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conducătorul încercat al ponorului nostru
'%• fig

in înfăptuirea marilor transfnări revnlutinnare
De la apariția sa pe scena istoriei, în urmă cu 55 de ani, Partidul Comunist Român a înscris pe stindardul său de luptă țelul transformării socialiste a societății românești. Partidul comunist a chemat oamenii muncii Ia cea mai adîncă prefacere socială cunoscută în istorie — „la- lupta cea mare pentru a sfîrși odată cu trecutul negru", a înlătura din temelii rinduielile nedrepte care generau robia, împilarea, a clădi o Românie nouă, liberă, independentă, suverană, o țară înfloritoare ai cărei cetățeni să fie egali în drepturi și îndatoriri, să se bucure din plin de roadele muncii lor. așa cum au visat, de-a lungul pe rug, sub mai buni ai partid — și porul nostru sale istorii! • pună, ca sarcină nemijlocită, teluri transformatoare atit de înaintate și de o asemenea amploare ICele cinci decenii și jumătate de viață și luptă, cele peste trei decenii de construcție socialistă stau mărturie că partidul comunist și-a îndeplinit și își îndeplinește în mod strălucit înalta misiune asumată, P.C.R. fiind inițiatorul și conducătorul unor uriașe transformări, care au schimbat din temelii structura țării — autentic partid al revoluției, exponent al noului revoluționar.O uriașă transformare revoluționară o constituie asigurarea libertății poporului. Sub conducerea Partidului Comunist Român a ..fost înfăptuită insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, care a deschis poporului român zorile libertății. Sub conducerea partidului, . clasa muncitoare, aliată cu țărănimea și cu celelalte pături de oameni ai muncii, desfășurînd bătălii revoluționare de o amploare fără precedent în istoria tării, a pus pentru totdeauna capăt domniei claselor exploatatoare, a instaurat pro-

pria ei putere. Secole de-a rîndul dominat, asuprit, crincen exploatat, poporul a devenit deținător al întregii puteri în stat, „domn sie însuși", stăpinul unic al propriului său destin. Prin reprezentanții lor aleși în organele centrale și locale ale puterii, ca și prin multiplele forme ale democrației directe, prin amplele consultări

dical prin crearea de noi ramuri si subramuri industriale, capabile să a- sigure angrenarea tot mai puternică a tării noastre în desfășurarea revoluției tehnico-științifice contemporane. deschizînd drum ridicării României spre nivelul țărilor avansate economic ale lumii.Cu o egală forță s-a manifestat su

înainte de a porni „pe mișcătoarele cărări", fiecare din navele construite 
pe șantierul din Drobeta Turnu-Severin „ia cu sine" ceva din calitățile 

realizatorilor: vigoare, îndrăzneală, dăruire

Rezultate importante 
în îndeplinirea 

planului• Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderea de rulmenți din Birlad au depășit cu 2,2 la sută sarcinile de plan la producția globală ce le-au revenit în primele 85 de zile din acest an. Producția fizică obținută peste plan în această perioadă se ridică la 3.000 de rulmenți. De relevat si faptul că plusul de producție s-a realizat in condițiile economisirii a 10 tone de oțel. (Crăciun Lăluci).• Colectivul întreprinderii de produse refractare din Alba Iulia și-a îndeplinit cu opt zile mai devreme planul pe primul trimestru. Este un'rezultat care are la bază organizarea temeinică a producției, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea productivității muncii. (Ștefan Dinică).• Colectivele de muncă de la cele trei oțelării ale Combinatului siderurgic din Hunedoara’ — care s-au angajat în acest an să realizeze, printre altele, 25 000 tone de oțel peste sarcinile de plan — desfășoară o activitate ritmică, ce le permite să obțină zilnic zeci de'tone de metal in contul angajamentului. Formațiile ce servesc cuptoarele de la oțelăria electrică au înregistrat în cursul zilei de ieri un prestigios succes — îndeplinirea cu sase zile înainte de termen a planului de producție revenit secției pe primul trimestru al acestui an. (Sabin Ionescu).

veacurilor, jertfindu-se roată sau glonț, fiii cei poporului. Nici un alt cite nu a cunoscut po- de-a lungul zbuciumatei — nu a cutezat să-și pro-

„Victoriile poporului român, toate 
marile sale înfăptuiri în procesul 
transformării revoluționare a societății 
se datoresc activității creatoare a 
Partidului Comunist Român, liniei sale 
politice marxist-leniniste64.

NICOLAE CEAUȘESCU

populare, masele largi ale poporului își spun părerea asupra principalelor legi și hotăriri. asupra tuturor problemelor de care depinde mersul îna- _,inte al societății — și, în același timp, participă la înfăptuirea acestora, la conducerea treburilor obștești.O uriașă transformare revoluționară s-a produs în starea economică a țării. Ca urmare a înfăptuirii politicii partidului de industrializare, în- tr-o țară sortită să rămînă „eminamente agricolă", s-au înălțat, într-o perioadă scurtă, puternice centre industriale, mii și mii de unități productive care fac să pulseze din plin o viață economică dinamică pe întreg cuprinsul tării. Structura e- conomiei naționale s-a modificat ra-

fiul transformărilor înnoitoare și în agricultură, spulberînd pentru totdeauna starea de încremenire „patriarhală" în care se afla de secole satul românesc. Cooperativizarea agriculturii. extinderea mecanizării si chimizării. aplicarea tot mai largă a cuceririlor științei au șchimbat fundamental viata țărănimii, au asigurat creșteri substanțiale ale producției agricole, au deschis perspective largi pentru transformarea agriculturii în- tr-o variantă a muncii industriale.O uriașă transformare s-a produs în însăși condiția umană. Ce reprezenta oare omul muncii în vremea orînduirii burghezo-moșierești decît un obiect al exploatării, batjocurii și disprețului din partea celor avuti ?

Asigurînd desființarea oricărei exploatări și asupriri a omului de către om, oribntind întreaga dezvoltare a economiei naționale potrivit cerințelor ridicării nivelului de trai al poporului. făuririi bunăstării celor ce muncesc, politica partidului constituie - expresia vie a umanismului socialist. S-a schimbat profund, revoluționar, condiția femeii, înconjurată astăzi de prețuirea cuvenită ca participantă activă la construcția socialistă ; s-a schimbat profund condiția tineretului, care beneficiază de cele mai largi posibilități de a-și dezvolta și valorifica talentele și aptitudinile. Printr-o profundă transformare revoluționară și-a găsit soluționare problema națională ; astăzi oamenii muncii, indife-r rent de naționalitate, se bucură de o deplină și reală egalitate în drepturi, în toate sferele vieții sociale, poporul român devenind. în totalitatea sa. o mare și unită familie a oamenilor liberi, animați de idealul comun al propășirii patriei — România socialistă,O uriașă transformare s-a produs și în ce privește condiția culturală a poporului. Ce poate fi mai revelator în acest sens decît faptul că. în numai citeva decenii. România s-a transformat dintr-o țară în care — după cum recunoștea în 1931 un potentat al timpului — „numărul analfa- beților culturali, socotind la un loc și pe cei integral neștiutori de carte, cuprinde trei sferturi din populația țării". într-una in care prima treaptă a învățămîntului liceal reprezintă limita obligatorie a studiilor. RcvoMia condusă de partid în cultură a dus fă “transformarea acesteia din apanajul unei minorități de pri- vilegiați în bun al întregului popor, la înflorirea creației artistice, pătrunsă de cele mai înaintate idealuri și aspirații ale poporului.Tuturor acestora li se adaugă uriașa transformare înfăptuită în situația internațională a României — tară cu adevărat independentă și su
(Continuare in pag. a IlI-a)

In ziarul de azi

Constantin MORARU

fine sau, co-

• Sindicatele — participante active la în 
făptuirea Programului ideologic al parti 
dului • La volan — cu răbdare și... fără 
tutun • Rubricile noastre : Faptul divers ; 
Fapte, opinii, propuneri ; Sport; De la 
corespondenții noștri pretutindeni

Dioptrii 76
răspundere din 

Văii Jiului. S-a
Ședință cu participarea cadrelor de 

conducerea exploatărilor miniere ale 
vorbit scurt, la obiect. Fiecare din cei care au luat 
cuvintul a încercat să dea răspuns precis întrebării : 
cum sint înlăturate, in 1976, unele din deficiențele 
manifestate anul trecut, mai ales cele privind orga
nizarea muncii, ce măsuri se întreprind pentru spo
rirea producției de cărbune in primul an al actualu
lui cincinal ? Și, totuși, la un moment dat, față de 
tonul general de responsabilitate și optimism, inter
venția unui director de exploatare minieră a făcut 
notă distonantă. „Să vedeți — spunea el — sarcinile 
din ’76 au crescut față de cele din anul trecut, sint 
mari. Și foarte grele. Ne înfruntăm cu greutăți obiec
tive... așa că, finind cont de toate acestea, o redimen-

sionare a planului, în sensul reducerii lut, ne-ar a- 
juta..."

Directorul care a vorbit astfel nu era cunoscut ca tin om comod, pe care munca l-ar inspăiminta. Toc
mai de aceea era greu de știut in ce măsură cei de 
față i-au dat sau nu dreptate. Pentru a clarifica lu
crurile, a intervenit, primul secretar al comitetului 
municipal de partid :

— Foarte adevărat, planul pe .76 este mai mare 
decît cel din anul trecut. Nici nu se poate altfel. Ca 
să ne convingem împreună de ce a crescut, îl intreb 
pe tovarășul' director : este adevărat că in 75, dacă 
imi amintesc bine, v-au crescut forțele prin reparti
zarea a 5 sau 6 ingineri 1 Este adevărat că in 75 ex
ploatarea minieră pe care o conduceți a fost dotată cu 
mai multe utilaje ca oricind ? Este așa sau nu ? Aii 
raportat apoi că in 75 au urmat cursurile de calificare 
și de ridicare a calificării citeva sute de muncitori. 
Este adevărat ? In c'eea ce privește greutățile obiective 
— ele sînt ; și le vom depăși. La fel și greutățile su
biective despre care aici nu s-a spus un cuvint. Dacă 
este vorba de ajutor, sintem gata oricind să vi-l dăm. 
Dar nu in sensul redimensionării planului, al reducerii 
lui, ci pentru redimensionarea modului de a gindi și 
evalua posibilitățile de care dispuneți pentru sporirea 
producției de cărbune

De unde s-a desprins limpede că schimbarea „diop
triilor" cu care sint privite realitățile noi ale unității, 
altele decit cele de anul trecut, corectarea modului 
de a gindi sint ele insele o rezervă de perfecționare 
a activității colectivului.

Acest lucru n-a mai fost spus in ședință, dar toți 
cei de față l-au subînțeles.

i&yț-:

La z< în INDUSTRI

După cum s-a subliniat la recenta ședință comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri, realizarea producției destinate exportului conform cerințelor pieței externe, de calitate și performanțe tehnice, reducerea importului la strictul necesar, prin asimilarea de noi produse și piese de schimb, prin extinderea înlocuitorilor, precum și desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de cooperare internațională, din

tară și de peste hotare, trebuie să se afle permanent în centrul preocupărilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor industriale, institutelor de cercetare și proiectare.în legătură cu direcțiile și căile principale de acțiune în vederea îndeplinirii acestor sarcini de mare însemnătate economică, ne-am adresat tovarășului ing. 
Nicolae M. NICOLAE, ministru Ministerul Comerțului Exterior și mice Internaționale. secretar de stat la Cooperării Econo-— Pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului de comerț exterior trebuie să fructificăm din plin posibilitățile pe care ni le oferă afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice în toate ramurile economiei naționale, atribut definitoriu al cincinalului în care am pășit în acest an — a subliniat pentru început interlocutorul. în acest sens, în centrale și întreprinderi triale se rează. în : conlucrare i stitutele și trele de cercetare, proiectare și creație, programe speciale de realizare a exporturilor, cuprinzînd modernizări ale producției și realizarea de produse noi. cu caracteristici tehnico-economice Ia nivelul performanțelor înregistrate pe plan mondial. Ridicarea continuă a calității produselor destinate exportului reprezintă o cale principală de creștere a competitivității mărfurilor românești pe piața externă.

indus- elabo- strînsă cu in- i cen-

întreprinderiLa nivelul fiecărei șl centrale, la scara întregii economii naționale, se cer aplicate „strategii" pe produse. Aceasta înseamnă — îndeosebi în contextul creșterii ponderii’ în ansamblul exporturilor românești a produselor de înaltă tehnicitate —
a produselor, In tehnico-științifice.

• Calitatea în concordanță cu cerințele pieței 
externe * Reducerea importului la strictul 
necesar pe baza valorificării potențialului 
propriu de gîndire și creație tehnico-științifică

L A Z1 A T n T T T. T ÎT W- &
INCALITATEA INSĂMINȚÂRILOR

ANALIZĂ EXIGENTĂ A REZERVELOR DE CREȘTERE A RITMULUI DE LUCRU
ln pagina a 111-a

a nu te rezuma numai la activitatea de producție și de vînzare, ci a a- borda creator întregul complex de activități pe care le presupune um export dinamic și eficient, începînd cu cercetarea, concepția și fabricarea de produse noi, continuînd cu promovarea lor activă pe piețe și distribuirea prin canale optime și încheind cu asigurarea serviciilor; complete după vînzare. în cazul fiecărui produs. Avem datoria să manifestăm mai mult dinamism la exportul nostru, să propulsăm cu insistență creația proprie, originală în materie de concepție, design, să impunem produse noi românești, adaptate preferințelor clientului, idei și creații în' domeniul cărora România să dețină priorități pe piața mondială.Trebuie spus că nu întotdeauna a- cordăm atenția cuvenită tuturor problemelor care definesc competitivitatea exporturilor. Aspecte aparent mai puțin importante cum sînt modul de prezentare, finisajul, ambalajul ș.a. pot plasa produsele într-o categorie inferioară de prețuri obte- nabile. De aceea, pe lingă necesitatea întăririi controlului de calitate, ince- pind chiar cu un. autocontrol exigent din partea muncitorului din secție, trebuie să se acorde atenție sporită activităților de creativitate, de conti-

nuă perfecționare pas cu cuceririleIndustria, întreprinderile constructoare de mașini, cele producătoare de bunuri de consum, practic toate unitățile trebuie să răspundă cu mai multă promptitudine, mobilitate, capacitate de adaptare la cerințele pieței externe.Ministerul nostru va acționa mai intens pentru asigurarea ritmică a fondului de marfă la export, potrivit termenelor și prevederilor contractuale, sus- ținind orice inițiativă și măsură în direcția ridicării continue a nivelului calitativ și tehnic al produselor.
— Care sînt sarcinile prioritare în 

domeniul activității de import ?— Pe terenul fertil al cincinalului revoluției tehnico-științifice, industria noastră — așa cum a indicat secretarul general al partidului — trebuie să-și facă un titlu de onoare din a asigura, cu forțe proprii, mașinile și instalațiile, aparatura de măsură și control, utilajele de cercetare și piesele de schimb necesare economiei naționale intr-o măsură tot mai mare, astfel incit importurile să fie reduse la strictul necesar. Consemnăm. în acest sens, experiența rodnică a unor colective de întreprinderi în dotarea cu mașini, utilaje și instalații prin eforturi proprii, fără a mai recurge la import, prin valorificarea intr-un grad mai înalt a potențialului propriu de gîndire și creativitate. Ca rezultat al măsurilor inițiate de conducerea partidului, a- ceastă acțiune este în curs de generalizare și. chiar în aceste zile, în numeroase întreprinderi au loc analize tehnico-economice — cu participarea muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, a specialiștilor din cercetare și proiectare, din învățămînt, din centrale și ministere — în vederea redu
(Continuare în pag. a II-a)

