August" — a 
susținut un meci de pregătire în 
compania formației bucureștene Ra
pid. Scor 4—2 pentru „olimpici", go
lurile învingătorilor fiind înscrise, in 
ordine, de Lucescu și

★
DIVIZIA B. Etapa a 

tate tehnice : Seria I :
— C.S.U. Galati 1—1, F.C. Petrolul — 
Prahova 3—0, Gloria Buzău — C.S. 
Botoșani 3—1, Celuloza Călărași — 
C.S.M. Borzești 2—1, C.F.R. Pașcani
— Metalul Plopeni 2—1, Viitorul Vas
lui — F, C. Brăila 1—1, Unirea Foc
șani — Ceahlăul 1—0, C.S.M. Sucea
va — Cimentul

, Tulcea 
Galați

; 2. F.C 
Petrolul

Pașcani 24 p
Galati 24 p (20-16) ; 6. Pra- 

Bor-

Dumitru (3 !).

XX-a. Rezul-
F.C.M. Galați

2—1, Victoria Tecuci 
Clasament : 1. 
p (golaveraj :

4—1.
28

Brăila 26 p (32—15), 
’ 25 p (36—22) ; 4.

(35—18) : 5.

— S.C. 
F.C.M.
38—14) :
3. F.C. 
C.F.R.
C.S.U. I
hova 23 p (21—13) ; 7. C.S.M.
zești 23 p (22—16) : 8. Gloria Buzău 
20 p (26—24) : 9. Celuloza
(25—37) ; 10. C.S.M. Suceava 19 p 
(19—21) ; 11. Victoria Tecuci 19 p 
(16-19) ; 12. Ceahlăul 18 p (14—23) ; 
13. C.S. Botoșani 17 p (13—26) ; 14 
Metalul Plopeni 16 p (23—24) ; 15. 
Unirea Focșani 16 p (16—25) ; 16. Vii
torul Vaslui 15 p (19—31) ; 17. Cimen-

20 p

tul Medgidia 15 p (20—33) ; 18. S.C. 
Tulcea 12 p (14—32).

Seria a Il-a : C.S. Tîrgoviște — Di
namo Slatina 2—0, Progresul Bucu
rești — Metalul București 1—0, Chi
mia Tr. Măgurele — Steagul roșu 
1—0, Minerul Motru — F.C.M. Giur
giu 4—0. Metalul Mija — Nitramonia 
1—1, Automatica Alexandria — Chi
mia Rm. Vîlcea 2—1, Metrom — 
Tractorul 0—2, Electroputere — S.N. 
Oltenița 3—0. Voința — Autobuzul 
1—0. Clasament : 1. C.S. Tîrgoviște 
28 p (39—20) ; 2. Progresul 27 p
(36—19) ; 3. Dinamo 25 p .(35—16) ; 4. 
Electroputere 25 p (38—23) ; 5. Stea
gul roșu 25 p (27—18) ; 6. Chimia Rm. 
Vilcea 21 p (32—28) : 7. Chimia Tr. 
Măgurele 21 p (22—26) ; 8. Automati
ca 20 p (15—15) : 9. Metalul Bucu
rești 20 p (22—23); 10. S.N. Olte
nița 19 p (23—30) ; 11. Tractorul 19 p 
(19—26) ; 12. Nitramonia 18 p (20—26) ; 
13. Voința 17 p (23—28) : 14. Metalul 
Mija 17 p (24—31),; 15. F.C.M. Giur
giu 17 p (17—35) ; 16. Metrom 14 p
(18—21) ; 17. Minerul Motru 14 p
(18—27) ; 18. Autobuzul 13 p (14—30).

Seria a Ill-a: F.C. Corvinul — Vic
toria Călan 2—0, Gaz metan Mediaș 
— C.I.L. Sighet 2—1, Industria Sir
mei — Rapid Arad ’4—0. F.C. Baia 
Mare — Sticla 0—0, Metalurgistul 
Cugir — Dacia 1—0, Unirea Tomna
tic — Mureșul 1—1, Victoria Cărei — 
Gloria Bistrița 
U.M. Timișoara 
ra — Minerul 
Clasament : 1. 
(34—14) ; 2. F.C.

2— 1, F.C. Șoimii —
3— 0. C.F.R. Timișoa- 
Moldova Nouă 2—0.

F.C. Corvinul 31 p 
Baia Mare 26 p 

(28—14) ; 3. F.C. Șoimii 26 p (28—14) ; 
4. Gloria Bistrița 23 p (35—18) ; 5. 
C.F.R. Timișoara 21 p (29—26) ; 6. 
Metalurgistul 21 p (22—26); 7. Indus
tria Sîrmei 20 p (31—27) ; 8. Minerul 
Moldova Nouă 20 p (32—33) ; 9. Vic
toria Călan 20 p (20—26) ; 10. Gaz 
metan 19 p (34—25) ; 11—12. U.M.
Tim. (23—26) și Sticla Turda (17—20) 
cu cite 19 p ; 13. C.I.L. Sighet 18 p 
(26—30) ; 14. ” ’ " '** “
15. Dacia 17 
17 p (17—34) 
(17—33) ; 18. 
(16—34).

Mureșul 17 p (28—32) ; 
p (18—23) ; 16. Rapid
; 17 Victoria Cărei 14 p 
Unirea Tomnatic 12 p

RUGBI
• în ambele serii ale campionatu

lui diviziei A, lupta pentru califica
rea în turneul final continuă să fie 
foarte strînsă. In prima serie conduc 
Farul. Sportul studențesc (cu cite 
27 p) și Steaua (26), iar în seria se
cundă. Universitatea Timișoara, Dina
mo și Știința Petroșani (cu cite 26 p). 
Derbiul etapei (Dinamo — Grivița 
roșie) s-a încheiat nedecis (3—3), cu 
toate că dinamoviștii porneau favo- 
riți și realmente au avut numeroase 
ocazii de a învinge. Ei au ratat — in
credibil ! — șase lovituri de pedeap
să din poziții extrem de avanta
joase (prin Constantin și Nica). Iată 
și celelalte rezultate ale etapei : Fa
rul — Gloria 36—7, Steaua — Minerul 
38—15, C.S.M. Sibiu — Rulmentul 
Bîrlad 12—3, T.C.J. Constanța —

Sportul studențesc 0—3, Vulcan — 
Știința Petroșani 7—37, Politehnica 
Iași — Olimpia 7—4, Agronomia — 
Universitatea 6—9. • Intrucît, la 28 
martie, echipa noastră reorezentativă 
va susține la Hilversum partida ofi
cială, pentru campionatul 
F.I.R.A., cu selecționata 
campionatul va fi reluat 
viitoare.

HOCHEI

european 
Olandei, 

săptămină

După trei etape. în grupa 
pionatului mondial de 
gheață, care se desfășoară în Elve
ția. conduce Elveția (6 puncte), ur
mată de Iugoslavia (golaveraj 17—9), 
Japonia (13—10). Italia (14—13),
România (11—11) — toate cu cite 4 
puncte. Olanda (2 puncte). Norvegia 
și Bulgaria (zero puncte). Rezultate 
din etapa a treia : Italia—Norvegia 
4—2 (0—1. 3—1, 1—0) ; Elveția—O- 
landa 4—2 (1—1. 3—1, 0—0) ; Japo
nia—Bulgaria 4—3 (0—2. 1—0, 3—1). 
Azi. echipa României (2—1 cu Nor
vegia și 2—5 cu Iugoslavia în ulti
mele două meciuri) întîlnește Olanda.

B a Cam- 
hochei pe

be (slalom special și slalom uriaș), 
în două manșe pe cinci categorii de 
vîrstă. Spre deosebire de alti ani, 
ponderea numerică a detinut-o de 
data aceasta schiorii de virstă mică 
(7—13 ani), lucru îmbucurător — a- 
preciază specialiștii — pentru viito
rul schiului. Concursul a demonstrat 
o mai bună pregătire a schiorilor de 
către antrenorii din școli și un inte
res mai mare acordat de părinți aces
tei discipline a sportului alb. Acest 
lucru s-a remarcat prin numărul 
mare de părinți care și-au Însoțit co
piii la concurs, i-au încurajat 
frenetic pe pirtiile de întreceri. Ce
lor mai buni schiori — fruntașii fiind 
din Miercurea Ciuc, Predeal. Petro
șani, Vatra Dornei — li s-au înminat 
premii, medalii și
(Constantin Căpraru, corespondentul 
„Scinteii").

alte distincții.

NATAȚIE

SCHI
Generoasă cu iubitorii schiului, 

iarna din acest an a așezat pe pirtiile 
din platoul Bucegilor un nou strat de 
zăpadă. în aceste condiții, la Vîrful 
cu Dor a avut loc, timp de trei zile, 
concursul republican al școlilor spor
tive de profil, organizat de Ministe
rul Educației și învătămîntului. La 
start s-au prezentat peste 200 de con- 
curenți (cel mal mare număr înre
gistrat pînă acum) din Cluj, Brașov, 
Hunedoara, Sibiu, Harghita, Prahova, 
Alba, Suceava și din alte județe. în
trecerile s-au desfășurat la două pro-

Campionatele naționale ale senio
rilor — ce se desfășoară în moderna 
piscină olimpică de la Baia Mare, 
inaugurată cu acest prilej — au evi
dențiat forma bună a înotătoarelor 
dinamoviste, autoare a unor perfor
manțe de certă valoare. Spre exem
plu, Anca Groza a realizat 1:05.5 la 
100 m delfin, 2:31,3 la 200 m mixt; 
Daniela Georgescu — 62,2 la 100 m li
ber și 4:47,1 la 400 m liber ; junioara 
Mihaela Costea 63,5 la 100 m liber.

Luni, în a doua zi â campionatelor 
naționale de natatie, în proba femi
nină de 400 m mixt. Anca Groza 
(Dinamo) a stabilit un nou record al 
tării cu timpul de 5T5”6/10. Daniela 
Georgțscu (Dinamo) a corectat' re
cordul republican în proba de 200 m 
liber, realizînd 2’15”3/10.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Turneul internațional de la La 

Costa (California) a revenit lui Ilie 
Năstase. El l-a întrecut în finală pe 
Jimmy Connors cu 4—6, 6—0, 6—1.

★
La Pitești, într-un meci inter

național amical de fotbal s-au întîl- 
nit selecționatele de juniori ale 
României și R. D. Germane. Fotba
liștii români au obținut victoria cu

scorul de 1—0 (1—0) prin punctul 
marcat în minutul 8 de Cernescu.

★
Luni după-amiază a sosit. în Capi

tală echipa olimpică de fotbal a 
Franței care va întîlni miercuri, pe 
stadionul „23 August", selecționata 
similară a tării noastre. Pe aeropor
tul^ Otopeni sportivii francezi au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai 
C.N.E.F.S.. federației de fotbal și 
ziariști.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 martie. în (ară : Vremea 
se va încălzi ușor îndeosebi în ju
mătatea de sud-vest a tării. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale mai frecvent în nord- 
vestul tării la începutul intervalului,

cînd vor fi sub formă de lapovită șî 
ninsoare, apoi se vor transforma în 
ploaie. Vîntul va sufla moderat cu 
intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 7 și 3 grade, iar cele 
maxime intre 4 și 14 grade, local mai 
ridicate în sud. spre sfirșitul inter
valului. în București : Vremea se va, 
încălzi treptat, cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vîn
tul va sufla slab pină la potrivit.

Sear%25c4%2583.de
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„Poporul grec așteaptă cu deosebit interes 
vizita președintelui Nicolae Ceausescu, 
pe care ii va intimpina cu caldă prietenie"

Sosirea la Moscova a delegației
Marii Adunări Naționale a României

Străbătînd autostrada ce duce de la 
Atena la Corint, vizitatorul din 
România are surpriza să descopere pe 
una din colinele stjncoase ce stră
juiesc panglica de asfalt silueta la 
proporții supradimensionate a unui 
tractor „Universal" reprodusă pe un 
imens panou. Este un indiciu al popu
larității și căutării de care se bucură 
această remarcabilă realizare tehnică 
a constructorilor brașoveni, aici, pe 
pămintul străvechii Elade, ca și pe 
atîtea alte meridiane ale lumii. Dar 
notațiile nu se opresc aici. La statia 
de benzină din imediata apropiere a 
vestitului canal ce despică perpendi
cular, ca un veritabil canion, solul 
ștîncos, despărtind Atica de Pelopo- 
hez — o altă siluetă familiară, de a- 
ceastă dată reală : o „Dacia 1300“. 
La volanul ei se află un tînăr care, 
comunicindu-i cine sîntem, zîmbește 
prietenos, spunîndu-ne : „A, da, 
România. Ceaușescu, prietenie"... 
(„Ne, Roumania. Ceaușescu. philia...") 
apoi adaugă că este foarte mulțumit 
de felul cum se comportă caii-pu- 
tere „înhămați" de reputata uzină pi- 
teșteană. în fapt. „Dacia" a devenit 
unul din reperele traficului auto elen, 
străzile orașelor, ca și rețelele ru
tiere fiind străbătute la ora actuală 
de peste 5 000 de mașini românești. 
Un alt reper ce începe să devină tot 
mai familiar elenilor îl constituie 
autoturismul de teren „ARO", ale 
cărui calități se impun și în această 
țară.