REPORTAI QIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
^...,......        .-.ej.'-j................. . .............. ■ ... t ... . jJ/e...nu mai găsesc, pentru a mă duce într-acolo, nici un drum, decît numai în amintire, decît numai printre amintiri. Dar drumuri adevărate, concrete, de pă- mint, de piatră, de asfalt, pe care să-mi port pașii spre trecut, nu mai găsesc. O. nu că atîtea din străzile și ulițele pe care le-am bătut în anii copilăriei și tinereții mele n-ar mai e- xista, ar fi fost șterse, contopite. topite, acoperite cu altele. în urma unei înnoiri urbanistice totale. Există și Calea Victoriei, și cele două mari bulevarde est-vest și nord-sud, există și Cheiul Gârlii („Chiogîrlii", cum îi spun frații și verii Moro- meți ai lui Marin Preda), de dincolo de Abator pînă dincolo de Cotroceni. unde plopii — arborii Bucureștilor — .înalță, peste acoperișurile cartierului, ramuri fremătătoare dimpotrivă, unindu-si umbresc ca coameroanele bătrîne. mari porțiuni de cer. niște adevărate muntoase. Mai există strada Izvor și strada Mihai Eminescu, strada 11 Iunie și strada Frumoasă, și An- tim. și Sfinții Apostoli, si Uranus, și Batistei, si Pop? Nan. și Știrbei Vodă, și Agricultori, si Dogari, și Epicol (!). și Campoduci (!). și Lînăriei, și Cercului, și Semicercului, și Rondă, și Witting, și Sărindar (azi, Constantin Miile, dar toț cu tipografii și redacții), și Cazărmii, și Vînători. 'pe unde sînt multi castani _ — concurenții plopilor la in- tîietatca silvică a Capitalei — și Rahovci, și Filantropiei. și Artei, și Muzelor, și Melodiei, și Șoseaua Ki- seleff — și cite și mai cîte

din nenumăratele ce înfiripat și bătătorit —' ca niște poteci, prin păduri — apoi s-au pietruit, și s-au botezat, și s-au numerotat — așa cum se cuvine în orașe — de-a lungul veacurilor bucureștene.Atunci, de ce nu mai găsesc drumurile, ce s-a în- tîmplat ? S-a întîmplat, în

unui pumn de oameni. Porțiunea simbolic cuprinsă șt numită „intre Capșa și-Palat". Totul conducea tr-acolo, orice stradă buia să ducă acolo, faimoasa cafenea și bara de alamă din fata vitrinei acesteia, de care se rezemau, de dimineața pină seara, coatele Miticilor
în- tre- spre spre

minuscul, dar de o greutate uriașă, însemna „a ieși". Centrul acesta, dacă ar fi fost împrejmuit cu ziduri fortificate, cu porți ferecate, cu șanțuri de apă, n-ar fi fost despărțit de pitalei decit această simplă, dar fundamentală opoziție: „în oraș"
mai abrupt restul Ca- era prin

„Cînd amintirile-n trecut 
încearcă să mă cheme... a

Reportaj de Radu POPESCU

primul rind, că toate aceste străzi — la locul lor, u-, nele păstrînd (mai mult sau mai puțin) vechea lor înfățișare — și-au schimbat sensul, și-au schimbat cursul. în fond, în termeni i clari, și-au schimbat funcția, și-au schimbat rostul, Căci rostul străzilor caro compuneau orașul era să ducă în centru. Orașul ăsta al nostru, întins, la intim- plare, pe nu știu cîte mii de hectare, nu era, în realitate, în esență, decît un centru, centrul lui administrativ, economic și social, palma de loc pe care se găseau frumoasele case ale burgheziei, sediile autorităților și oficialităților, marile magazine. locurile de întîlnire și distracție — diurne și nocturne — ale

bucureșteni, cu o siguranță stăpînitoare, ca de un ecuator al universului românesc. A merge „in oraș" însemna a căuta acest centru, acest nucleu de cometă, care trăgea o coadă imensă, cețoasă, necunoscută : restul imens al Capitalei.Dimpotrivă, a merge spre ' zonele muncii, ale matului, ale celor ce slujeau centrul și pentru el însemna „a ieși" din oraș. A te îndrepta spre uzinele și fabricile mărginașe, spre Malaxa, spre Vulcan, spre Tăbăcării, spre Atelierele Grivița însemna „a ieși". A căuta cartierele muncitorești, cartierele sărace, semirurale, cartierele pe care le apăsa și le strivea „centrul".

l“ — o dintr-un mai mic, celelalte, mentalitatea erau erau
anoni-asudau

și „afară din oraș’ trecere rapidă singur, și cel cartier, în toate care pentru burghezului central „terra incognita", maidan, pîrloagă, paragină. Erau, într-adevăr, ca înfățișare și condiție, dar erau, mai ales, ca realitate socială. Și această realitate socială făcea ca toate străzile să curgă spre centru, precum drumurile care, în vechime, duceau toate la Roma.Desigur, de atunci, numai în treizeci de orașul nostru a crescut, populația lui a sporit, industriile lui s-au înmulțit, școlile, universitățile. întreprinderile, activitățile de tot felul s-au dublat, s-au
dcsi ani

triplat, și-au extins enorm atit prezența, cit și raza de acțiune. Dar să fi avut și pe atunci aceeași populație. aceeași întindere, să fi fost industrializat ca Londra sau Pittsburgul, însă în același regim social, realitatea n-ar fi fost cituși. de puțin alta.Aveam un prieten, locuia la bariera Vergului. pe o străduță paralelă numai la doi pași de bulevardul de centură Mihai Bravul. Avea o cameră la mansarda unei case cu numai două etaje. Priveam pe fereastră, spre sud-est : aveam in fața o- chilor numai cîmp, presărat. ici și colo, cu rare, incredibile cocioabe, iar ceva mai departe, o insulă de ' ziduri și coșuri fumeginde : fabricile Malaxa. Tot orașul era in spatele nostru. Astăzi, locuințele din acel cartier sînt desemnate în anunțurile „Micii publicități" ca „hipercentrale". Și sînt. La zidul Academiei Militare, din extremitatea opusă — a,ceeași. odinioară, priveliște : vagă și sordidă mahala-sat în față — orașul în spate. Același lucru pe la cimitirul Bellu; același pe la capătul Filantropiei. Azi din aceste puncte abia încep cartiere uriașe, noi, cu blocuri imense, cu bulevarde largi, drepte ca niște rigle sau curbate elegant, cu piețe, parcuri, cinematografe, teatre, magazine, restaurante — adevărate o- rașe: Priveliștea chea vechiului e Uluitoare, creatoare a atmosferei și „metropolă",vroia să le simuleze capi-
din mu-București în sfîrșit, peisajului, aa senzației de pe care atit

e,

Pantelimon, unul dintre cele 
cartiere din

mai noi și mai moderne
Capitală Foto : S. Cristiantala de acum ani, cu morga șiȘi totuși modificarea Ci lă te și prinsul aceluiași oraș. Au dispărut realitatea și mentalitatea de „centru". Astăzi, dacă mă duc în Balta Albă sau în Drumul Taberei. știu, simt, observ în fiecare detaliu că mă aflu într-un punct, intr-un car-

treizeci de cu țifna ei. aceasta enufundamentală, unitate socia- aceea care nucu-
aceea deși morală,mai face să „mergi in să „ieși din", în

tier oarecare al unui singur și omogen oraș, oraș al muncii libere și egale, al demnității cetățenești și o- menești. Oraș nu circular, ci sferic : oriunde m-aș a- fla sînt in „centru", pe o suprafață care nu are nici un „centru". Iar străzile, a- cum, duc și curg le sensuri, prin una. a RomânieiIată ce mi se splendid și iată „cînd amintirile-n încearcă să mă cheme.. ".
in ambe- capitala, socialiste, pare nou, ce găsesc trecut.
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| Fetița cu trei |

DIVERS
Cascador
la trei ani

Lăsat 
pil de 
tras un scaun lingă __________
deschisă și s-a aplecat să pri
vească jocul copiilor de afară. 
La un moment dat a făcut o 
mișcare greșită. Si iată-l pion 
jind de la etajul al treilea al 
blocului direct pe pămint: Toți 
din jur au rămas 
Dar „viteazul" 
cîteva clipe, s-a 
praf și a alergat pe scări in sus. 
văitindu-se :

— Mi-am rupt nasul ! Mi-am 
rupt nasul...

Nu-și rupsese năsucul. Se 
zgiriase. Dus imediat la spital, 
s-a constatat, după trei zile de 
supraveghere, că micul casca
dor de trei ani a scăpat nevă
tămat.

singur in Casă, un 
trei ani din

co- 
Bacău a 
fereastra

încremeniți. 
s-a ridicat după 

scuturat de

Cedri
pe litoralCedrii — frumoșii arbori specifici climatului mediteranean — vor putea fi întîlniți și admirați și în parcurile litoralului românesc al Mării Negre. După îndelungi și migăloase. încercări și experimentări făcute la baza de cercetări a silvic Constanța, specialiștii de aici au reușit să obțină. în pepiniera de la Mamaia-Sat, o superbă cultură de cedri. Ei au înfruntat cu brio gerurile iernii. în aceste zile, îngrijiți de lucrători, sub conducerea tehnicianului Ilie Nițu, cedrii întîmpină primăvara cu o vigoare de parcă se simt ca la ei acasă.

Inspectoratului

La întrecere
cu porumbeiiEste decoratoare la o fabrică de sticlărie, fesie, pentru zgircită cu tezia. E. B. mai are o pasiune ■ porumbeii. Dar nu porumbei obișnuiți, ci... poștași. într-una din zilele trecute, E. B. și-a umplut portbagajul autoturismului proprietate personală cu porumbei poștași, a făcut un drum de aproape 100 de kilometri. de unde le-a dat -voie să zboare. în toare s-a suit lan și a pornit-o teza, spre : casă, rat să cîștige porumbeii. Dar i-s reușit. Surprinsă de un e- chipaj al miliției circulînd cu viteză excesivă, E. B. a fost stopată și amendată. Mai bine așa, decit să o fi costat viața...

In afară de pro- care nu e deloc migala și fan-

clipa urmași ea la vo- ■ cu toată ..vi-Ținea neapâ- 'ntrecerea cu tentativa nu

în vîrf de
munte

lucru de 
munții

SINDICATELE
participante active la înfăptuirea 

Programului ideologic al partidului

Din lirica elenă contemporană

La un punct de 
vițiul Mogoșa, din 
ramureșului, se aflau șase 
meni. Toți șase, intr-o diminea
ță geroasă de martie, s-au tre
zit grav bolnavi. Gripă. Printre 
ei se aflau un copil mic (6 ani) și o femeie gravidă. Nu puteau 
cobori in vale, la spital. I-au 
descoperit cițiva muncitori de 
la tntreprinderea de rețele elec
trice. Dar nici ei n-au putut 
să-i transporte în starea în care 
se aflau. Au telefonat la Baia 
Mare, la echipa „Salvamont". 
Șeful echipei, medicul Gyorffy 
Ludovic, împreună cu colegul 
său loan Covaci au apucat ime
diat drumul muntelui, ducind 
celor aflați în primejdie nu 
numai medicamente, ci și un 
cuvint de îmbărbătare. Si me
dicii au vegheat pacienta din 
vîrful muntelui pînă i-au scos 
în afara oricărui pericol.

pe
Ma- 
oa-

Este sugestiv amintesc, dintru început, că la finele actualului cincinal producția industrială a județului Gorj din asiul 1950 va fi realizată în numai patru zile, această creștere impresionantă avind la bază importantul efort de investiții făcut de statul nostru. ‘Impetuoasa dezvoltare economică, activitatea consacrată creșterii eficienței activității productive, a investițiilor alocate și obținerii ritmurilor* scontate trebuie să fie însoțite, potrivit orientărilor .date de conducerea partidului, de eforturi susținute în direcția formării și dezvoltării conștiinței socialiste a maselor. Această laborioasă activitate. condusă de organizațiile de partid, are o puternică .înriurire a- supra modului de gîndire și de ac- țiune al fiecărui om Prin formele mijloacele muncă ce le sînt specifice, sindicatele din județ au datoria să participe nemijlocit la gramului ideologic deplinind. în unități economice și instituții. sarcinile ce le sînt trasate în această privință de către organizațiile de partid.Experiența ne-a dovedit cit de necesar este să așezăm pe primul plan al preocupărilor dezvoltarea răspunderii muncitorești față de munea și avuția socialistă, promovarea inițiativelor și experiențelor valoroase, selecționl.ndu-le și aplicîndu-le potrivit specificului fiecărei unități economice. Pornind de la faptul că industria minieră a județului va asigura. la finele cincinalului. 72 la sută din necesarul de combustibili solizi în termocentralele republicane, în întrecerea socialistă s-a pus accentul pe aplicarea unor de certă eficiență : „în schimb, depășite cărbune Motru) ; laie să obținem performante superioare de tehnică minieră". (Exploatările miniere Ploștina, Horăști. Lu- poaia). întrucit anul trecut aplicarea unor inițiative, cum ar fi „Contul colector de1 economii al grupei' sindicale" sa,u „Să lucrăm o zi pe lună cu materiale, combustibili si lubrifiant! economisiți" au dat bune rezultate în cîteva întreprinderi, ne-am propus să inițiem măsuri pentru larga lor aplicare.în unități economice, mai cu seamă in unitățile . de bază ale producției, în secții, ateliere, am întreprins — iar în viitor va trebui s-o facem și mai insistent — ' o serie de măsuri care să subsumeze deplin întreaga muncă politico-âducativă și cultu- ral-artistică sarcinilor și preocupărilor actuale ale fiecărui colectiv, să militeze pentru instaurarea disciplinei și ordinii, a unui climat de etică și echitate socialistă. Desigur. îndeplinirea unor asemenea deziderate nu se face, doar prin declarații de intenții,, cere muncă, o preocupare perseverentă, pasiune. Tocmai de aceea, membrii biroului executiv, întregul activ al sindicatelor se străduiesc să deplaseze centrul de greutate al activității lor în întreprinderi, iri secții, ateliere. Prin consultarea oamenilor muncii am căutat cele mai potrivite soluții pentru ca în conceperea și organizarea acțiunilor politico-educative să se înlăture orice elemente de improvizație, de festivism.Sindicatele din întreprinderi. Intre care cele de la Combinatul pentru prelucrarea lemnului Tg. Jiu, Combinatul de lianți și azbociment Bîr- sești. unitățile Trustului petrolului Tg. Jiu, șantierele întreprinderii județene de construcții-montai ș. a. au initiat manifestări interesante si efi-

ciente, cum este „Ștafeta muncii politice și cultural-educative de masă"'. Prin ediții speciale ale gazetelor de perete, prin „cazuri" înregistrate pe bandă . de magnetofon, precum și prin programe ale brigăzilor artistice de agitație sînt prezentate pe scurt realizările, medalioane ale fruntașilor și evidențiațildr, .aspecte însoțite și de critica unor fapte care contravin modultii socialist de muncă și de comportare în uzină, societate și familie. Pentru a pune și mai bine în valoare forța opiniei colective, s-a trecut la prezentarea. în adunările grupelor sindicale. a hotărârilor comisiilor de judecată privitoare la cei care.' într-u.n fel sau altul, aduc prejudicii avuției

tură a sindicatelor din. Tg. Jiu. precum și clubul din orașul minier ,Mo- t.ru, construite cu fondurile U.G.S.R.. dispun de spații cu multiple funcționalități. în cadrul acestora funcționează „case ale tehnicii", cercuri destinate activităților de cineclub, cinefoto. tehnico-aplicative etc. Dacă la casa de cultură a sindicatelor din municipiu manifestările politice și cultural-educative se desfășoară pe baza unui program riguros respectat, la cluburile Motru și Sadu și în alte locuri acțiunile de acest fel sînt sporadice. Așa se explică de ce. deseori, unii activiști culturali, dind dovadă de formulism, preferă să le raporteze drept „acțiuni proprii' duite in cluburi și
al muncii, și de În pregătirea Congresului educației politice 