Sint numai cîteva ipostaze ale pre
zențelor românești în peisajul coti
dian'elen. cărora li se pot adăuga 
multe altele. Știați, de pildă, că — 
așa cum la București există strada 
Atena — una din arterele centrale 
cele mai animate ale Atenei se nu
mește Voukourest.iou (București) și 
o alta Iasiou (Iași) ? Că tot în capi
tala Greciei un cartier poartă numele 
Galatsi (firește. Galați), că pot fi în- 
tilnite magazine și localuri a căror 
denumire evocă țara noastră, cum ar 
fi Romanchi Gonia (Colțul româ
nesc) ? Aflind că ești român, interlo
cutorii se grăbesc să îți atragă aten
ția că în limba greacă unul și ace
lași cuvînt xenos înseamnă și „străin", 
și „oaspete" și că această simbioză a 
înțelesurilor își găsește o perfectă 
justificare în cazul vizitatorilor de pe 
meleagurile dintre Dunăre și Carpati. 
Desigur, toate acestea reprezintă 
mărturii ale unor străvechi și tradi
ționale legături de prietenie, cu atît 
de puternice rădăcini în adîncurjle 
istoriei. în lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor de libertate — legături 
care, în zilele noastre, își găsesc 
multiple forme de manifestare în 
toate domeniile.

Beneficiind de cadrul optim pe 
care ii constituie „Declarația so
lemnă comună", semnată anul trecut 
la București, aceste legături vor fi, 
fără îndoială, puternic stimulate de 
apropiata vizită în Grecia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
eveniment așteptat, deopotrivă. in

„România a devenit un bun partener 
in acțiunile de cooperare"

Comentarii ale
KUWEIT 22 (Agerpres). — Sub ti

tlul „România își dezvoltă relațiile 
sale economice cu toate statele lu
mii". ziarul ..The Daily News" — 
unul din cotidianele cu cel mai mare 
tiraj din -zonă — publică un amplu 
articol despre dezvoltarea relațiilor 
economice externe ale României, al 
căror volutn a crescut de 2,3 ori în 
ultimii 5 ani.

în articol se arată că România, ca 
tară socialistă în curs de dezvoltare, 
cunoaște o creștere dinamică a eco
nomiei sale, caracterizată prin 
ritmuri înalte în procesul industria
lizării. modernizării și diversificării 
producției industriale. Se apreciază 
că. astăzi. România a devenit un bun 
partener în acțiunile de cooperare pe 
terțe piețe într-un număr din ce în 
ce mai mare de domenii de activitate. 
Dezvoltarea și diversificarea cercetă
rii științifice și a capacităților de 
proiectare industrială și tehnologică 
au permis României să se facă cu
noscută pe plan internațional nu nu
mai în calitate de importator., ci și 
de exportator de tehnologie, ceea ce 
a facilitat într-o măsură mai mare 
dezvoltarea cooperării economice cu 
alte țări.

Este subliniat faptul că în ultimii 
10 ani România a participat la ac
țiuni de cooperare industrială cu 
'peste 50 de parteneri în . domenii ca 
industriile chimică, extractivă, petro
lieră. materialelor de construcții, 
construcțiilor de mașini etc. Sînt 
menționate exemple de cooperare ale 
României cu unele țări arabe, ca E- 
gipt. Siria. Sudan. Algeria. Tunisia, 
----------- >---------------------------------— 

Situația din Liban
• Guvernul a aprobat un 
proiect de amendament Ia 
Constituție • Lupte violente 

la Beirut
BEIRUT 22 (Agerpres). — Luni a 

avut loc o ședință extraordinară a 
guvernului libanez, prezidată de pre
ședintele Suleiman Frangieh. Au 
fost adoptate, cu acest prilej, trei 
hotărîri prin care se speră să se 
pună capăt noului val de violență 
ce a cuprins Libanul în ultimele zile. 
S-a aprobat un proiect de amenda
ment la Constituție, prevăzînd posi
bilitatea alegerii noului șef al statu
lui cu șase luni înainte de expirarea 
mandatului președintelui în exercițiu.

Celelalte două hotărîri stipulează 
amnistierea militarilor care și-au pă
răsit cazărmile și reactivarea Comi
tetului Militar Superior însărcinat cu 
supravegherea aplicării prevederilor 
acordului de încetare a focului. în
cheiat la 22 ianuarie. S-a reafirmat, 
de asemenea, hotărîrea de a pune in 
practică programul de reforme adop
tat odată cu acordul de la 22 ia
nuarie.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
semnalează că. la Beirut, au conti
nuat luptele în tot cursul zilei de 
luni, făcîndu-se uz de tunuri, mor- 
tiere. rachete si arme automate. 

cercurile guvernamentale, ca și în 
rindurile opiniei publice, cu cel mai 
viu interes. Despre acest interes, 
despre dezvoltarea relațiilor româ- 
no-grecești pe diverse planuri ne-au 
vorbit pe larg personalități impor
tante ale vieții politice grecești.