și culturii socialiste

înfăptuirea Pro- al partidului, în-

initiative eficiență : „în fiecare prevederile de plan să fie cu cel puțin două tone de pe post" (E. M. Leurda — „Cu aceleași mașini și uti-

socialiste, sau se abat de la normele socialiste o largă la Leurda-Motru acțiunea comitetului sindicatului, intitulată sugestiv „în mina noastră lucrează o mare familie socialistă", prin care, în.dezbateri publice, se pledează pentru omogenizarea colectivului. pentru primatul intereselor colectivității fată de oele personale, pentru un comportament demn atit in producție. cit și după orele de program. Și nu putem să nu amintim de contribuția pe plan educativ a celor 204 lectorate, a informărilor politice în adunările lunare ale celor aproape 2 000 de grupe sindicale, a expunerilor făcute în sălile de apel, cluburi, cămine ale tinerilor necăsătoriți.Analizîndu-ne critic și autocritic metodele de muncă, am identificat existenta a numeroase lacune in activitatea politico-educativă pe care o desfășurăm. Va trebui să acționăm mai hotârît pentru ca agitația vizuală să aibă un conținut concret, mobilizator. pentru ca propaganda prin conferințe, eliberată de balastul generalităților și al faptelor neconvingătoare. să devină un puternic instrument de educare politică,, cetățenească. Munca politică și eultural- educativă va trebui să se reflecte pretutindeni în îndeplinirea sarcinilor economice și sociale, în întărirea ordinii și disciplinei.Dispunem de multe posibilități pentru folosirea mai bună a bazei materiale destinate activității cultural-educative. Moderna casă de cul-

de muncă și viață. De popularitate se bucură

“ pe cele găz- prezentate de formații ale celorlalte instituții învestite cu atribuții în domeniul muncii politice și cultural-educative. Destul de rar se simte prezența formațiilor noastre și în cadrul acțiunilor „Acasă la navetiști". ..Astă seară sinteți invitații noștri" etc.în aceeași ordine de idei, se cere relevată necesitatea de a acorda mai multă atenție activității politicc-edu- • cative in cadrul formațiilor de muncă ale S.M.A. și I.A.S. Deși am pre- ' zentat programe speciale sub genericul ..Elogiu maeștrilor recoltelor bogate" și am organizat unele schimburi de experiență, simpozioane. conferințe etc., trebuie spus că nu am acționat la nivelul cerințelor și pe măsura posibilităților.Pe baza prețioaselor indicații date în repetate rinduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind creșterea contribuției sindicatelor la perfectionarea activității economico-soeiale si întărirea disciplinei socialiste, muncitorești, recentele conferințe și a- dunări pentru dări de seamă și alegerea noilor organe sindicale, desfășurate în pregătirea Congresului U.G.S.R.. și-au înscris, prioritar. în planurile de măsuri adoptate, acțiuni care să determine sporirea contribuției noastre la dezvoltarea conștiinței socialiste a fiecăruia dintre cei aproape 90 000 de membri de sindicat din județul Gorj, creșterea aportului lor Ia înfăptuirea mărețului Program al partidului.

Un zvon proaspăt de ' poezie adie dinspre străvechile păminturi ale Eladei. O cultură milenară ne trimite în aceste zile un nou mesaj al vigorii sale mereu tinere, al bogăției de eterne frumuseți, prin versurile de aleasă simțire ale poetei elene contemporane 
Ioanna Tsatsos.Acest cuprinzător florilegiu — alcătuit și tălmăcit de poetul Ion Brad cu înțelegere și sensibilitate pentru complexitatea poeziei elene, a tileurilor ei intime legate de o străveche istorie — dezvăluie cititorului român, familiarizat, de altfel, cu valorile perene ale culturii grecești, arta de excepție a unei poete care adună, in vers, o lume a miturilor și a realității imediate, a fabulosului antic cu aură de legendă și a frămîntărilor cotidiene. între repezi urcușuri spre piscuri de lumină și prăbușiri zguduitoare spre durerile lumii și ale omului, lirica poetei se vrea un balsam, dind echilibru și liniște acolo unde e bucurie expansivă, îndemn la faptă și ; acolo unde viața schimbare. Tocmai două laturi ale unei poetice adine umane determină natura acestei poezii : meditativă, interiorizată, însoțită de sunetele adinei ale cîntecului elegiac, acea melopee de „Atena întristată", „iși pleacă fruntea toare și ochii triști piatră funerară, care că numele mbrtilor dragi", dar care, totodată, este ca- pabilă să intuiască și, mai ales, să aspire spre marile permanențe umane. spre bucuria și frumosul împlinite deopotrivă în viață și in artă.
t V

PROGRAMUL I

acțiune cere aceste i etici

care gindi- pe-o evo-

T

Vasile CAZAN
președintele
Consiliului județean Gorj 
al sindicatelor

Cartierul Crișan I, vedere generalâSlatina.

Faptul că poeta debuta destul de tîrziu, in 1965, cu un jurnal de notații din perioada rezistenței naționale antifasciste (Paginile ocu
pației), edificatoare prin natura lor angajată, dovedește „marele impuls de real" care-i susține poezia, ancorarea poetei în istoria imediată a patriei sale. Prima sa culegere de versuri (prezentă masiv în volumul de față) : Cuvintele tăcerii, din 1968, releva virtuțile unui talent matur, cu alea-

năzuința spre armonie. Chiar și atunci cind „chemările" orizont dizolvă rigorii
saphice tulbură un de lumină, ele se în apele clare ale __=___ gîndului : „Tainica

liniște a strins / toate du
rerile nespuse / și prea
discreta mea chemare, / tai
nica liniște a-nchis / toată 
iubirea și-ndoiala mea / in 
tine, / tăcerea mea ascunsă 
/ ce s-a-ntins 7 pe cerul 
nopții, / norii i-a strins I 
și-a risipit lunatica furtu
nă, ! întunecimea mea".

Ioanna TSATSOS

POEZII
sa calitate de a ști să ajungă la esențe,' de a se exprima aforistic. încă de atunci, poeziile sale devin adevărate „oracole" lirice, nuclee de mare concentrație ideatică, trăind nu atit prin ceea ce numesc, cit mai ales prin sugestia și ritmurile interioare pe care le deșteaptă, ca în această invocație erotică : „Timp fără 
tine, / ore și ore se schim
bă in luni / fără tine, / fiece 
zi se apleacă peste ziua 
cealaltă / rănită / făcind 
dintr-o lună o criptă adin- 
că, / procesiune de luni ce
nușii / viața mea fără tine".Focul sacru al iubirii autentice — motivul central al volumului de debut — mîngiie și răscolește fără a trezi patimi ; efectul acțiunii lui e domolit de reținerea unei lucidități creatoare, născută dintr-un simț al echilibrului, din

Un alt capitol al cărții (extrase din volumul Ele
gie pentru Ghiorghios, din 1971 — dedicat fratelui său Ghiorghios Seferis. „in chiar anul morții lui") consacră definitiv o creație poetică de aleasă tinută și de mare forță a sentimentelor. Pierderea unui frate iubit face să picure din ochiul înlăcrimat al sufletului boabele fierbinți ale durerii : „A coborît des
părțirea / în val / zugră- 
vindu-ți chipul. / în marea 
întreagă / joacă privirile 
tale / reflectîndu-se pe fir
mament. / îmbrățișez re
fluxul aspru al timpului / 
ce se retrage în destrăma
re". Ca în marile mitologii ale Eladei, poeta cîntă un destin orfic, jalea lucrurilor pentru intrarea în neființă ; „Nu e prea sim
plu / să cobor cu tine / la 
hotarul Aheronului ; / să 
te întorc... / sprijinindu-ți

sufletul / aripă singerindă 1 
de sufletul meu".Prin această noapte de durere înaintează . lirica poetei spre esențializare și concizie. Printr-un suprem efort dg ajungere în lumină, eă se desprinde pehtru a se așterne „liberă în aș
teptarea soarelui", pentru a bea un strop „din primul 
cer". O atitudine vitală, cu puternice ecouri în lirica sa din Zidul gol (1975), rezonanțe ale participării poetei la „tot ce devine in 
patrie". Fapte de istorie recentă animă versul, poetei. Poezia devine aspirațiilor și al pentru libertate, dusă poporul grec, în t nante evocări ale unor momente ale luptei so-ciale („Urna". 1973). Prezentă in agora, poezia sa iși descoperă natura polivalentă, deschiderea către om, către problemele cardinale ale societății.Tălmăcirea în românește a versurilor Ioannei Tsa- tsos este un act de cultură care contribuie la o mai bună cunoaștere a valorilor Contemporane ale liricii elene, este încă un semn al prețuirii de care se bucură, la noi, literatura și arta unui străvechi popor, creator al unor valori spirituale intrate în fondul peren al umanității, cinstirea și prețuirea ce se aduc, și în acest fel, înțelegerii între oameni și intre popoare.Apărut la editura „Emi- nescu", volumul este „comentat" plastic de excelentele ilustrații ' ale lui 
Constantin Piliuță (semnatar și al copertei), artist reputat, care-și vădește aici, incă o dată, sensibilitatea lirică, adînca Înțelegere pentru actul poetic autentic.

ecoul luptei "t de emoțio-

Emil VASILESCU

1 DIN POȘTA REDACTier ^

16,00 Teleșcoală.
16,20 Curs de limba engleză (nivel 

mediu).
16,55 Emisiune in limba germană.
18,40 Dansuri din Bangladesh.

Din lumea plantelor și animalelor. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Intilnire cu Sofia. Vicoveanca.
Revista economică TV.
Rezultatele tragerii Loto.

20,45 Film artistic : „Cercurile dra
gostei". Producție a studiourilor 
bulgare. Premieră TV. Cu : Cris
tian Fokov, Stefan Stefanov. Kollo 
Doncev, Nevena Kokanova. Regia : 
Kiril Illncev.
In lumea canțonetei.
24 de ore.

PROGRAMUL II

Telex.
Vîntule de primăvară... — muzică 
populară. '
Căratele aurului verde.
La revedere, iarnă ! emisiune de 
muzică și divertisment. 
Vîrstele peliculei.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
„Pui de lei" — reportaj. 
Armonii intime.
Viața economică a Capitalei. 
Telex.
Seară de operă : „Flautul 
rnecat" de W. A. Mozart.

LA VOLAN - cu răbdare și... fără tutun

Fapte • Opinii • Propuneri

rinichiEste vorba de un caz mai puțin obișnuit. De mai mult timp, o fetiță de șase ani din Piatra Neamț acuza grave dureri abdominale, însoțite de inflamări ale gîtului. Părinți’ au dus-o la secția pediatrie a spitalului din Piatra Neamț. Primele investigații făcute de către medicii E- lena Palade și C. Solomon au dus la concluzia că in trupul fetiței s-ar afla un al treilea rinichi, dar în afara zonei obișnuite. De aici, fetița a fost îndrumată spre clinica de chirurgie infantilă din Iași, unde doctorul Radu Botez a confirmat diagnosticul Fetița avea, de la naștere, un rinichi în ..parazit" care a fost Acum, fetița se simte joacă și zburdă ca toți virsta ei.
plus, un înlăturat.bine, se copiii de

Strict
autentic

Aflată in misiune deAflată in misiune de noapte, o 
patrulă a miliției din Baia Mare 
l-a intilnit pe Gheorghe David, 
din localitate (strada Stelei nr. 
4), in timp ce încerca să urce la 
volanul unei autodube.

— încotro ?
— Ce rost mai are să vă spun 

unde voiam să mă duc, de 
vreme ce tot n-o si mai pot 
pleca...

— Actele mașinii, vă rog !
— Credeți că dacă aveam acte 

și chei mai era nevoie să forțez 
ușa ? Ceea ce regret este că 
dacă mă urcam la volanul „Da
ciei" de colo, nu mă mai prin- 
deați ușor. Dar nu mi-a plăcut 
culoarea mașinii. E prea închisă.A preferat duba. Pînă la urmi, 
tot de o dubă a avut parte.

Ce spun statisticile privind dinamica traficului rutier 7 De ce a crescut în 1975 numărul accidentelor de circulație ? Care sînt principalele cauze ? Ce măsuri se impun ? Pentru a afla răspuns la aceste întrebări, ne-am adresat tovarășului colonel 
Victor BEDA, șeful Direcției circulație din Inspectoratul General al Miliției.— în condițiile dezvoltării accelerate a economiei, a creșterii nivelului de trai și. pe această bază, a numărului celor care-și cumpără autovehicule proprietate personală, a extinderii relațiilor comerciale și turistice internaționale ale țării noastre, traficul rutier a cunoscut. in ultimii ani, o intensificare fără precedent — ne spune interlocutorul. Numai în perioada cincinalului recent încheiat, parcul auto al țării a crescut cu 50 la sută. Dar intr-un procent și mai mare a crescut gradul de intensitate a circulației, datorită folosirii tot mai accentuate a autovehiculului ca mijloc de transport de mărfuri și persoane. în perioadele de virf s-au înregistrat, anul trecut, pe unele artere și sectoare, peste 20 000 de autovehicule pe zi, număr egal cu cel din țări cu circulație dezvoltată. Aceste fenomene nu au fost însoțite și de o creștere corespunzătoare a gradului de disciplină rutieră, de adaptare a omului la noile condiții de desfășurare a traficului. Așa se face că, în anul 1975, statisticile noastre au consemnat un număr mai mare de accidente decit în anul precedent și — ceea ce este mai rău — numărul persoanelor cedate din cauza accidentelor circulație a fost In 1975 cu 9,5 sută mai mare decit în 1974.Evenimentele rutiere din anul 1975 prezintă două particularități de care trebuie să ținem seama în viitor. Prima se referă la faptul că s-a înregistrat o frecventă mai ridicată a accidentelor in care au fost implicate mijloace de transport în comun, din care cauză și numărul victimelor a fost mai mare. A doua constă în aceea că în primul semestru a! anului trecut au avut loc mult mai multe accidente și cu urmări mai grave decit în semestrul al doilea.Una din cauzele situate Ia loc de frunte este excesul de viteză. Deși în 1975 au fost aplicate peste 170 000 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale, deși s-au intensificat controalele cu aparatele radar și cele de tip filtru total, n-am reușit să stă-

de- de la

cauza că-vilim „beția vitezei", din reia și-au pierdut viața 376 de persoane, iar alte 784 au fost rănite. Un sondaj efectuat in 14 județe pentru stabilirea împrejurărilor care au facilitat accidentele din cauza vitezei excesive atestă că majoritatea acestora s-au produs în localități, datorită necorelării vitezei în raport cu punctele de risc de pe traseu și cu elementele de ordin meteo-rutier. Categoria de autovehicul cel mai des implicată în accidente din pricina vitezei a fost autoturismul, urmat de autobasculantă, apoi de autocamion și autofurgonetă. Același sondaj a

mie, deși șoferii respectivi susțin că n-au băut în ziua respectivă. Ei spun adevărul, dar uită că eliminarea alcoolului din singe nu se face imediat după consumare. Dincolo de sancțiunea administrativă sau de răspunderea penală, potrivit legii, pentru conducerea sub influenta alcoolului, prevenirea acestui pericol este o problemă, prin excelență, de ordin educativ. în afară de formele și metodele de educație folosite portant celui de în loc
de colectivitate, un rol im- îl au familia și prietenii la volan, întrucit, nu o dată, să-l rețină pe șofer de laExcesul de viteză, discuțiile aprinse, servirea mesei „din mers“, fumatul la volan - iată cîteva din cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de circulație.

relevat și faptul că excesul de viț teză s-a conjugat adeseori și cu o altă cauză importantă a accidentelor, si anume neatenția în conducere, care a provocat moartea a 179 de oameni și rănirea a peste 300.— Care este forma caracteristică și, evident, cea mai periculoasă, a neatenției la volan ?— Discuțiile. Discuțiile aprinse angajate de șofer cu persoanele aflate în mașină, fapt - Care-1 face să nu observe la timp o curbă sau un obstacol. La acestea se adaugă fumatul la volan, servirea micului dejun „din mers", căutarea zicale la radio— Un articol teia" la sfîrșituldedicat în exclusivitate măsurilor se impun pentru combaterea alcoolului la volan, care constituie una din cauzele importante ale accidentelor de circulație. Ce arată statisticile din 1975 în acest sens ?— Din păcate, și în 1975 accidentele provocate din cauza alcoolului la volan s-au soldat cu multe pierderi de vieți omenești (160) și cu un, număr mai mult decit dublu de răniți. Este bine de reținut faptul că cele mai multe accidente și contravenții datorate alcoolului se înregistrează în dimineața fiolele și analizele de tectînd alooolemli care

unei emisiuni mu- etc...publicat în „Scîn- anului trecut a fost ce

zilei de Iutii, laborator de- depășesc 1 la
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băutură, devin ei înșiși prieteni de pahar.— Unde se produc cele mai multe accidente de circulație ?— în localitățile urbane. Aceasta, din următoarele cauze : creșterea mai rapidă a indicelui de motorizare ; sporirea numărului mijloacelor de transport în comun ; intersecții neamenajate, nesistematizate ; lipsa unor indicatoare ; nesemnali- zarea unor lucrări de construcții ; indisciplina unor pietoni.— Din cauza cui s-au produs mai multe accidente : a șoferului sau pietonului ?— Vina principală o poartă ducătorii auto. Din cauza lor se duc cele mai multe accidente, o mare vină au și pietonii. în mii cinci ani, de pildă; 35 la din totalul accidentelor au fost duse din vina pietonilor. Și aceasta, pentru că nu înțeleg să respecte regulile de circulație, pentru că mulți copii sînt lăsați nesupravegheați.— în ce luni ale anului si zile ale săptămînii se produc. de regulă, cele mai multe accidente ?— Lunile cu numărul cel mai mare de accidente sînt august (sezon estival de vîrf) și octombrie (lună de virf în campania de recoltare), iar nunyărul cel mai mic. in lunile februarie și martie, cînd foarte mulți șoferi amatori iși țin mașinile la adăpost. în privința zilelor săptă-

con- pro-Dar ulti- sută pro-

mînii, simbăta se înregistrează cele mai multe accidente, iar cele mai puține... duminica. Demn de reținut este și faptul că în a doua jumătate a fiecărei zile, între orele 16 și 19 se produc majoritatea accidentelor, datorită1 faptului că în acest interval traficul este mai intens, șoferii amatori se grăbesc să ajungă mal repede acasă și conduc cu viteză excesivă, șoferii profesioniști sînt mai obosiți, după o zi de muncă, străzile sînt mai animate de pietoni, vizibilitatea e mai redusă. De altfel, este bine de știut că în amurgul serii conducerea devine foarte greoaie și periculoasă, întrucit lumina difuză din această parte a zilei duce la denaturarea dimensiunilor reale ale obstacolelor, la aprecierea greșită a distanțelor, la depășiri riscante.— Dar din punct de vedere al condițiilor meteo ?— Cele mai multe evenimente rutiere se petrec pe timp de ploaie, mîzgă și ceață, iar cele mai puține in vreme de ninsoare. Dar evitarea derapării, de exemplu, în aceste condiții, depinde și de experiența omului de la volan. Pentru că, tot statisticile arată că autorii celor mai multe accidente sînt șoferii care au o vechime de pînă la 2—3 ani, iar cele mai puține le produc cei cu o experiență la volan de peste 10—15 ani.— Față* de perioada corespunzătoare â anului trecut, numărul de accidente din acest prim trimestru al anului a crescut sau nu ?— Mai întîi, o precizare : față de anul trecut, numărui de autovehicule aflate acum în circulație este mult mai mare. Aceasta nu înseamnă că, în mod fatal, ar trebui că crească și numărul accidentelor. Și totuși, din nefericire, statisticile arată că ele sînt în creștere, fapt care a impus și impune luarea unor măsuti și mai eficiente de prevenire. Informez cititorii „Scinteii" că încă de la începutul a- cestui an Inspectoratul General al Miliției, în colaborare cu conducerile unor ministere și organisme centrale, a elaborat un plan concret de măsuri, cu responsabilități precise, pentru sporirea continuă a siguranței circulației rutiere pe drumurile publice.Despre principalele prevederi ale acestui plan și modul in care se aplică vom reveni intr-un viitor articol.
Petre POPA

® Și ÎB1 OCCSt cincinul continuă cu Vigoare dezvoltarea economică și urbanistică a orașului Balș. Recent, aici; a început construcția casei de cultură a tineretului, obiectiv ce are terjmen de predare încă in acest an. Sînt în curs și alte construcții. Se lucrează intens la realizarea — prin metoda cofrajelor glisante — a celui de-al doilea bloc cu 10 etaje, primul aflîndu-se în stadiu de finisaj. La parterul acestor blocuri vor funcționa unități comerciale și de prestări servicii. (Titu Cior- tescu, Balș, județul Olt).
• Pînă acum două-irei luni pîinea cumpărată de la brutăria din comuna Tutova (Vaslui)’era gustoasă și bine coaptă. De-o vreme-ncoace însă nu ni se mai oferă piine la fel de bună. De ce oare ? Și ce se poate întreprinde urgent pentru . ca să se revină la situația anterioară ? Poate că acestor două întrebări Ii se va da un grabnic răspuns din partea specialiștilor de la forul tutelar al brutăriei noastre — Uniunea județeană a cooperativelor de consum — Vaslui. (Ion Botezatu și alți locuitori din comuna Tutova, județul Vaslui).
® Solicităm conducerii întreprinderii bucureștene care fabrică broaște Yalle — marca URBIS — să analizeze posibilitatea ca acestea să fie livrate comerțului însoțite și de un arc de rezervă. Măsura ar fi în folosul cumpărătorilor,, deoarece, în cazul în care s-ar rupe, arcul respectiv ar putea fi imediat înlocuit, nemaifiind nevoie să schimbi toată broasca. (Teofil Tîrnăvoi, str. Republicii nr. 345, orașul Rupea, județul Brașov). ■
® Vă trimit cîteva fotografii pentru a vă învinge - vizual — de unele deficiențe gospodărești din comuna Stoenești (Argeș). E vorba de starea unor porțiuni de drumuri (cam numeroase) cu multe bălți și gropi, deși în comună avem o stație de asfaltare. (Marțea Bucur, satul Slobozia, comuna Stoenești, județul Argeș). Nota noastră : Primarul comunei ne-a informat, telefonic, că în lunile martie și aprilie a.c. urmează să fie reparate toate drumurile de pe raza comunei. La această acțiune vor participa și cetățenii de aici. Le dorim succes. .
® S-au împlinit trei decenii de cînd ° m!nă de muncitori inimoși. îndrăgostiți de muzica plaiurilor bănățene, s-au unit intr-o formație de fanfară. Acest colectiv artistic de amatori, azi mult sporit, de la „Industria textilă" Lugoj, și-a dobîndit o frumoasă carte de vizită, sus- ținind programe nu numai în Lugoj, dar și in alte orașe. în repertoriul fanfarei : prelucrări de folclor, muzică clasică și populară, cîntece de masă. (Straton Nicanor, Lugoj).
• Un grup de 70 de tineri muncitori dln Tg Mure?am pornit cu multă voie bună într-o excursie în munți-. în prealabil, printr-un telex, agenția B.T.T. Mureș a solicitat de Ia O.J.T. Predeal cazarea și masa, ceea ce s-a aprobat. Ni s-a comunicat că toate acestea urmează să ne fie asigurate la cabana „Plaiul foii". Dar, odată ajunși acolo, stupoare ! Cabanierul era uimit : Dumneavoastră (adică cei 70 de tineri excursioniști) ce căutați aici ? Nimeni nu m-a anunțat că veți veni 1 în fața acestei dovezi de „Ospitalitate", 30 de tineri din grupul nostru petrecut câți, in Mureș).
® MerfîU solicit ~ dar nici un *o,os - diferite cărți prin „Universalcoop", librăria „Cartea prin poștă", str. Serg. Nuțu Ion, București. Și de fiecare dată primesc aceleași cartonașe cu același răspuns, care nu mă satisface : „La comanda dv. nr.... vă comunicăm că v-am luat în evidepță cu lucrările mai jos notate și la apariție vi le vom expedia. Restul lucrărilor nu le avem". Ce concluzie să trag eu 7 Mai are oare rost reclama care i se face „cărții prin poștă" ? (loan Stiop, comuna Vîrfurile, județul Arad).

au o noapte în gară și in mașină,- iar ceilalți am dormit itnbră- camere neincălzite. (Aurelia Cristian, ghid la agenția B.T.T.

Producția pentru export
(Urmare din pag. I)cerii importurilor la strictul necesar, în legătură cu procurarea unui produs solicitat ce nu se produce in țară, ordinea de priorități a opțiunilor fiecărei întreprinderi trebuie să vizeze : asimilarea produsului în propria unitate, identificarea unui producător în țară și, numai în ultimă instanță, recurgerea la import. Numai în acest fel se vor crea fonduri pentru acoperirea unor cheltuieli cu importurile de materii prime de bază necesare economiei naționale.Pe de altă parte, trebuie să dăm dovadă de maximă răspundere și să întărim controlul asupra calității mărfurilor procurate din străinătate. A importa cu ochii închiși, a te ploconi in fața unei mărci străine, a nu căuta mai întii în țară — sînt cit de rar s-ar bule combătuteîn concluzie, este necesară abordarea problemelor de comerț exterior, ale exportului și importului într-o viziune științifică, avind în perma-- nentă ca punct de pornire prospectarea și studierea temeinică a pieței interne și externe, pe baza conlucrării mai strînse, eficiente între cercetare, proiectare, producție și comercializare. Un rol important în a- sigurarea acestei cerințe revine și a- plicării funcțiilor marketingului.

— In calitate de președinte al A- 
sociației Române de Marketing 
(AROMAR), v-am ruga să vă referiți 
la modul concret în care instrumen
tele marketingului pot contribui, in 
contextul actualelor sarcini, la îmbu
nătățirea activității de comerț exte
rior.

soluții de rezolvare fenomene care, ori- manifesta ele. trecu toâtă fermitatea.

\

—în zilele următoare va avea loc adunarea generală pe țară a asociației, care iși propune tocmai stabilirea unui amplu program de acțiune în direcția sprijinirii realizării sarcinilor de comerț exterior. Marketingul de export trebuie să-l aplicăm cu mai multă convingere și eficiență; iar AROMAR va stimula interesul pentru elaborarea și valorificarea studiilor de marketing care oferă soluții problemelor realizării unei producții în strinsă și. nemijlocită concordanță cantitativă și. mai ales, calitativă cu exigentele și tendințele de perspectivă ale pieței internaționale.în același timp, vom acorda o atenție sporită așa-numitului marketing de import, aplicat în țara noastră incă intr-o măsură redusă, care înseamnă, în primul rînd. investigarea în profunzime a posibilităților și cerințelor, pieței interne, in vederea înrădăcinării practicii sănătoase a au- todotării și autoaprovizionării. care să ducă la dimensionarea importurilor la strictul necesar. In al doilea rind. este vorba despre depistarea și alegerea celor mai bune și mai avan- . tăioase oferte de pe piața internațională.Folosirea tot mai largă a acestor instrumente științifice, moderne, de prospectare și cercetare sistematică a piețelor internaționale, de producere și desfacere a mărfurilor, va contribui intr-o măsură tot mai mare la creșterea eficientei și rentabilității activității de comerț exterior, a activității economice generale.
Convorbire realizatâ de
Viorel POPESCU

t.ru


SCINTEIA — vineri 26 martie 1976 PAGINA 3

♦

ZIUA INDEPENDENTEI REPUBLICII

■-

POPULARE BANGLADESH

în interesul popoarelor noastre, al păcii și colabo-așa

CALITATEA Excelenței Sale
Domnului ABU SADAT MOHAMMED SAYEM

Președintele Republicii Populare Bangladesh

însămîntărilor 9pauză de o oră pentru masă. Toți cooperatorii respectă acest program; Numai așa putem executa la timp toate lucrările planificate". Aici; comandamentul comunal asigură mobilizarea tuturor cooperatorilor la executarea lucrărilor agricole. în vie — sute de oameni făceau desmușuroi- tul și tăierile de rodire. La fel se lucrează și în alte cooperative agricole — Poenarii Burchi, Poenarii