Stăruind în mod deosebit asupra 
legăturilor comerciale, ministrul co
merțului, Ioannis Varvitsiotis, care 
este totodată și șeful părții grecești 
în Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare între cele două țări, a ți
nut să se refere în primul rînd la 
sporurile spectaculoase înregistrate 
în schimburile cu România, care la 
sfîrșitul anului 1975 se situau la un 
nivel de peste două ori și jumătate 
mai ridicat față de 1970, urmînd ca 
pe anul în curs să se înregistreze o 
nouă creștere. Paralel cu formele cla
sice ale raporturilor economice, a 
continuat interlocutorul, se, conturea
ză posibilitatea dezvoltării unor for
me noi de colaborare, cum ar fi so-

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA ATENA

cietătile mixte de desfacere a dife
rite produse sau chiar cooperarea în 
producție. Activitatea firmelor mixte 
de comercializare „ELPEX" (produ
se petroliere și petrochimice) și 
„TERHELAS" (produse generale) 
constituie doar, un început în aceas
tă direcție ce poate fi larg dezvol
tat. Grecia, de pildă, tinde să-și 
creeze un sector petrolier propriu și, 
desigur, experiența binecunoscută a 
României în acest domeniu ar putea 
fi folosită — a arătat interlocuto
rul nostru, subliniind în continuare : 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Constantin Kara
manlis au căzut de acord anul tre
cut. cu prilejul vizitei premierului 
grec la București, să se realizeze o 
dublare a schimburilor comerciale în 
perioada 1976—1980. Sintem_ convinși, 
și de fapt nu fac decit să reafirm 
concluziile ultimei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
elene. că acest lucru/ este pe deplin 
posibil. Vizita pe care președintele 
României o va întreprinde peste ci-, 
teva zile in Grecia, acordurile^ ce vor 
fi semnate vor acționa, fără îndo
ială. ca un puternic factor stimulator 
în această direcție — a încheiat mi
nistrul grec.

Evoluția la fel de favorabilă a le
găturilor culturale româno-grecești 
ne-a fost evocată și intr-o amplă 
convorbire cu Fanaiotiș Lambrias, 
secretar de stat pentru problemele 
presei și informațiilor de pe lingă 
primul ministru, care s-a ocupat pe 
larg de un șir de manifestări orga
nizate în capitalele celor două țări, 
cum ar fi reprezentarea la Bucu
rești a unei piese a dramaturgului 
Averoff-Tossitsa. ministrul grec al a- 
părării. sau organizarea la Atena a

presei kuweitiene
precum și cu alte țări în curs de 
dezvoltare.

Se arată, de asemenea, că un mare 
număr de specialiști români lucrea
ză la obiective economice construite 
în țările în cură de dezvoltare cu 
sprijinul țării noastre, subliniindu-se 
că România acordă o atenție deose
bită extinderii relațiilor sale econo
mice cu aceste state, sprijinind, ast
fel. eforturile lor pe calea progre
sului economic și social.

Presa kuweitiană de luni acordă 
importante spații și unor realizări 
românești în domeniile industrial și 
agricol. Sînt prezentate Combinatul 
petrochimic de la Borzești. in a că
rui producție se înscrie o gamă lar
gă de produse mult solicitate peste 
hotare, și Complexul agrozootehnic 
al I.A.S. „30 Decembrie", din jude
țul Ilfov.

în stînga Luandei, pe promontoriul 
de sub care își pornește acolada pes
te mare insula cu palmieri, se înal
ță alba fortăreață Sao Miguel, con
strucție ridicată aici cu patru veacuri 
în urmă. Dominind orașul, for
tăreața aoeasta a fost însuși sim
bolul stăpînirii portugheze asupra 
Angolei. cea de-a cincea „provincie" 
africană cu care colonialiștii se fă
leau în demonstrația plină de tru
fie afirmînd că deasupra imperiului 
portughez soarele nu apucă să apună 
niciodată, căci pretutindeni pe glob, 
în rotirea lui pe cer. astrul zilei în-, 
tîlnea „prezenta" lusitană. Angola 
părea să fi fost pentru fosta admi
nistrație de la Lisabona cel mai „iu
bit" dominion din lume, adevărat „el 
dorado", situat la mii de 'kilometri 
de „patria-mumă-vitregă" și. de a- 
ceea. tara de 13 ori mai mare decit 
metropola care o stăpînea avea să 
rămînă ultima colonie europeană în 
Africa, pămintul cel mai greu de 
smuls din ghearele hrăpărețe ale 
unui colonialism orb și surd față de 
impetuosul marș al independentei 
popoarelor. 31 de state africane 
și-au cucerit independența, eli- 
berindu-se de sub colonialism în
tr-un singur deceniu : 1956—1966.
în Angola continua să fluture 
deasupra .fortăretei Sao Miguel din 
Luanda steagul portughez. în ulti
mii ani. după răsturnarea regimului 
fascist din Portugalia, una după alta 
celelalte foste „provincii" portugheze 
din' Africa — Guineea-Bissau. Mo- 
zambicul. Insulele Capului Verde. 
Sao • Tome și Principe — și-au do- 
bîndit libertatea pentru care luptau 
de mult, dar, în ce privește Angola, 
forțe obscure ale reacțiunii interne și 
internaționale opuneau o rezistentă 
îndîrjită. Căci vechiul regim portu
ghez nu ajunsese altceva decit un 
chezas al penetrației avide de cîști- 
guri ușoare a marilor concerne im
perialiste pe teritoriul Angolei. a- 
ceste concerne fiind cele care stăpî- 
neau de facto minele de diamant, 
petrolul și cafeaua angoleză. bumba
cul și tutunul, minereu rile feroase și 
neferoase, toate bogățiile tării pe 
care o spoliau, o jefuiau, o storceau. 

„Sâptămînii culturii românești". In 
general, putem spune, a subliniat 
domnia sa, că relațiile dintre cele 
două state în toate sferele de ac
tivitate au cunoscut o intensificare 
substanțială în ultimul timp. Se poa
te afirma că legăturile de sinceră 
prietenie între Grecia și România au 
intrat într-o nouă fază, odată cu vi
zita la București în mai 1975 a pre
mierului Karamanlis și îndeosebi ca 
urmare a convorbirilor avute cu pre
ședintele Ceaușescu. Demn de rele
vat este că in anul care a trecut, de
parte de a avea un caracter static, 
relațiile româno-grecești au fost în
tr-o permanentă si dinamică evolu
ție. Semnificativ este însuși faptul 
că cei doi oameni de stat s-au în- 
tîlnit. din nou, cit ocazia Conferin
ței de la Helsinki, și că acum se vor 
întîlni pentru a treia oară. Sîntem 
convinși că vizita la Atena a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu va re
prezenta un prilej fericit de reafir
mare solemnă a prieteniei dintre cele 
două țări, o încoronare a ceea ce 
s-a realizat pină acum în raportu
rile româno-elene, contribuind tot
odată la întărirea colaborării înțer- 
balcanice. Poporul grec îl va întim- 
pina eu caldă si sinceră prietenie pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, așa 
cum poporul român l-a primit pe 
premierul Karamanlis.