Pe un traseu din sudul județului PRAHOVA am urmărit în mai multe cooperative agricole cum acționează conducerile acestora, specialiștii pentru grăbirea însămințărilor și executarea celorlalte lucrări de sezon. Se remarcă o intensă activitate pe cimp, in grădinile de legume, în vii și livezi. La C.A.P. Cocorăști-Colț, in cîmp, lingă o semănătoare. îi găsim pe tov. Dinu Eftimie, inginerul- șef al cooperativei, și Jan Jagăr, șef de fermă. „Pînă azi am plantat 20 ha cu cartofi, am semănat arpagicul pe 15 ha și mazărea pe 5 ha — ne spunea inginerul-șef. Am început și la lu- cernă, iar de mîine trecem la sfecla de zahăr". Aflăm că peste 200 de oameni lucrează la amenajarea sola- riilor, plantează cartofi, curăță canalele de irigații. Deci, pentru organizare, nota zece. Cșre este însă calitatea semănatului ? La întrebarea dacă semănătoarea a fost reglată și verificată pentru a realiza densitatea prevăzută, inginerul „Nu. O reglez direct 'ncercări repetate".Evident, pe primele da o normă mai mare în nici un caz cea stabilită, care este nota pentru calitate ?Ordine și disciplină, ca în industrie — așa este organizată munca la C.A.P. Bucov, altă unitate din itinerarul nostru. „Zilnic, peste 800 de cooperatori participă Ia activitatea ce se. desfășoară în diferite sectoare — ne spune Marin Mișcă, vicepreședintele consiliului popular comunal. La noi munca începe la ora 7 și se termină seara la ora 18, cu o

IN UNITĂȚI

AGRICOLE DIN
JUDEȚUL PRAHOVA

ne răspunde : în cimp, prinhectare se va sau mai mică.Deci,
Apostoli, Șirna, Albești, Tomșani, Fulga.în unele cooperative agricole țte unde am trecut, specialiștii manifestă reținere în ce privește semănatul sfeclei de zahăr care, pe județ, însumează 4 050 ha. Din această suprafață au fost nivelate, și pregătite 3 500 ha. De ce întîrzie semănatul în unele unități ? „Mai avem de ridicat erbicidele și apoi este încă prea devreme" — motiva tov. Viorel Nazîru, inginerul-șef al cooperativei agricole Poenarii Burchi. Răspunsuri asemănătoare am primit și la alte unități. Dar semănatul sfeclei de zahăr și așa este întîrziat fată de perioada optimă, ceea ce poate avea un efect nefavorabil asu-

pra lucrărilor. Iată de ce, cum a stabilit comandamentul județean, mai ales în unitățile agricole din sudul județului semănatul culturilor din prima epocă trebuie încheiat pînă laLucrările se necorespunzător datorită faptului lucru nu este folosit din plin. Spre seară am întîlnit foarte mulți tractoriști cu semănători, discuri, retrăgindu-se la secții cînd era încă sus. Pe unul dintre bre N. Tudor, de la S.M.A. nești. l-am oprit în centrul comunei Drâgănești. Se întorcea, pe la ora 16, de la cimp. unde insămințase lucerna. Cit ați lucrat azi ? „De la ora 8 la ora 15 — 15 ha" — ne spune acesta. Greu de crezut cînd norma semănătorii este de 14 ha în zece ore de lucru. Faptul că unii tractoriști lucrează cu program redus se explică prin aceea că specialiștii și șefii secțiilor de mecanizare tot, ca treaga secția C.A.P.în curte 15 tractoare. Explicabil de ce în această unitate nu s-a semănat nimic, iar lucrările de pregătire a terenului sînt Intirziate.Intensificarea lucrărilor agricole în cimp impune folosirea la întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor agricole, mobilizarea întregii forțe de muncă din cooperativele agricole.

întii aprilie.desfășoară in ritm în unele unități și că timpul bun depluguri, soarele ei. Do- Drăgă-

nu urmăresc, peste lucrările să continue pe în- zi-lumină. Așa se face că la de mecanizare care servește Gherghița, la ora 16 se aflau

Aurel PAPADIUC

în lunile care au trecut din acest an. pe șantierele de investiții din județul Alba s-au inregistrat rezultate diferite in îndeplinirea planului. Pe unele șantiere. în ciuda gerurilor si a zăpezii, ritmul de lucru nu a coborît, stadiile fizice înscriin- du-se in graficele de execuție și chiar deasupra prevederilor. Pe altele însă, la adăpostul obiective nefavorabile" lat restanțe.Aceasta fiind situația, lunii martie, comitetul partid. în cadrul unei plenare cu activul din industrie și construcții, a analizat, pe larg activitatea în domeniul investițiilor, stabilind măsuri operative, cuprinzătoare pentru intensificarea ritmului de lucru, recuperarea grabnică a restantelor, realizarea integrală și ritmică a planului. Din analiză s-a desprins că există resurse nevalorificate pe șantiere — îndeosebi pe cele privind extinderea capacităților de producție de la întreprinderea metalurgică de metale neferoase Zlatna, Uzina de utilaj minier și reparații Alba Iulia, Combinatul de produse sodipe Ocna Mureș, resurse care vizează folosirea mașinilor și utilajelor, a timpului de muncă, organizarea mai bună a întregii activități. A fost subliniat cu tărie faptul — pe bază de date și comparații — că anul acesta județul Alba va realiza cel mai mare volum de investiții de la constituirea sa, cu mult superior celui din ultimul an al cincinalului trecut, ceea ce va asigura înfăptuirea mai devreme a sarcinii stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, ca la sfîrșitul actualului cincinal și acest județ să obțină o producție globală industrială de cel puțin 10 miliarde lei.Pentru înfăptuirea exemplară a acestei sarcini de răspundere, pe baza cunoașterii temeinice a situației de pe fiecare șantier, s-a apreciat că există condițiile corespunzătoare de lucru, de natură să permită realizarea în primul semestru a cel puțin 55 la sută din prevederile ^anuale ale planului de investiții.

„condițiilor s-au acumula Începutul județean de

Potrivit hotăririi plenarei, se va acționa stăruitor pentru asigurarea, pină la sfîrșitul lunii aprilie, a tuturor documentațiilor de execuție, amplasamentelor ș.a. De asemenea, consiliul județean de control muncitoresc va organiza săptămînal analize la fața locului, privind ritmul de execuție la principalele obiective industriale. la care vor participa factori de răspundere — constructori, beneficiari, proiectant!. Organele și

Demarajul bun pe care constructorul — șantierul din Alba Iulia al T.C.I. din Cluj-Napoca — l-a luat din „startul" investiției se menține.Planul a fost îndeplinit sistematic, în acest trimestru preîiminîndu-se o substanțială depășire. Cel mai convingător despre munca constructorilor ne-a vorbit beneficiarul, respectiv, tov. G. Sieber, inginerul-șef al celtîi mai nou obiectiv industrial din municipiul Alba Iulia.

Ferma 2 a cooperativei agricole Tomșani, județul Prahova. Pe terenurile 
destinate insâmințorii cu sfeclă de zahăr, mecanizatorii Constantin Albu 

și llie Zmedoiu execută o bună pregătire a patului germinativ

Ferma 1 a cooperativei agricole Albești, ludețul Prahova. Mecanizatorul
Nicolae P. Nedelcu, ajutat de o echipă de cooperatori condusă de Lucreția 

Gheorghe, a început de la ora 6,30 plantarea cartofilor
Foto : S. Cristian^

portantă, mai ales în privința asigurării numărului necesar de turnători — formatori și modelori. Deși am organizat cursuri de pregătire și am construit un modern grup școlar, totuși trebuie să acționăm în continuare cu hotărîre pentru ridicarea nivelului de calificare al tinerilor lucrători.Cum se prezintă situația pe șantierul de extindere a capacității de producție de la întreprinderea meta-

Analiză exigentă a rezervelor
de creștere a ritmului de lucru

Ziua națională a Republicii Populare Bangladesh îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sănătate și fericire personală, bunăstare și prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Populare Bangladesh.Sînt convins că relațiile prietenești existente între țările noastre^ vor continua să se dezvolte î. "... " . ,rării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

organizațiile de partid își vor accentua rolul și preocuparea pe șantiere, vor desfășura multiple acțiuni politico-educative vizînd numeroase obiective — de la buna gospodărire a materialelor de construcții si pină la folosirea utilajelor, a timpului, a forței’ de muncă. De altfel, membri ai biroului comitetului județean de partid au fost repartizați pe obiective de investiții, pentru a coordona, urmări și sprijini activitatea șantierelor respective.Am fost pe două mari șantiere de investiții, la o săptămînă după plenara amintită. Ce anume s-a schimbat în bine ? La turnătoria de piese din fontă pentru mașini-uneîte din Alba Iulia. intrată partial în funcțiune la sfirșitul anului trecut, se executau în ritm Intens lucrările de completare a capacității de producție, eșalonate pentru etapa a Il-a.

Pe șantiere
din județul Alba
— Pentru constructori, numai aprecieri bune. Volumul mare al investițiilor îl reprezintă acum lucrările de montaj de utilaje, întrucît în acest an sint prevăzute termene de punere în funcțiune. Pentru aceasta, constructorul acționează stăruitor. Probleme deosebite avem noi, ca beneficiar. Una dintre ele se referă la anumite necorelări dintre termenul de montaj si cel de livrare a unor utilaje. Cu sprijinul ministerului și al centralei de resort, sperăm să nu creăm greutăți constructorului. Apoi, problema cadrelor este de mare im-

lurgică din Aiud ? Aici, problemele nu sînt dintre cele mai simple. Construcția a început cu cîteva luni întîrziere fată de grafice. Apoi, în organizarea șantierului, un timp, constructorul a ignorat perspectiva, ritmul vertiginos de realizare a capacității de producție, care este planificat pentru 1976. Cu toate că ne aflăm la sfîrșitul primului trimestru, operațiunile de organizare a șantierului. la nivelul sarcinilor de plan anuale, nu s-au încheiat. în consecință, s-au acumulat restante în execuție.— Efectivele necesare de constructori au fost asigurate — ne-a spus ing. Constantin Surcă. șeful șantierului din Aiud. A crescut considerabil. în ultimul timp, numărul utilajelor de execuție mecanizată a lucrărilor. Se montează în prezent o nouă stație de betoane, necesară ca

„piinea caldă" șantierului. La fiecare punct de lucru au fost întocmite grafice de recuperare a restanțelor. Contăm mult pe echipa de zidari a lui Martin Schuster, pe lăcătușii lui Gheorghe Horia, pe dulgherii lui Viorel Chirteș, constructori cu experiență.„Sînt încă greutăți pe șantier, dar le vom învinge" — afirmă constructorul și beneficiarul, care își coordonează mai strîns eforturile. în cadrul acestei colaborări. în primă urgentă s-au rezolvat două probleme : organizarea în două schimburi a activității de preluare din gara C.F.R. Aiud a materialelor necesare aprovizionării șantierului și crearea unui flux continuu de transport pe șantier cu autocamioanele a materialelor de umplutură. Beneficiarul — întreprinderea metalurgică Aiud — este principalul furnizor de confecții metalice pentru înălțarea halelor și de utilaje tehnologice. Drept urmare. ing. Mircea Popa, directorul tehnic al întreprinderii.permanentă confecțiilor prompt, ori Totodată.constructori muncitori calificați, îndeosebi tricieni. O problemă este totuși ne- solutionată : beneficiarul are un plan de investiții, iar constructorul altul. Este o situație cu atît mai anormală cu cît amîndoi fac parte din același minister — respectiv. Ministerul Industriei Metalurgice.Iată, așadar, că analiza efectuată de plenara comitetului județean de partid, urmată de intervenții, practice pe șantiere, își dovedește eficiența. Sînt semne bune că și in acest an județul Alba va realiza întocmai programul de investiții stabilit, va recupera restantele de pînă acum, ceea ce va permite județului să facă un nou pas înainte pe linia dezvoltării industriale în actualul cincinal.

urmărește in graficul de livrare a metalice.de cîte ori beneficiarul cu echipe
intervenind este nevoie, sprijină pe speciale de elec-

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scîntell"

Conducătorul încercui ol poporului
(Urmare din pag. I)verană. militantă fermă, bine cunoscută și apreciată în întreaga lume, pentru cauza păcii și înțelegerii între popoare, pentru libertatea și progresul tuturor națiunilor, pentru realizarea unei noi ordini economice și. politice internaționale. Politica externă, principială, constructivă, activitatea atit de dinamică a României socialiste pe arena internațională i-au adus nenumărați prieteni. înalt respect și profundă prețuire pe toate meridianele lumii, ca niciodată in întreaga sa istorie.Desigur, evocînd marile transformări revoluționare realizate sub conducerea partidului, ar fi eronat să considerăm că ele sint numai de domeniul trecutului ; dimpotrivă, partidul cheamă poporul la noi și noi prefaceri revoluționare, profunde și grandioase. Programul partidului, a- doptat de Congresul al XI-lea, constituie in întregul său carta și îndreptarul unor vaste transformări în toate domeniile vieții economico-so- ciale.Azi avem o economie dinamică, prosperă, dar partidul ne cheamă șă o dezvoltăm și 1 ritmuri accelerate.rirea unei industrii derne, cu un înalt tizare. încorporind logiile cele mai tehnică proprie, capabilă să valorifice superior resursele de materii prime și muncă socială, să determine in fiecare județ realizarea. încă în cursul acestui cincinal, a unei producții industriale de cel puțin 10 miliarde lei ; o agricultură intensivă de înaltă productivitate. dezvol- tîndu-se rapid pe calea mecanizării complexe, chimizării, generalizării cuceririlor agrotehnicii moderne.Pe calea adîncirii continue a democrației socialiste, partidul urmărește să asigure participarea și mai activă a oamenilor muncii la conducerea tuturor treburilor statului, la perfecționarea mai departe a ca-

mai puternic. în să asigurăm fău- i din cele mai mo- ; grad de automa- tehnica și tehno- înaintate. creația

0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT

drulul organizatoric de manifestare a inițiativei nești, într-o spre viitor, comuniste.Azi, în România nivelul de trai nu poate suferi nici o comparație cu condițiile de viață ale oamenilor muncii din urmă cu 30 de ani, dar țelul spre care ne cheamă partidul este acela de a realiza o asemenea creștere și perfecționare a forțelor de producție, o asemenea dezvoltare a economiei naționale, incit să ajungem la realizarea unui belșug^ de produse, îneît societatea noastră să ajuhgâ la cea mai dreaptă și mai a- vansată partițiaToate făptuite

și răspunderii cetățe- evoluție ce deschide, drumul autoconducerii

formă de repartiție- — re- după nevoi.marile transformări ln- __r______ în anii socialismului ilustrează creșterea conștiinței oamenilor muncii, dar partidul iși propune, ca o necesitate majoră a dezvoltării societății, să adincească și să amplifice considerabil acest proces, să înfăptuiască o revoluție in conștiințe, care să ducă Ia făurirea unui om nou, cu o înaltă pregătire politico- ideologică și profesională, cu un nivel superior de cultură, trăind in deplină conformitate cu normele e- ticii și echității socialiste.Noile transformări revoluționare pe care sintem în curs să le înfăptuim fac să sporească și mai mult importanța rolului conducător al partidului în toate sferele vieții sociale, întărirea acestui rol constituind legea de bază a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism. De aci și îndatorirea organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor de a acționa neobosit pentru a mobiliza și uni eforturile celor ce muncesc în vederea transpunerii în viață a sarcinilor stabilite de partid in toate domeniile. Așa cum, cu prilejul tuturor marilor transformări revoluționare ca, de pildă, naționalizarea mijloacelor de producție sau cooperativizarea agriculturii, comu-

niștii s-au aflat în frunte, neprecupețind nici un efort pentru succesul acestor acțiuni, la fel și acum, ca mi- litanți revoluționari, ei au datoria să acționeze energic pentru înfăptuirea politicii partidului la fiecare loc de muncă, mobilizînd întregul muncă avîntată, sporindu-i gerea că așa cum marile proiecte transformatoare anterioareaduse la îndeplinire, tot astfel vor fi înfăptuite și cele actuale sau de perspectivă — printr-o muncă a- siduă, bine organizată, disciplinată, pătrunsă de spirit revoluționar.Partidul ne insuflă ferma credință că „vîrful cu dor" al viselor noastre ne este tot mai aproape și de pe culmea lui vom privi spre alte culmi mereu mai semețe, căci ne-am legat prin tot ceea ce exprimă dragostea de patrie să îndeplinim cea mai frumoasă urare făcută acestei țări : „La trecutu-ți mare, mare viitor".