împărtășindu-ne gînduri similare, 
ministrul de externe. Dimitri Bitsios, 
a ținut să sublinieze : Așteptăm cu 
plăcere vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Poporul grec, guvernul 
nostru acordă o mare însemnătate 
relațiilor cu România și acționează 
în direcția întăririi lor pe mai de
parte. Grecia și România se cunosc 
de secole ; trăim în același spațiu 
geografic, alături de alte țări balca
nice și avem toate condițiile^ pen
tru ca raporturile dintre noi să evo
lueze favorabil. Eu însumi am fost 
în România cu prilejul vizitei de 
anul trecut a primului ministru ^Con
stantin Karamanlis și cred că ne 
putem felicita de evoluția pozitivă, 
constructivă a colaborării dintre cele 
două țări. Putem afirma de pe _a- 
cum că apropiata vizită a președin
telui României, convorbirile pe care 
le va avea cu premierul Greciei vor 
fi încununate de succes, ținînd sea
ma atît de relațiile de stimă re
ciprocă între cei doi oameni de stat, 
cit si de climatul excelent al rela
țiilor româno-grecești.

Sînt gînduri și sentimente priete
nești. care reflectă in mod fidel gin- 
durile și sentimentele opiniei publi
ce elene. întărind certitudinea că dia
logul la nivel înalt româno-elen va 
adăuga o nouă treaptă importantă în 
procesul extinderii, raporturilor rod
nice dintre cele două țări și po
poare. spre binele reciproc si în fo
losul cauzei înțelegerii, colaborării și 
bunei vecinătăți. în Balcani și pe 
întregul continent.

Romulus CĂPEESCU

0 declarație 
a președintelui Tito

BELGRAD 22 — Corespondentul 
nostru transmite: Președintele R.S.F. 
Iugoslavia, I. B. Tito, s-a înapoiat 
luni la Belgrad din vizitele efectuate 
în Mexic, Panama și Venezuela, 
precum și în Portugalia. într-o de
clarație făcută la sosire, președin
tele Tito și-a exprimat satisfacția 
pentru rezultatele acestor vizite. El 
a adăugat că scopul lor a fost să se 
ajungă la. un acord cu privire la ac
tivitățile comune pe plan internațio
nal, să se adincească înțelegerea re
ciprocă și să fie extinse bazele pen
tru o colaborare bilaterală și mai 
rodnică în toate domeniile. Președin
tele Tito a declarat că țările latino- 
americane vizitate „trec printr-o 
fază de dezvoltare socială, politică și 
economică rapidă. Se simte năzuința 
ca, într-un timp cit mai scurt, să 
fie compensată rămînerea în urmă".

Marii potentați ai lumii occidentale, 
care, în ultimii 15—20 de ani, nesim- 
țind că se apropia sfîrșitul sărbăto
rii. au transformat Luanda dintr-un 
arierat tîrg colonial într-o metropo
lă cu zgîrie-nori. cu firme de neon 
și localuri de noapte. Huzurul ve
neticilor cerea să fie amuzat, delec
tat. răsfățat și. în tara în care „pros
perau" analfabetismul și bolile de 
„import". în tara din care de-a lun
gul a trei veacuri se exportaseră în 

ANGOLA Un popor eroic 
își scrie epopeea

lanțuri milioane de sclavi pentru A- 
merica. sărăcia devenea tot mai lu
cie.

Dar în seara de luni. 10 noiem
brie 1975, trei nave își ridicau an
corele din rada portului Luanda și, 
cu motoarele în relanti, se depăr
tau încet de țărmul unde cîndva. la 
sfirșitul veacului al XV-lea. po
posiseră primii coloniști portughezi 
aduși de caravelele lusitane. La 
bordul uneia dintre ele se afla 
amiralul Leonel Cardoso, ultimul co
misar portughez în Angola, omul 
care avea mandat din partea noului 
guvern de la Lisabona să pună 
punct unui calendar al rușinii 
întins peste cinci veacuri, consacrînd 
legitimitatea luptei duse. de forțele 
populare angoleze pentru indepen
denta. suveranitatea, unitatea și in
divizibilitatea tării. Deplina materia
lizare a acestor aspirații, traducerea 
lor consecventă. în viată, efectiva in
dependentă si unitate a Angolei a- 
veau s-o proclame forțele progresis-

MOSCOVA 22 Corespondentul nos
tru transmite : Delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Ni
colae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, care întreprinde o vizită 
oficială de prietenie în Uniunea So
vietică. la invitația Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. a sosit la 22 mar
tie la Moscova.

Din delegație fac parte Gheorghe 
Pușkaș. membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. rectorul Institutului de medi
cină și farmacie din Tîrgu-Mureș, 
Vasile Mușat. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R.. secretar al 
M.A.N.. Iuliana Bucur, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar de stat ad
junct la Ministerul Industriei Ușoare, 
secretar al Comisiei pentru industrie 
și activitatea economico-financiară 
a M.A.N., Corneliu Velincov. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. di
rectorul Combinatului siderurgic Ga
lati. Alexandru Toană. Erou al Mun
cii Socialiste, președintele coopera
tivei agricole de producție „Viața 
Nouă" din comuna Poiana Mare, ju
dețul Dolj.

Pe aeroportul Șeremetievo, delega
ția a fost întîmpinată de A. P. Șiti- 
kov. președintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
deputății F. T. Ermas, președintele 
Comitetului de stat pentru cinema
tografie al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și L. S. Bogatîriova, func
ționari superiori ai Prezidiului So

NEW YORK

Reuniunea Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate s-a reunit, 
luni, la sediul O.N.U. din New York, 
la cererea țărilor arabe, pentru a 
examina situația din teritoriile ara
be ocupate de Israel. După cum se 
știe, în orașul Ierusalim și în Cisior
dania au avut loc, în ultima săptămî- 
nă, demonstrații ale studenților arabi, 
soldate cu morti și răniți.

Membrii Consiliului de Securitate 
au hotărît. cu o majoritate de 11 vo

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Greva generală a fero

viarilor francezi. Opunând 
apelului lansat de cele două mari 
centrale sindicale franceze — C.G.T. 
și C.F.D.T. — muncitorii feroviari 
din întreaga Franță au declarat, luni, 
o grevă generală în sprijinul reven
dicărilor lor. privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață.