HOCHEI : Campionatul mondial, grupa B
Azi: România - Elveția

popor la convin-au fost

LA ORADEA a fost deschisă „Expoziția artiștilor plastici amatori" din județul Bihor, cuprin- zînd lucrări ale unor reale talente, oglindind o largă tematică inspirată din munca și viața cotidiană a județului. O mențiune pentru artiștii plastici profesioniști care îndrumă concret și petent activitatea 
UNIVERSITATEA 
DIN CONSTANȚA volum documentar intitulat „Româ- lume". sub semnătura lui Tavitian, scoțând in e- relațiile politice, eco- și culturale pe care le România pe plan in- politica 'partidului în acest domeniu. • LA loc o întîlnire

sprijină com- amatorilor. o
POPULARA a tipărit unnia în Simion vidență nomice întreține ternațional, nostru ... ____

V1RGHIȘ a avut corală între formațiile din Bara- olt. Căpeni. Covasna și Vîrghiș. intitulată „Pe tine, țară, te cîntăm". 
0 AGENDA SATMAREANĂ. La

Acum, cînd întrecerile se apropie de sfîrșit, lupta pentru un loc cît mai bun în clasament devine deosebit de interesantă. Mai ales după ultimele rezultate (joi seara la Aarau și Biel) : Norvegia — Elveția 7—3 (1—1, 2—2, 4—0) și Japonia — Iugoslavia 3—2 (1—0, 1—1, 1—1). Desigur, surpriza etapei o constituie înfrîngerea încă la un scor net) a echipei ției, singura neînvinsă după etape.în urma aefestor rezultate sînt de disputat două etape), ția în clasament este următoarea : Elveția (8 p), România (7 p). Iugoslavia (6 p — golaveraj : 28—19), Japonia (6 p —. golaveraj : 18—15), Italia (5 p), Norvegia (4 p — golaveraj : 16—15), Olanda (4 p — golaveraj : 12—22) și Bulgaria (zeropuncte).

(ȘiElve- patru(mai situa-

Astăzi vor avea loc meciurile : România — Elveția, Olanda — Iugoslavia, Norvegia — Bulgaria și ponia — Italia.
GIMNASTICĂ : Nadia 

Comăneci și Dan Grecu 
Ia „Cupa Americii”La ,.Madison Square Garden" New York se vor desfășura în lele de 27 și 29 martie întrecerile pentru „Cupa Americii", competiție internațională de gimnastică, organizată cu prilejul aniversării bicentenarului independentei S.U.A.La acest concurs, România va fi reprezentată de multipla campioană europeană Nadia Comăneci și de Dan Grecu, campion mondial în proba de inele.

Ja-
din zi-

Satu-Mare s-a deschis expoziția județeană a artiștilor plastici amatori. conținînd peste 50 de lucrări de grafică, pictură și sculptură. 
„Originea și evoluția omului" este titlul uneia din dezbaterile pe teme materialist-științifice organizate in aceste zile de brigăzile științifice din Negrești-Oaș. Ele
vii Liceului economic din Satu-Mare au prezentat un reușit montaj literar-muzical dedicat momentului înălțător al independenței de stat a niei. ® LA CIMPENI (Alba) a avut loc un schimb de experiență intre colectivele de conferențiari și cabinetele de consultații pe tema realizare nești în echității 
TUTUL 
ȘANI a al consiliului asociației studenților

comuniști. Tema primei acțiuni : „Educarea științifică a tineretului din Valea Jiului". • „ZILELE 
CULTU RII", la Giurgiu, au cuprins' simpozionul ..Giurgiul pe coordonatele cincinalului 1976—1980", prezentarea filmului „România azi".

CARNET CULTURAL*

dobîndiriiRorhâ-
juridice „Modalități eficiente de a educației . moral-cetățe- spiritul normelor eticii și socialiste". ® LA INSTI- 

DE MINE DIN PETRO- luat ființă un club politic

evocarea unor oameni de seamă ai culturii și științei românești năs- cuți aici (Tudor Vianu, Al. I. Bas- sarabescu, Ion Vinea, Nicolae Dărăscu, Ion Barbu, George Georgescu, George Vraca ș.a.). • „DIN 
ISTORIA MIȘCĂRII COMUNISTE 
$1 MUNCITOREȘTI PE MELEA
GURILE ' 7 ....................este tema unui simpozion organizat recent la Liceul metalurgic din Reșița. • CARAVANELE ȘTIIN
ȚIFICE din județul Teleorman, al

CARAȘ-SEVERINULUI"

in largul celui mai mare port al țării, Chittagong, se află ancorată platforma de foraj marin „Dragonul alb", aparținînd întreprinderii de stat „Pe- tro-Bangla". Prospectările petroliere, care au început, nu de mult, în Golful Bengal, dau expresie eforturilor tinerei republici din Asia în direcția dezvoltării economice. Problemele care se ridică în fața acestui stat, care devenea independent cu cinci ani in urmă, la 26 martie 1971, nu sînt nici puține, nici ușoare. Pentru rezolvarea lor, în septembrie trecut a fost elaborat un program de acțiune sub forma unei „Cărți albe" guvernamentale, avind ca obiectiv o largă mobilizare a resurselor naturale și umane ale țării in vederea creării unei industrii proprii și modernizării agriculturii, lichidării subdezvoltării. Pentru materializarea proiectelor în a- cest sens, s-au creat premisele necesare prin măsurile de naționalizare ce au dat naștere unui puternic sector de stat.în absența resurselor minerale «abile unei metalurgice, desh pune accentul pe valorificarea gazelor naturale, prin dezvoltarea industriei chimice și de îngrășăminte, în primul rînd însă, atenția este îndreptată spre crearea unei in-

indispen- industrii Bangla-

Sosirea în

dustrii de prelucrare a iutei și bumbacului (iuta reprezintă aproape 90 la sută din exportul țării și aduce 80 la sută din intrările de devize). Se creează noi capacități de producție în diferite ramuri industriale, progresează construcția unui nou port, Mongla, la gurile fluviului Pussor. Recent au fost identificate zăcăminte de titan, metal de mare însemnătate pentru indus* tria modernă.Agricultura, este ocupată mare parte lației de 75 de milioane (din care 45 la sută sint mîne sectorul nant Programele în ăcest domeniu prevăd, între altele, măsuri pe linia introducerii mecanizării, efectuării unor lucrări de hidroameliorații, care să evite sau să reducă pericolul inundațiilor, adesea cu urmări catastrofale în această parte a lumii ; alte măsuri vizează extinderea electrificării' in zonele rurale, a lucrărilor de irigații. Țelul principal este mărirea producției de orez (80 la sută, din pămîntul cultivat), pentru a se asigura, din resurse proprii, hrana de bază a populației. O atenție deosebită este a- cordată dezvoltării în- vățămîntului, programului de formare a cadrelor naționale proprii, precum și îmbu-

în care cea mai a popu-sub 15 ani), ră- domi- al economiei, existente

nătățirii sistemului sanitar al țării.Poporul român urmărește cu sentimente de solidaritate și simpatie eforturile depuse de Republica Populară Bangladesh pentru dezvoltarea independenței, pentru făurirea și consolidarea unei economii prospere, se bucură de roadele pe care au început să le dea a- ceste eforturi. între România și Bangladesh s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și cooperare, avind ca fundament preocupările comune în direcția accelerării dezvoltării, a creării unei noi ordini economice și politice internaționale, care să dea posibilitate tuturor țărilor să beneficieze larg și neîngrădit de cuceririle civilizației moderne. La evoluția ascendentă relații au contactele politice și vizitele reciproce ale unor delegații economice destinate să fructifice posibilitățile de lărgire și diversificare a cooperării reciproc avantajoase. Premisele create sînt de natură să favorizeze dezvoltarea în continuare a raporturilor dintre România șî Bangladesh pe multiple planuri, în interesul celor două țări șl po- v poare, al cauzei păcii, progresului și înțelegerii internaționale.

sincer

a acestor contribuit

1. RODESCU

ministrului
comerțului din

Capitală a
Republica Perula Bucu-Joi după-amiază a sosit rești generalul locotenent Luis Arias Graziani, ministrul comerțului din Republica Peru, care conduce delegația tării sale la_lucrările celei de-a Il-a sesiuni a mâno-peruane.Pe aeroportul fost întîmpinat ceprim-ministru nistrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.în aceeași zi a avut loc, la Palatul . din Piața Victoriei, ședința de deschidere a lucrărilor celei de-a Il-a

Comisiei mixte ro-Otopeni, oaspetele a de Ion Pățan, vial guvernului, mi-

sesiuni a Comisiei mixte româno-pe- ruane. care va analiza modul în care s-au desfășurat schimburile comerciale și cooperarea economică și tehnică între Republica Socialistă România si Republica Peru. Totodată, vor fi dezbătute unele măsuri menite să conducă la dezvoltarea și întărirea relațiilor economice bilaterale.La lucrările sesiunii participă ambasadorul României la Lima. Ion Co- mănescu. si ambasadorul Republicii Peru la București, Enrique E. La- roza. (Agerpres)
Cronica • zileiDelegația Partidului Comunist Român. formată din tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., și Ghizela Vass. membru al C.C. al P.C.R.. care a participat la lucrările Congresului Partidului Comunist German, s-a înapoiat joi după-amiază din R. F. Germania.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., și Vasile Șandru. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

★Tovarășii Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Colegiului Central de Partid. Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., s-au întîlnit joi cu delegația Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc, condusă de Abdallah Ibrahim, secretarul general al partidului, care face o vizită în tara noastră.Cu acest prilej s-a efectuat un schimb de informații privind activitatea celor două partide și au fost abordate unele aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și probleme ale vieții politice internaționale.
★Delegația Consiliului Național al Frontului Patriei din R. P. Bulgaria, condusă de Laliu Gancev. secretar, care a întreprins o vizită în tara noastră la invitația Consiliului National al Frontului Unității Socialiste. a părăsit joi dimineața Capitala.La plecare, delegația bulgară a fost salutată de Corneliu Mănescu, vice-

președinte al Consiliului Național al F.U.S., de activiști ai Frontului Unității Socialiste.Au fost prezenți Ivan Abagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.
★Centenarul Războiului independentei de stat a României, eveniment ce prilejuiește, Încă din acest an, o serie de manifestări omagiale, a constituit problematica unui simpozion care a avut loc. joi. la Sala mică a Palatului din Capitală. Manifestarea a fost organizată de Universitatea populară-București în colaborare cu Institutul de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R. si Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.Istoricii Dumitru Almaș, Dan Be- rindei. Vlad Georgescu și Liviu Ște- fănescu au relevat, cu această ocazie. semnificația majoră a evenimentului de la 1877. aspecte mai puțin cunoscute ale situației interne și internaționale a României din acea vreme. Expunerile au fost urmate de un recital de muzică si poezie patriotică. (Agerpres)

vre ea
Timpul probabil pentru 27, 28 și 29 

martie. In țară : Vremea va avea un 
aspect schimbător pe același fond re
lativ călduros. Cerul va alterna între 
înnorări și semi înseninări temporare.' 
Local vor mai cădea ploi ce vor avea 
șl caracter de averse. Temperaturile 
vor urca ziua pină la 10—18 grade șl 
vor fi cuprinse noaptea între zero șl 
6 grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei și Maramureș. In Bucu
rești : Vreme relativ caldă. Cer schim
bător. favorabil ploii slahe. Vînt slab 
pînă la potrivit.

cătuite din activiști de partid și de stat, juriști, cadre didactice, medici, economiști, s-au deplasat pînă în prezent în peste 30 de comune și în întreprinderi industriale din orașele Alexandria, Turnu-Măgu- rele, Roșiorii de Vede, Zimnicea și Videle. • AȘEZAMINTELE DE 
CULTURA DIN JUDEȚUL VRAN- 
CEA au găzduit o serie de dezbateri, mese rotunde, expuneri, consultații pe temele „Să muncim și să trăim în chip comunist", „Necesitatea instaurării unei noi ordini economice și politice în lume", „Cartea social-politică și valențele sale educative". • 1N JUDEȚUL 
MEHEDINȚI s-au organizat dezbateri pe marginea filmelor „Tată de duminică", „Ilustrate cu flori de cimp", „Alarmă în Deltă" și altele. 
0 CASELE PIONIERILOR din județul Buzău au organizat o în- tîlnire-dezbatere intitulată „Pe

drumul cutezători 
BUL 
BOZIA zentate dența de stat de veacuri al poporului recitalul de „Partidului — precum și montaje literar-muzi- cale avind genericul „Sub flamura partidului socialistă". _ ___ _________ ___
CĂRȚII a fost deschis la Bacău. Aflat la cea de-a 5-a ediție, „Salonul" prezintă peste 1 800 de titluri din producția editorială a anului trecut, prectim și, din primul trimestru al acestui an. o LA 
IAȘI a avut loc faza municipală a festivalului cultural-artistic pionieresc „Sub flamura partidului, te slăvim Românie socialistă".

deschis de partid, înainte". ® 
TINERETULUI l (Ialomița) au ! simpozionul a Românieimuzică și inima și

pășim 
CLU- 
SLO- pre-LADIN fost „Indepen- — vis nostru", poezie versul",- te slăvim Românie

• UN SALON AL

an.
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AZI ÎNCEPE VIZITA OFICIALĂ IN GRECIA Vizita în U. R. S. S. a delegației
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU Marii Adunări Naționale a României

Poporul grec primește pe președintele
al dezvoltării economiei

Atena, capitala Republicii Elene, așteaptă cu viu și legitim interes vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. o va efectua, cu începere de azi, la invitația președintelui Constantin Tsatsos. Domnește o atmosferă festivă, pretutindeni sînt vizibile ultimele pregătiri care se fac pentru a marca cu cele mai înalte onoruri acest important eveniment., menit să se înscrie ca un moment de cea mai mare însemnătate în evoluția continuu ascendentă a raporturilor prietenești dintre România si Grecia.In incinta aeroportului Elenikon, ca și de-a lungul traseului ce îl va urma convoiul oficial au fost arborate drapelele de stat ale României și Greciei. Ca o expresie a prețuirii deosebite față de personalitatea și gîndi- rea politică a președintelui Nicolae Ceaușescu, în vitrinele multor librării șe află expuse cele două volume în limba greacă — „Pace și colaborare în Balcani și în întreaga lume". „România în fața viitorului" ale șefului statului român, apărute în ultimele cîteva luni. Transmis integral în cursul serii de miercuri, la o oră de maximă audiență, interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ra- dioteleviziunii elene s-a bucurat de un puternic ecou, fiind urmărit de milioane de telespectatori.Subliniind semnificația deosebită a vizitei, primarul capitalei elene, IANNIS PAPATHEODOROU, rat : cil Nicolae sei doamne Elena Ceaușescu constitui un factor de mare importanță pentru stringerea, pe mai departe a relațiilor dintre popoarele grec și român prietene. Sîntem siguri că rezultatele vizitei vor avea o deosebită însemnătate rație selor rior de înalți demnitari, reprezentanți ai partidelor politice, nenți ai vieții economice și rale.Interesul manifestat față tîlnirea la nivel înalt româno-elenă — a treia în decurs de mai puțin de un an — este oglindit de numeroase cotidiane. de alte publicații, de cele mai diverse orientări, care evidențiază în ample comentarii însemnătatea evenimentului, dezvolta-