Congresul Confederației 
generale a oamenilor mun
cii din Peru <C-G-T-P.), una din 
cele patru centrale sindicale din 
țară, și-a încheiat lucrările. Congre
sul a fost salutat de reprezentanții 
sindicatelor de peste hotare. In cu- 
vîntul de salut rostit de reprezentan
tul Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România au fost relevate intere
sul și simpatia cu care oamenii 
muncii din țara noastră urmăresc 
procesul revoluționar din Peru, cu
ceririle obținute in transformarea 
structurilor economice și sociale ale 
țării.

Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S. la Londra. 
Luni, la Londra au început con
vorbirile dintre ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
aflat în vizită oficială în Marea Bri
tanie. și ministrul de externe brita
nic, James Callaghan. A avut loc un 
schimb de opinii în problemele dez
voltării relațiilor sovieto-britariice.

Statele Unite au început 
operațiunile de evacuare 3 
personalului și .echipamentului lor 
militar din Tailanda. Ambasadorul a- 
merican la Bangkok, Charles White
house. a declarat că dispozițiile gu
vernului tailandez vor fi respectate 
întocmai și că operațiunile de eva
cuare vor fi încheiate Ia 20 iulie.

te, în frunte cu M.P.L.A., cei care 
își dobîndiseră libertatea cu arma în 
mînă.. adăugind celor 15 ani de lupte 
— corolar al nenumăratelor răscoa
le populare angoleze din ultima ju
mătate de mileniu — alte și alte 
jertfe umane căzute în bătăliile din 
ultimul an purtate la Luanda și în 
nordul tării, dar mai ales în sudul 
ei. acolo unde-și făcuseră cuib tră
dătorii de patrie, printre cohortele 
invadatoare ale rasiștilor din tara 

apartheidului și mercenarii lor aduși 
să semene moartea și deruta. „Lupta 
continuă. Victoria e sigură !“. O luptă 
necruțătoare, purtată deopotrivă cu 
arme arhaice sau ultramoderne, o 
luptă care. în primele zile după cîști- 
garea independenței, s-a declanșat în 
Luanda — și rănile orașului se văd 
îndeosebi în cartierele mărginașe, a- 
colo unde s-a manifestat în modul 
cel mai turbat furia celor ce refu
zau să vadă Angola altfel decît o 
pradă Ușoară a neocolonialismului.

Da. Luanda poate să apară în ochii 
oricui poposește aici, la o primă pri
vire. o revelație arhitecturală. Dar 
dincolo de centrul marilor edificii 
înălțate orgolios pe faleza brodată 
cu palmieri, dincolo de cartierele de 
lux ale fostei protipendade colonia
le se întind umile acele „mucegues" 
ale sărăcimii, bidonville-uri ,.â l’an- 
golaise". cu casele de lut înțesate în 
lungul unor ulițe noroioase, lipsite 
de cele mai elementare condiții de 
confort si civilizație. De-aici. așa 

vietului Suprem și M.A.E. ale 
U.R.S.S.

Erau prezenți Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, și membri ai ambasadei.

In cursul după-amiezii, delegația 
Marii Adunări Naționale a avut o 
întîlnire la Sovietul Suprem.

In cursul convorbirii prietenești, 
care a avut Ioc cu acest prilej, A. P. 
Șitikov a arătat că este bucuros să 
salute la Moscova delegația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste, România, exprimînd convin
gerea că vizita va fi o contribuție 
însemnată la dezvoltarea relațiilor 
dintre popoarele celor două țări.

Președintele M.A.N., Nicolae Gio
san, a exprimat satisfacția pentru 
posibilitatea oferită delegației parla
mentarilor români de a vizita Uniu
nea Sovietică. Actuala vizită, care 
confirmă continuitatea întîlnirilor, a 
contactelor dintre cele două parla
mente, a spus el, va prilejui un 
schimb de experiență util, contri
buind la lărgirea și adincirea colabo
rării pe multiple planuri dintre cele 
două țări.

Seara, delegația Marii Adunări 
Naționale a plecat spre Ufa, capi
tala Republicii Sovietice Socialiste 
Autonome Bașkire. unde își va con
tinua vizita.

★
La plecarea din București, pe aero

portul Otopeni, delegația a fost sa
lutată de Aneta Spornic și Virgil 
Teodorescu, vicepreședinți ai M.A.N., 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

turi pentru, unul împotrivă (Statele 
Unite) și 3 abțineri (Marea Britanie, 
Franța și Italia), invitarea la actua
lele dezbateri a reprezentantului Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. Datorită faptului că problema 
pusă la vot a fost considerată ca 
fiind o chestiune de procedură, votul 
negativ al delegatului S.U.A. nu a 
avut caracter de veto.

La Națiunile Unite s-a anunțat, 
totodată, că guvernul Israelului a ho
tărît să participe la dezbateri.

Premierul interimar al
Consiliului de Stat al R. P.
Chineze, Hua Ku°-fen- a avut>
luni, la Pekin, convorbiri cu membrii 
unei delegații oficiale de bunăvoință 
etiopiene, condusă de Moges Wolde 
Michael. președintele Comitetului 
economic al Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei. In 
aceeași zi a avut loc semnarea unor 
acorduri interguvernamentale privind 
cooperarea economică și tehnică între 
cele două țări.

Biroul Politic al Mișcării
Populare pentru Eliberarea
Angolei <m.p.l.a.) a respins
„orice condiție sau garanție impusă 
de Africa de Sud centru a-și retrage 
trupele din teritoriul angolez" — se 
arată într-un comunicat publicat la 
Luanda, reluat de agenția France 
Presse.

La Geneva s_a încheiat cea
de-a VII-a sesiune extraordinară a 
Consiliului pentru comerț și dezvol
tare,. dedicată pregătirii celei de-a 
IV-a Conferințe a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, care 
se va întruni. în luna mai. la Nairobi 
(Kenya).

Primul ministru francez, 
Jacques Chirac, aflat într-o vizită 
oficială în Libia, a avut convorbiri 
cu Moamer El Geddafi, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, în cursul cărora s-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta relați
ile economice bilaterale. Au fost 
examinate unele proiecte de coope
rare, în special în domeniul agricul
turii.

Populația Sustriei era 13 
sfîrșitul anului 1975 de 7 519 900 per
soane — anunță Oficiul federal de 
statistică.

cum era și de așteptat, a izbucnit 
necruțătoare mînia poporului din a- 
ceste „negrierii" sordide, unde me
reu s-au vărsat lacrimi și sînge. dar 
unde acum, după certitudinea vic
toriei depline. Angola reînVată să su- 
ridă.

Am zăbovit prin aceste mucegues 
sțînd de vorbă cu luandezii. Primul 
si cel mai lesne contact se putea sta
bili cu tineretul, cu acei fii ai re
voluției care au crescut odată cu

Mișcarea Populară pentru Eliberarea 
Angolei. adevărat rezervor de mare 
potential uman pentru înfăptuirea 
ambițiilor tării de mîine. In toate 
discuțiile — o dominantă : gata de 
luptă, gata de învățătură, gata de 
muncă. O luptă care va fi dusă pen
tru refacerea și reconstruirea tării, 
pentru ridicarea ei din stadiul de 
subdezvoltare la rangul marilor bo
gății materiale și spirituale de care 
poporul începe să dispună. Mi se 
cerea adeseori să le vorbesc despre 
România, despre experiența noastră 
pe calea cuceririi independentei, des
pre victoriile clasei muncitoare în e- 
dificarea socialismului, despre politi
ca externă a statului nostru. Știau 
multe, dar curiozitatea le era insa
țiabilă. îmi vorbeau despre tara lor 
si despre trecutul ei îndepărtat, dar 
mai ales despre viitorul ei. cu le
gitimă mîndrie. Munca politică des
fășurată de-a lungul anilor de către 
M.P.L.A. în rîndui tineretului înce
pea să-și arate roadele. Spuneau cu

încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist German

Tovarășul Herbert Mies reales în funcția de președinte 
al partidului

BONN — Corespondentul nos
tru transmite : In capitala R.F.G. 
s-au încheiat duminică lucrările Con
gresului Partidului Comunist Ger
man. Participantii au aprobat rapor
tul prezentat de președintele partidu
lui si au adoptat o serie de rezoluții 
privitoare la sarcinile partidului în 
perioada următoare. în lupta pentru 
apărarea intereselor celor ce mun
cesc din R.F.G., pentru'pace, secu

ÎNTREVEDERE A DELEGAȚIEI P.C.R.
Tovarășii Herbert Mies, președin

tele P.C. German, Hermann Gautier, 
vicepreședintele P.C.G., și Karl-Heinz 
Schroeder, secretar al Direcțiunii 
partidului, s-au întîlnit. duminică, cu 
delegația P.C.R. participantă la lu
crările Congresului P.C.G.. formată 
din tovarășii Virgil Trofin. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al P.C.R.. 
și Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.

Delegația P.C.R. a transmis din 
partea secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din partea C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Herbert Mies un cald salut priete
nesc și felicitări pentru realegerea sa 
în funcția de președinte al P.C.G.,

Cu prilejul aniversării
TUNIS 22. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a independen
tei Tunisiei, președintelui Habib 
Bourguiba i-au fost adresate un 
mesaj de salut, de sănătate și feri
cire. urări de prosperitate poporului 
tunisian prieten, din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mesajul 
a fost transmis de Emil Nicolcioiu. 
conducătorul delegației guvernamen
tale române.

Mulțumind călduros pentru mesaj 
și evocînd cu deosebită plăcere în
trevederile pe care le-a avut anul 
trecut, la Tunis, cu președintele 
României, președintele Habib Bour
guiba a rugat pe oaspetele român să 
transmită un cald salut, urări de să
nătate și fericire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de prosperitate poporului 
român prieten. Președintele Nicolae 
Ceaușescu — a declarat șeful statu
lui tunisian, cu acest prilej — a fă-

Rezultatele alegerilor 
generale din Cambodgia

PNOM PENH 22 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Cambodgiei 
Democratice" a informat că luni au 
fost anunțate la Pnom Penh rezulta
tele alegerilor generale din 20 martie 
pentru desemnarea deputatilor în or
ganul legislativ suprem al tării — 
Adunarea Reprezentanților Poporului 
din Cambodgia.

Prin votul populației, din 515 can
didați au fost aleși 250 de deputați, 
dintre care 150 din partea țăranilor 
și cite 50 din partea muncitorilor și 
a militarilor forțelor armate revolu
ționare. Dintre deputați. 46 sînt fe
mei. La alegeri au luat parte apro
ximativ 3.5 milioane persoane, circa 
98 la sută din totalul alegătorilor.

ÎN APĂRAREA SECRETARULUI 
GENERAL Al P. C. DIN CHILE

LONDRA 22 — Corespondentul
nostru transmite : Secretarul general 
al Partidului Laburist din Marea 
Britanie. Ronald Hayward, a trimis 
un mesaj autorităților chiliene. în 
care, în numele partidului, protes
tează împotriva intenției acestora de 
a înscena un proces secretarului ge
neral al Partidului Comunist din 
Chile. Luis Corvalan. și altor mi- 
Iitanți ai Unității Populare. în mesaj 
sînt condamnate „învinuirile fabri
cate" împotriva celor arestați. ce- 
rindu-se eliberarea tuturor detinufi- 
lor politici din Chile. Partidul La
burist din Marea Britanie arată că 
va acorda întregul său sprijin tutu
ror luptătorilor pentru restaurarea 
democrației și a drepturilor omului 

| în Chile.

umor : „Pe fronturile din nordul și 
din sudul tării inamicul a bătut toa
te recordurile de alergări pe o dis
tantă de 809 km-obstacole !“. Și rî- 
deau zdravăn, sănătos, cu- convin
gerea că ziua cînd ultima palmă din 
pămintul angolez va fi curățată de 
dușmanii poporului nu este ' departe. 
Pină a ajunge la ea și pentru gră
birea ei. cei ce nu fuseseră chemați 
sub arme trudeau din greu la re
punerea în funcțiune a fabricilor și 
uzinelor. înrolîndu-se în brigăzi de 
muncă patriotică. „Faptul că. adese- 
ori,_trebuie s-o luăm de la zero, să 
învățăm singuri a ne gospodări tara, 
studiind din experiența țărilor socia
liste — îmi spunea tînărul inginer 
angolez Paulo Amarai, care își 
terminase studiile în România — ne 
permite să schimbăm multe lucruri, 
și. in primul rînd. să refuzăm mo
delele epocii coloniale. In uzinele a- 
bandonate de către patroni și teh
nicienii europeni, deja experimentăm 
noi forme de gestiune încredințate 
comitetelor muncitorești sau repre
zentanților statului. Același fenomen 
începe să se producă în agricultură. 
Desigur, avem încă prea putină ex
periență și ne lipsesc în modul cel 
mai acut cadrele. Dar. în sfîrșit. sîn
tem stăpîni 'în propria noastră casă".