--------- a decla-„Vizita președintelui Republi- Socialiste România,Ceaușescu, domnul și a distinsa cea mai
pentru ambele țări" — decla- ce vine să se adauge numeroa- aprecieri similare făcute ante-expo- cultu-de în-

rea din ultimii ani a relațiilor multilaterale dintre România și Grecia.„Grecia se pregătește să întâmpine cu onoruri excepționale pe președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a cărui vizită este menită să pecetluiască noua eră de prietenie și strinsa colaborare dintre Grecia și România" — scrie cunoscutul „KATHIMERINI".*In același sens, cotidianul VIMA" relevă : „Locuitorii talei, poporul grec îl vor primi pe președintele român ca pe un prieten prețuit și un partener valoros în e- forturile pentru realizarea colaborării pașnice intre popoarele din Balcani și din întreaga lume. In persoana sa salutăm poporul român, de care poporul grec este unit prin legături seculare de prietenie și colaborare, de luptă pentru aceleași idealuri ale libertății și neatârnării".La rîndul său. ziarul consacră evenimentului o treagă, cuprinzînd articole chile tradiții ale relațiilor nie și colaborare româno-elenă, despre politica României de largă colaborare cu toate statele lumii, precum și fotografiile și biografia președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. în editorialul intitulat „Poporul nostru urează bun venit președintelui Ceaușescu", ziarul scrie : „Poporul grec primește cu inima deschisă pe conducătorul României. Simbol și inițiator al politicii tării sale de apărare a independentei naționale, președintele Nicolae Ceaușescu s-a afirmat ca o personalitate marcantă pe arena internatio-

ziar

„AVGHI" pagină în- despre vede priete-

nală prin eforturile sale pentru consolidarea păcii mondiale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. în care să nu-și mai găsească loc actele de forță și dictat. în care să nu mai existe baze străine și arme nucleare ucigătoare. Avind loc imediat după sărbătoarea noastră națională, vizita conducătorului român, care reînnoiește și adincește legăturile istorice izvorite din lupta comună pentru libertate a celor două popoare prietene, capătă o importantă cu adevărat simbolică".Săptămînalul de mare tiraj „EPI- KERA" apreciază. în același spirit, într-un articol consacrat relațiilor bilaterale româno-elene. că „vizita președintelui Nicolae Ceaușescu va constitui un nou pas important pe calea apropierii dintre cele două țări, a transformării Balcanilor într-o zonă a păcii". Aceeași publicație prezintă datele biografice ale tovarășei Elena Ceaușescu. relevînd activitatea sa multilaterală, ca „un exemplu al rolului pe care femeia contemporană este chemată să-I joace in viata societății".Aprecierile din sursă guvernamentală. ca și ale reprezentanților celor mai largi pături ale opiniei publice, comentariile pline de căldură ale presei ilustrează, o dată mai mult, că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Grecia se anunță ca un remarcabil eveniment politic, cu rezultate binefăcătoare pentru relațiile reciproce, pentru Europa

GENEVA 25 — Corespondentulnostru transmite : în raportul consacrat situației economice a țărilor socialiste din Europa în 1975, elaborat de Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa, se subliniază că, în perioada menționată, dezvoltarea economică a acestor țări a înregistrat un ritm ridicat. Pe ansamblul țărilor socialiste europene, produsul material net a crescut în medie cu 5,1 la sută, producția industrială — cu 8 la sută, iar volumul comerțului — cu circa 9 la sută.în domeniul industriei, raportul citează România între țările în care creșterea producției a depășit cel mai

naționale a României Jmult prevederile de plan. „In Româ
nia, in 1975, au fost introduse mă
suri pentru perfectionarea aprovizio
nării cu bunuri de consum. O mai 
strinsă legătură a fost stabilită in
tre institutele științifice și de cerce
tare și întreprinderile productive".în capitolul consacrat elaborării planurilor cincinale pe perioada 1976—1980, documentul subliniază, în primul rînd, „menținerea unei rate ridicate de dezvoltare, pe baza unei creșteri echilibrate și proportionate". 
„România — se arată în raport — are 
in vedere cea mai înaltă rată de dez
voltare economică in perioada cinci
nalului 1976—1980 : de 9—10 la sută".

Atena
climatul general în Balcani, și în întreaga lume.

Ion BADEA

Aniversarea revoluției de eliberare 
națională în Republica ElenăA-ATENA 25 — Corespondentul gerpres transmite : Prin adunări serbări populare, demonstrații și pa- răzi militare organizate în toate localitățile țării. Republica Elenă a sărbătorit, joi, aniversarea revoluției de eliberare națională de la 25 martie 1821 — Ziua Națională a Greciei.în marea piață „Sintagma" din A- tena a avut loc. în cursul dimineții, o demonstrație a cetățenilor capitalei și marea paradă militară. In tribuna oficială se aflau președintele

Republicii, Constantin Tsatsos, primul ministru. Constantin Karamanlis. membrii guvernului, liderii partidelor politice, deputați, numeroase personalități ale vieții culturale și științifice elene.Au fost, de asemenea, prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați în Grecia.Șeful statului și primul ministru au adresat, cu această ocazie, mesaje personale radiotelevizate națiunii elene.

Sesiunea Seimului R. P. PoloneVARȘOVIA 25 — Corespondentul Agerpres transmite : Joi după-amia- ză, la Varșovia s-au deschis lucrările primei sesiuni a celei de-a Vil-a legislaturi a Seimului polonez, ales la 21 martie. Ordinea de zi — alegerea prezidiului Seimului, a Consiliului de Ștat și a președintelui acestuia, numirea președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.In funcția de mareșal al Seimului a fost reales Stanislaw Gucwa. .La propunerea lui Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., în funcția de președinte al Consiliului de Stat a fost reales Henryk Jablons-

asemenea, membrii Consistat. Deputății au întîm- vie satisfacție alegerea to- Edward Gierek, prim-se- C.C. al P.M.U.P., ca mem-

ki, președintele Frontului Unității Poporului, iar în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri a fost numit Piotr Jaroszewicz. Au fost aleși, de liului de pinat cu varășului cretar albru al Consiliului de Stat.In ședința de joi. Seimul a mai a- doptat o hotărire privind unele modificări în regulamentul său de funcționare și a ales componenta celor 22 de comisii permanente.
Evoluția evenimentelor din Argentina
• A fost dat publicității „Actul cu privire la procesul reorgani
zării naționale" • Administrația publică și-a reluat activitateaBUENOS AIRES 25 (Agerpres). — Junta militară, constituită din comandanții șefi ai celor trei arme, care a preluat _puterea în Argentina, a dat publicității „Actul cu privire la procesul reorganizării naționale". Cu- prinzind un ansamblu de măsuri de ordin politic și șocial-economic. actul are ca scop „promovarea dezvoltării economice, a vieții naționale, bazată pe echilibru și participarea responsabilă a diferitelor sectoare în vederea asigurării instaurării ulterioare a unei democrații republicane, reprezentative și federale, adecvată realității, precum și progresului poporului argentmean" — transmite agenția Prensa Latina.Noile autorități își propun. între altele, ca „obiective de bază", concretizarea suveranității politice, bazată pe activitatea instituțiilor constitutionale revitalizate. care să răspundă permanent interesului național ; o situație social-economică în care să fie asigurate capacitatea de decizie națională si controlul statului asupra sectoarelor vitale ale dezvoltării, pre-

cum și neutralizarea oricărei posibilități de amestec a capitalului național sau străin în exercitarea puterilor publice.Pe planul relațiilor externe, se urmărește „menținerea capacității de autodeterminare a tării, asigurîndu-se întărirea prezentei Argentinei în concertul națiunilor".între alte măsuri, junta a declarat obiectivele economice și comerciale ca fiind de interes militar, precizîn- du-se că nu s-a dispus ocuparea preventivă a acestora de către armată. In cursul zilei de joi, școlile și universitățile. precum și instituțiile bancare au rămas închise, iar activitățile judiciare și culturale — suspendate pină la noi dispoziții. In schimb, administrația publică și-a reluat activitățile. Emisiunile radioteleyiziu- nii au fost, de asemenea, reluate. La Buenos Aires, transportul și activitatea în cordonul industrial al capitalei se desfășoară, potrivit agențiilor internaționale de presă, de asemenea, normal.

MOSCOVA 25 — Corespondentul Agerpres transmite : Continuîndu-și vizita în Uniunea Sovietică, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele M.A.N., a sosit la Minsk, capitala Republicii Sovietice Socialiste Bieloruse. In cursul dimineții de joi. delegația s-a întilnit la sediul Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Bieloruse cu V. E. Lobanov și E. M. Bicikovskaia, vicepreședinți ai prezidiului, cu deputați. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, des-
MOSCOVA

___ '.i într-oprietenească. înfășurată atmosferă caldă, ,_______________ .... aceeași zi, delegațiaa depus o coroană de flori la „Monumentul Victoriei" din Minsk. Au fost vizitate casa-muzeu din acest oraș unde în primăvara anului 1898 a avut loc primul Congres al Partidului Social Democrat al muncitorilor din întreaga Rusie, expoziția realizărilor economiei, naționale a R.S.S. Bieloruse, uzina constructoare de tractoare din localitate, precum și muzeul bielorus de stat al istoriei Marelui război pentru apărarea pa- ■ triei.
Acord interguvernamental româno-sovieticMOSCOVA 25 — Corespondentul nostru transmite : La 25 martie a fost semnat la Moscova acordul interguvernamental româno-sovietic privind livrarea de către Uniunea Sovietică de utilaje și acordarea de asistentă tehnică pentru construirea în România de. întreprinderi industriale si alte obiective. în perioada 1976—1980.

Acordul a fost semnat de Nicolae M. Nicolae. ministru secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior și -Cooperării Economice Internaționale al Republicii Socialiste România, și de V. G. Morozov, prim-vicepre- ședinte al Comitetului de Stat pentru relații economice externe al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
LONDRA

Comunicat
sovieto - britanicLONDRA 25 (Agerpres). — Marea ' Britanie și Uniunea Sovietică și-au reafirmat intenția de a acționa pentru întărirea păcii și securității internaționale și de a năzui spre continuarea destinderii în Europa si în lumea întreagă — se spune în comunicatul comun privind vizita ministrului de externe sovietic. Andrei Gromiko. la Londra. Părțile și-au reafirmat. de asemenea, hotărîrea de a îndeplini. împreună cu ceilalți semnatari. prevederile. Actului final al Conferinței pentru securitate si cooperare în Europa. Ele au căzut de acord asupra necesității de a se lua măsuri eficiente în domeniul dezarmării.

Convocarea Congresului 
P.C. din Grecia (interior)ATENA 25. — Corespondentul A- gerpres transmite : Ședința comună a C.C. al P.C.G. (interior) și a Comitetului organizatoric al Congresului au hotărît convocarea Congresului partidului pentru data de 5 iunie 1976. Congresul va dura pină la 12 iunie.

• CUM SE EXPLICĂ 
LONGEVITATEA FEMI
NINĂ? Un raport al Oficiului de recensămînt din S.U.A. arată că durata medie a vieții femeilor americane este cu a- proape 8 ani mai mare decît cea a bărbaților (75,3 ani și, respectiv, 67,6), pe cînd la începutul Secolului nostru diferența era de numai 2—3 ani. Raportul apreciază că decalajul va continua să crească în viitoarele decenii. Specialiștii explică longevitatea feminină prin anumite, particularități genetice, îndeosebi prin faptul că, la femei, 'trombocitele — particule care contribuie la coagularea sîngelui — sînt mai puțin vulnerabile la schimbări patologice. 6e asemenea, maladiile cardiace — cauză a deceselor femeile la o vîrstă tată.

principala— afectează mai inain-

DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE
privind situația din teritoriile arabe ocupate de IsraelNAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).— Luînd cuvintul în cadrul dezbaterilor din Consiliul de Securitate privind situația teritoriilor arabe aflate sub ocupația israeliană, ambasadorul egiptean la O.N.U., Abdel Esmat Meguid, a arătat că soluționarea problemei Orientului Apropiat trebuie să asigure retragerea trupelor Israelului și recunoașterea dreptului inalienabil la autodeterminare al poporului palestinean.Delegatul Iordaniei, Sherif Abdul Hamid Sharaf, a arătat că obiectivul dezbaterilor Consiliului trebuie să conducă, in ultimă instanță, Ia retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate. La rîndul său, reprezentantul Siriei, Mowaffak Allaf, a condamnat încercările Israelului de „colonizare a teritoriilor arabe ocupate, de modificare a caracterului demografic". El a reafirmat că nu poa-

te fi avută în vedere nici o soluționare reală a problemei Orientului Apropiat fără participarea poporului palestinean.Reprezentantul R.P. Chineze, Huan Hua, a condamnat actele represive ale Israelului în teritoriile arabe ocupate și a exprimat sprijinul sale pentru lupta populației împotriva ocupației israeliene.în calitate de conducător al gației de observatori ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei O.N.U., Zehdi Labib Terzi rat că forțele de ocupație adoptă măsuri represive populației arabe.Reprezentantul Israelului Haim Herzog, a negat răspunderea ce revine autorităților israeliene in legătură cu incidentul grav care a avut loc recent în teritoriile arabe ocupate.

țării arabedele-la a decla- israeliene împotrivala O.N.U.,

In continuarea dezbaterilor din Consiliul de Securitate, reprezentantul Franței, Jacques Lecompt, a cerut retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate. Noul ambasador al Statelor Unite la Scranton, a afirmat tut al Ierusalimului bilit decît în cadrul tru încheierea păcii propiat și că orice rale luate în acest de valoare juridică.spus William Scranton, că prezența coloniilor israeliene în teritoriile arabe ocupate, inclusiv în partea arabă a Ierusalimului, constituie un obstacol în calea reușitei negocierilor pentru instaurarea unei păci între Israel și vecinii săi.Reprezentantul permanent al R.S.F. Iugoslavia la O.N.U., Iakșa Petrici, a condamnat ultimele acțiuni represive ale Israelului în regiunea vestică a Ierusalimului, precum și politica de creare a unor colonii — acțiuni contrare căutărilor în vederea asigurării păcii în zonă.

O.N.U., William că viitorul sta- nu poate fi sta- unui acord pen- în Orientul A- măsuri unilate- sens sint lipsiteConsiderăm, a

agențiile de presă transmit:

• CAPTURĂ
DIOASĂ. Aruncînd plasele lingă țărmul insulei daneze Bornholm, un grup de pescari vest-germani a avut neșansa de a „captura", în loc de cod, o bombă încărcată cu substanțe toxice, rămasă din timpul celui de-al doilea război mondial. Trei dintre pescari au fost grav contaminați de gazul nociv ce se scurgea prin fisurile provocate de rugină în învelișul de al proiectilului.

PRIMEJ

metal
La Luanda. Ag°stinho Neto, președintele R.P. Angola, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, a avut convorbiri cu secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, care a sosit la Luanda. în fruntea unei delegații după vizita întreprinsă in Mozambic.

apel tuturor șefilor de stat ai tarilor nealiniate, în favoarea unui „sprijin concret acordat Mozambicului. care a închis frontierele sale cu regimul rasist și colonialist al Rhodesiei".
Frontul popular, alcă.tuit din partidele comunist și socialist (Italia), a obținut cele mai multe voturi în alegerile pentru reînnoirea administrației regiunii Lazio. Președinte al consiliului regional a fost ales .Maurizio Ferrara, reprezentant al partidului comunist. Din frăție fac parte șase patru socialiști.

Amînarea procesului lui 
Luis Corvalan. Procuratura din Valparaiso a anunțat oficial amînarea procesului intentat secretarului general al P.C. din Chile. Luis Corvalan. Măsura a fost motivată de faptul că nu se cunoaște încă dacă procesul este de competența tribunalelor civile sau militare.noua adminis- comuniști și

PreședinteleHouari Boumediene, Algeriei,a adresat un
Ministrul apărării al re

gimului de la Pretoria, Piet W. Botha, a anunțat că Republica Africii de Sud își va retrage pină la 27 martie toate trupele care se află pe teritoriul Angolei.

La sediul Națiunilor Unite se desfășoară cea de a treia sesiune de fond a Conferinței O.N.U. pentru problemele dreptului mării, la care participă 156 de state, precum și instituțiile specializate și organizațiile internaționale interesate. In acest cadru se continuă eforturile desfășurate la sesiunile anterioare în direcția elaborării unor noi reglementări privind utilizarea mărilor și o- ceanelor. valorificarea resurselor lor potrivit intereselor de progres ale întregii umanități, în mod deosebit ale țărilor în curs de dezvoltare. In mod concret. negocierile urmăresc realizarea unul acord asupra textului proiectului unei convenții internaționale, menită, între altele, să faciliteze într-o măsură considerabilă atit extinderea cooperării internaționale în domeniul explorării si exploatării resurselor minerale și biologice ale mărilor si oceanelor, cit și soluționarea juridică a unor diferende și, dispute dintre state, derivind din inexistenta unor reglementări corespunzătoare cerințelor etapei actuale în domeniul maritim.însemnătatea adoptării unei asemenea convenții apare în mod evident dacă se ține seama de multiplele interese economice, politice si militare pe care le implică folosirea mărilor si oceanelor, de posibilitățile nebănuite pe care ele le oferă, in perspectivă. pentru satisfacerea cerințelor

de materii alimentare, aprecia-de resurse prime șiSpecialiștii ză, de pildă, că nodulii polimetalici de pe fundul mărilor și oceanelor pot satisface necesitățile tuturor țărilor lumii pentru o perioadă depășind de zeci de ori istoria scrisă a o- menirii (circa 5 000 de ani) — respectiv, cu

Exploatarea resurselor mărilor și oceanelor necesită însă asemenea mijloace tehnice de care nu dispun la ora actuală decît statele a- vansate din punct de vedere industrial. Or, dacă nu se vor statornici bazele unei largi colaborări internaționale, cu participarea, în condiții de egalita-

luni, este chemată să marcheze progrese însemnate în realizarea convenției. După definitivarea chestiunilor de ordin procedural și organizatoric, s-a trecut la abordarea pe comitete și în dezbateri neoficiale a articolelor proiectului de convenție. Sint supuse discuției, în forme încă

este de conceput decît prin abordarea lor cu participarea activă a tuturor statelor, indiferent de orînduire, de mărime și potențial, într-un spirit de comprehensiune si receptivitate.După cum sublinia secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, in discursul de
NAȚIUNILE UNITE-> 

0 cerință a progresului umanității, a depășirii subdezvoltării

Realizarea unui „drept al mării"
rational si echitabil

pru pentru 6 000 de ani. aluminiu pentru 20 000 de ani, molibden pentru 30 000 de ani, nichel pentru 150 000, iar mangan pentru nu mai puțin de 400 000 de ani ! Totodată, Se consideră că. dacă se va trece la valorificarea intensă a florei și faunei oceanice, cantitatea de alimente, obținută în acest fel ar întrece de 4—5 ori cantitatea maximă de produse alimentare obținute de pe uscat, putînd asigura hrana pentru 300 de miliarde de oameni.Este firesc, de aceea, ca acest fabulos potențial să fie pus în slujba progresului tuturor națiunilor și, în primul rînd, al țărilor în curs de dezvoltare.

te, a tuturor statelor la valorificarea marilor bogății submarine, atunci se va ajunge la situația paradoxală în care, departe de a contribui la reducerea și eliminarea decalajelor economice dintre state, acțiunile, de exploatare a acestor resurse vor duce la adînci- rea și agravarea dis- parităților existente. Găsirea unor soluții corespunzătoare problemelor complexe legate de dreptul mării se înscrie, astfel, în eforturile în vederea instaurării unei noi ordini economice și politice. asigurării progresului general al umanității, asigurării păcii in lume.Actuala sesiune, care va dura circa două

nedefinitivate și negociabile. reglementări juridice noi vizînd zonele maritime de sub jurisdicție națională, cercetarea științifică și conservarea mediului marin, precum și zona internațională a teritoriilor submarine care, în Declarația de principii asupra dreptului mării, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. în 1970. a fost proclamată „patrimoniu comun al întregii umanități".In mod evident, soluționarea problemelor complexe ale folosirii mărilor si oceanelor în interesul •păcii, al ridicării nivelului de dezvoltare și prosperitate ale fiecărei națiuni, al progresului umanității, nu

salut adresat conferinței, aceasta își va putea atinge scopul nu
mai dacă toate națiu
nile recunosc că inte
resele fiecărei țări in 
parte cer să reușim să 
realizăm un drept al 

fie res- 
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mării, care să 
pectat de tofi. 
ar marca un 
decisiv in 
noastră de identificare 
a unor soluții globale 
problemelor mondiale 
majore care confruntă 
omenirea".In concordantă cu principiile fundamentale ale politicii sale externe, de pace și colaborare internațională, România ciază că vast și dreptului guvernat norme noi. democrati-

apre-și domeniul complex, al mării trebuie potrivit unor

ce. juste si echitabile, care să tină seama de interesele tuturor națiunilor și să reflecte tendințele actuale ale dezvoltării progresive și codificării dreptului internațional. In cadrul sesiunii. țara noastră acționează in direcția asigurării, prin noua convenție, a condițiilor afirmării și respectării drepturilor ale statelor aflate sub lor națională, și garantării ferme a participării tuturor națiunilor, fără nici un fel de discriminare, la explorarea și exploatarea bogățiilor submarine ale zonei internaționale, luindu-se în considerare, în primul rînd, interesele țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, România militează pentru asigurarea cesului neîngrădit tuturor națiunilor cuceririle științei tehnicii în domeniul cercetărilor maritime, combaterii protejării maritim.Convinsă acord just asupra dreptului mării este o condiție de însemnătate majoră atit pentru menținerea păcii, cît și pentru edificarea unei noi ordini politice si economice internaționale. tara noastră și-a afirmat. încă din prima zi a lucrărilor, ho- . tărîrea de a-și aduce in continuare contribuția la armonizarea pozițiilor pârticipanți- lor în vederea asigurării succesului conferinței.

Acțiuni greviste în Italia.Peste 16 milioane de oameni ai muncii italieni din industrie, comerț, în- vățămînt, instituții publice, din sectorul serviciilor au luat la chemarea Federației C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., la generală de patru ore. In tea orașelor țării au avut demonstrații și mitinguri nul revendicărilor lor.
parte, sindicale o grevă majorita- loc ample in spriji-

depline a suverane în zonele jurisdicția precum

acai la Șipoluării și mediuluifiind că un s'i durabil problemelor

C.ALEXANDROAIE

Guvernul cipriot și Con
siliul Național s au întrunit- la Nicosia, sub președinția arhiepiscopului Makarios, pentru a continua studierea propunerilor părții greco-Ci- priote în vederea reglementării problemei Ciprului.

Convorbiri egipteano- 
lranCeZC. Ministrul de stat fran-

cez pentru .afacerile externe, Jean Francois Poncet, și-a încheiat vizita oficială la Cairo, după ce a conferit cu vicepremierul și ministrul de externe egiptean, Ismail Fahmi, și cu secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad — prilej pentru a e- xamina căile concrete de conșolida- : re a relațiilor bilaterale de cooperare.
Rezultatele votuluidin pri_ mul tur de scrutin pentru alegerea liderului partidului laburist, in locul lui Harold Wilson : cele mai multe voturi (90) au fost obținute de Michael Foot, ministrul muncii, urmat de James Callaghan, ministrul de externe (84 de voturi) și Roy Jenkins, ministrul de interne (56 de voturi). Ultimul, Anthony Crosland, ministrul pentru mediul înconjurător (17 voturi), a fost eliminat din cursă. Anthony Wedgwood Benn, ministrul energiei (37 de voturi) s-a retras, declarînd că își va da votul lui Michael Foot.
0 arhivă a mișcării de 

rezistență antifascistă a fost constituită la Frankfurt pe Main. Arhiva cuprinde 1 600 de cărți și broșuri rare editate în perioada 1918— 1915 in Germania. Ea cuprinde, de asemenea, documentele aparținînd unor foști deținuți antifasciști, unor participant! la mișcarea de rezistentă
Statutul Insulelor Ma- 

riane Președintele Gerald Ford a semnat joi un act legislativ prin care Insulele Mariane, în nordul Microneziei, sînt asociate la S.U.A. printr-iin statut de Commonwealth. Se prevede dobîndirea de către locuitorii insulelor (în număr de 14 500) a cetățeniei americane, S.U.A. asumîn- du-și autoritatea asupra politicii externe și apărării.
/

Un apel al P. C. din SpaniaPARIS 25 — Corespondentul nostru transmite : Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania a dat publicității un comunicat, reprodus in ziarul „L’Humanite", în care face un apel la unitatea de acțiune a forțelor democratice și progresiste din țară.Partidul comunist consideră că este necesară realizarea unui acord asupra unității de acțiune între forțele politice ale Juntei ■ Democratice și ale Convergenței Democratice, pe de o parte, și celelalte partide și forte democratice care nu fac parte din aceste două grupări, pe de altă parte. Pe baza acestui acord democratic este necesar să se inițieze negocieri cu elemente care se pronunță pentru

realizarea de reforme și cu reprezentanți ai forțelor armate și ai bisericii.Scopul acestor acțiuni, arată municatul, este instaurarea unui vern provizoriu sau de tranziție care să fie reprezentate cele largi sectoare ale populației și să fie capabil să realizeze un ces constituțional.In perioada acestor negocieri necesară respectarea dreptului grevă, la întrunire pașnice, fără discriminare față nici un partid. Se impune, totodată, acordarea unei amnistii sau cel puțin punerea în libertate a deținuți- lor politici și aprobarea întoarcerii , în tară a tuturor persoanelor exilate.

co- gu- în mai care pro-este la și manifestații de

SITUAȚIA DIN LIBAN SE MENȚINE ÎNCORDATĂBEIRUT 25 (Agerpres). — în urma bombardării palatului Baabda, sediul președintelui Libanului, Suleiman Frangieh s-a deplasat, în cursul zilei de joi, în municipalitatea Mikael, în apropiere de Beirut. Acest fapt ar însemna, potrivit a- gențiilor internaționale de presă, că președintele Frangieh intenționează să continue exercitarea, cel puțin provizoriu, a funcțiilor sale. în așteptarea clarificării situației din țară.Potrivit agențiilor de presă, partidul „Falangelor Libaneze" — grupare favprabilă șefului statului — a lansat un apel tuturor persoanelor

civile, ca și militarilor, să acționeze pentru scoaterea țării din situația gravă în care se află.Luptele din Beirut, ca și din alte regiuni ale țării, au provocat, numai în cursul zilei de miercuri și al nopții spre joi, moartea a peste 200 de persoane și rănirea altor 500. Noaptea trecută este calificată de agenția U.P.I. drept „cea mai îngrozitoare cunoscută de Liban în cele 11 luni de război civil". Numărul total al victimelor înregistrate din aprilie anul trecut și pină astăzi se ridică la 15 000 de morți și 32 000 de răniți.

• METEORIȚI IN LA 
BORATOR. Pentru a da procesul de formare a meteoriților, la Universitatea din New Mexico se fac în prezent încercări de reproducere a structurilor cristaline caracteristice meteoriților, prin iradierea cu ajutorul unui laser puternic a unor eșantioane metalice care conțin silîcați. Pe baza experiențelor efectuate ipoteza care se impune este aceea că meteoriții s-au format direct, după răcirea nebuloasei primare, condensarea rapidă a lor de silicați în stare fuziune.

eluci-

prin particule- de suprâ-
• SECRETUL 

FUMULUI TELURIC".Cer’ cetători australieni au reușit să izoleze componenții chimici ai acelui miros caracteristic pe care îl emite pămîntul'în zilele ploioase. S-a constatat că mirosul provine de la un lichid uleios, emanat de anumite substanțe minerale din scoarță a- tunci cînd sînt supuse acțiunii aerului umed. Lichidul conține aproximativ 50 de component! chimici, majoritatea alcooluri, njtrofenoli și ganici.

..PAR-

volatili : acizi or-
• UN PRIETEN 

HANDICA
AL TI

de la încetarea din
NERILOR
PĂȚI. Cu ocazia împlinirii â două deceniiviață a lui Carlo Gnocchi, unadin cele mai populare figuri italiene, activist în domeniul medicinii sociale, care și-a donat corneea pentru a fi grefată, după moartea sa, la doi copii orbi, poșta din Italia a emis un timbru special. Animat de spirit umanitar, Gnocchi a fondat, imediat după război, un institut pentru reeducarea copiilor întîr- ziați, handicapați și spastici. Institutul, care s-a extins între timp, a redat societății mii de tineri, socotiți, la început, drept irecuperabili.

• ȘAPTE
LOVITURĂ ! O performanță cinegetică demnă baron Miinchhausen, cel iscusit în minciuni, a fost realizată de francezul Michel Grossi. Invitat la o partidă propiere de Clermont-Ferrand, el a atins, fazan, doi . , ______ ,,două persoane ce se aflau într-o mașină parcată în apropiere și, în cele din urmă, bucătarul ce pregătea masa pentru vînători...

DINTR-0

de faimosul
de vînătoare în a-dintr-un foc, un iepuri, un hăitaș,

• AUTOMOBIL PE 
SCHIURI. Un nou mijloc de locomoție și-a făcut apariția în provincia canadiană Quebec. Este un automobil dotat cu șenile și schiuri, care se deplasează cu ușurință pe zăpadă. Amatorii de deplasări cu acest nou mijloc de locomoție sînt atit de numeroși îneît organele de circulație canadiene consideră necesară elaborarea unui regulament adecvat pentru prevenirea accidentelor de circulație.
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