Pe fortăreața Sao Miguel flutură 
astăzi, printre gurile de foc ale ba
teriilor antiaeriene, drapelul M.P.L.A., 
drapelul Angolei libere. între zidu
rile fortăretei. pe caldarîmul grani
tic au fost aduse intacte statuile 
coborîte de pe socluri ale unui tre
cut de grea împilare. Conchistadori 
în zale medievale, guvernatori por
tughezi. care refuzaseră istoria unui 
popor cotropit cu forța crucii și a 
prafului de pușcă, șefi de oștiri in
vadatoare își priveau din bronzul în 
care fuseseră turnați ceasul decăde
rii după falsa măreție pe care le-o 
aduseseră cinci veacuri de „glorie" 
acum definitiv apusă. Ostași ango
lezi cu arma în mînă treceau prin
tre ei veghind ziua pașnică din Anul 
Unu al Angolei libere. Și surîsul de 
pe fetele lor era surîsul Angolei.

Ioan GRIGORESCU 

ritate și cooperare în Europa si In 
lume.

Congresul a ales organele-conducă
toare ale partidului.

In funcția de președinte al parti
dului a fost reales tovarășul Herbert 
Mies, iar ca vicepreședinte — tova
rășul Hermann Gautier.

Cuvîntul de închidere a fost rostii 
de Herbert Mies.

precum și urări de noi succese Parti
dului Comunist German.

Mulțumind, președintele P.C.G. a 
rugat delegația să transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu, C.C. al 
P.C.R.. un salut de caldă prietenie, 
iar Partidului Comunist Român, po
porului român, urarea de noi și im
portante succese în opera de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. Tovară
șul Herbert Mies a evocat cu satis
facție vizita delegației P.C.G. la 
București și întrevederile avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. subli
niind că discuțiile purtate cu această 
ocazie au adus o contribuție deosebi
tă la dezvoltarea și adîncirea rela
țiilor de prietenie și solidaritate mi
litantă dintre cele două partide.

independenței Tunisiei
cut o deosebită onoare Tunisiei trf- 
mitînd la sărbătoarea națională a 
poporului tunisian o delegație gu
vernamentală română, aceasta fiind 
o confirmare a bunelor raporturi 
statornicite de-a lungul anilor între 
Tunisia și România, între popoarele 
prietene ale celor două țări.

★
In timpul șederii în Tunisia. Emil 

Nicolcioiu a avut întrevederi cu mi
nistrul tunisian al justiției, cu alti 
membri ai guvernului tunisian, cu 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Socialist Desturian. Cu a- 
cest prilej au fost abordate unele 
aspecte ale colaborării dintre Româ
nia și Tunisia.

La întrevederi a luat parte amba
sadorul României la Tunis. Marin 
Rădoi.

DE PRETUTINDENI
• ISTORIA BULGA

RIEI. Institutul de istorie al 
Academiei de Științe din Sofia 
pregătește editarea unei vaste 
lucrări — Istoria Bulgariei. Co
lectivul de specialiști, condus de 
academicianul D. Kosev, care se 
ocupă de editarea celor 14 vo
lume ale istoriei, dispune de un 
mare număr de documente, ob
ținute atît pe teritoriul natio
nal. cit și în străinătate. Este 
vorba de aproape 650 000 micro
filme, de documente, reprezen- 
tînd mărturii asupra diferitelor 
epoci din istoria Bulgariei. Lu
crarea. la realizarea căreia co
laborează 25 de instituții și or
ganizații științifice, este menită 
să se adreseze unui cerc larg 
de cititori.

• AUTOMOBILUL CU 
HIDROGEN. De curind, pe 
străzile Harkovului pot fi văzu
te circulînd. alături de autove
hicule obișnuite, primele auto
turisme experimentale care fo
losesc drept combustibil hidro
genul, împreună cu benzina. Ca 
formă, autoturismele respective 
nu se deosebesc cu nimic de cu
noscutul tip „Moskvici". Alături 
de rezervorul tradițional se află 
însă un mic „reactor", unde prin 
reacția chimică a unei pulberi 
metalice cu apa se degajă hi
drogenul. care pătrunde apoi, 
odată cu amestecul de carbu
rant. la cilindrii motorului. Spe
cialiștii întrevăd în hidrogen 
combustibilul viitorului și pen
tru alte agregate din cele mai 
diverse domenii, tinîndu-se sea
ma de rezervele, practic inepui
zabile. existente în natură.

• „PROIECTUL FLO
RA". în Brazilia a început o 
amplă acțiune de cercetare si 
inventariere a celor aproxima
tiv 120 000 de specii vegetale 
existente în regiunea Amazo- 
niei. Acest proiect, inițiat de 
guvern. își propune să asigure 
protejarea zestrei vegetale, să 
identifice caracteristicile și 
proprietățile diverselor specii, 
inclusiv sub raportul utilității 
lor. creîndu-se in acest scop un 
centru de informații botanice și 
o „bancă de date". Conservarea 
florei amazonice — susțin spe
cialiștii — este de importanță 
vitală : pe de o parte, fără aco
perișul" arborilor, solul amazo- 
nic s-ar distruge rapid sub ac
țiunea ploilor tropicale. Reve
nind inutilizabil pentru agricul
tură. iar. pe de altă parte, 
odată cu dispariția junglei, pla
neta ar pierde unul din cei 
mai mari furnizori de oxigen.

• NINSORI ÎN AN
GLIA. Sosirea primăverii a 
coincis în Marea Britanie cu că
derea unei mari cantități de ză
padă. în unele zone ale tării, 
stratul de nea a atins 20 de 
centimetri. Surpriza a fost cu 
atît mai mare cu cit sezonul de 
iarnă, abia încheiat, a fost deo
sebit de blind. Căderea zăpezii 
a îngreunat foarte mult circula
ția rutieră. îndeosebi în vestul 
și nord-vestul tării.

• „DECIBELUL DE 
AUR". Pentru recompensarea 
creațiilor cinematografice care 
se disting prin deosebita cali
tate a benzii sonore. în Franța 
a fost inițiat premiul „Decibe
lul de aur". Primul premiu de 
acest gen a fost decernat de 
curind de către directorul Cen
trului cinematografiei franceze 
lui Louis Malle, pentru filmul 
„Luna Albastră".
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