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Ordinea $i disciplina pe șantiere PRETUTINDENI IN ȚARA, 
NOI SUCCESE

‘X.

garantează respectarea termenelor
de intrare in funcțiuneIntrată deplin tn drepturile ei, primăvara deschide in fața colectivelor de muncă de pe șantierele de investiții perspective optime in vederea intensificării generale a activității de construcții și montaj tehnologic. Pe șantiere începe practic un neîntrerupt ..anotimp" al muncii — din primăvară și pină tirziu in toamnă — în care constructorii și montorii sint chemați să depună e- forturi susținute și stăruitoare, subordonate îndeplinirii exemplare a prevederilor de plan din domeniul investițiilor, punerii in funcțiune la timp și integral a tuturor obiectivelor și capacităților planificate in acest an. întreaga lor activitate se desfășoară, in prezent, sub semnul entuziastei întreceri socialiste în cinstea aniversării partidului și a zilei de 1 Mai. Și este firească dorința fiecărui constructor, a fiecărui lucrător de pe șantiere să dea tot ce are mai bun ca putere de muncă și inițiativă pentru intensificarea ritmului lucrărilor, pentru îndeplinirea riguroasă a programului de investiții.în bilanțul primului trimestru din 1976 sint inscrise numeroase fapte ■ de muncă și realizări demne de menționat. în această perioadă au intrat in circuitul economic un șir de instalații și capacități industriale care au sporit potehțialul productiv al industriei chimice, metalurgiei, industriei constructoare de mașini_, economiei forestiere și industriei materialelor de construcții. Fructuoa-, gă a fost, din acest punct de vedere, activitatea montorilor de platforme ale metalurgiei din Tirgo- viște și Slatina sau ale unor mari unități ale chimiei, cum sint combinatele din Arad și Pitești — unde s-au înregistrat reduceri substanțiale ale duratelor de montaj.Din analiza activității pe acest trimestru se desprinde însă că rezultatele puteau fi mai mari dacă pe toate șantierele forțele umane și mijloacele tehnice și materiale ar fi fost folosite la capacitatea lor reală, cea maximă. Or. pe unele șantiere a existat o neconcordanță intre posibilități și realizări, ce se explică prin slaba organizare a activității constructorilor, carențe în colaborarea acestora cu montorii și benefi-

pe marile

ca și prin intirzieri în li- unor cantități de mașini și Fără îndoială,ci arii, vrarea utilaje tehnologice, iarna mai grea din unele zone ale tării a afectat. într-o anumită măsură. mersul lucrărilor de pe o serie de șantiere Dar acest argument nu poate fi luat în considerare bloc" in toate cazurile, șantierele combinatelor Ploiești și Teleajen, in derii portului Constanța tierul întreprinderii de Jilava — aflate în timpul a fost mai blind față de grafice sint de mari.în lumina sarcinilor mobilizatoare ce revin constructorilor și montorilor în fiecare din lunile următoare, obiectivul major care trebuie urmărit cu insistență la fiecafe investiție în parte constă în creșterea ritmului de execuție a lucrărilor, iar pe această bază — recuperarea rămînerilor în( urmă.Cum trebuie acționat în acest scop ? în primul rind. prin intensificarea preocupărilor urmărind organizarea cit mai judicioasă a lucrărilor. întărirea ordinii și disciplinei in muncă pe șantiere, sporirea răspunderii fată de folosirea cu randament deplin a timpului de lucru al oamenilor și al utilajelor de execuție. ca și creșterea exigentei pentru calitatea ireproșabilă a fiecărei lucrări realizate. îndeplinirea acestor cerințe presupune aplicarea cu operativitate și hotărire a unui program complex de măsuri tehnico-organi- zatorice si politico-educative, adaptat la situația concretă de pe fiecare șantier. . ,Condiția principală a unei organizări cit mai bune a producției și muncii pe șantiere o conferă stabilirea unui program precis de lucru, realist și judicios eșalonat. în concordantă cu graficele de execuție — atît la nivel de șantier, cît și ne fiecare echipă și fiecare lucrător. în respectarea riguroasă a sarcinilor prevăzute pe zile și categorii de lucrări, eforturile trebuie orientate spre realizarea întocmai a lucrărilor fizice prevăzute, acordîndu-se prioritate lărgirii fronturilor de lucru. îmbunătățirii conlucrării între construc-

„in De pildă, pe chimice din zona extin- sau pe șan- cauciuc din regiuni unde restanțele totuși destul

torul general și subantreprize, între constructori și montori.Nu există rețete universal valabile privind măsurile tehnico-organizato- rice ce trebuie adoptate pe un șantier sau altul, știut fiind că fiecare din ele este confruntat cu problemele sale specifice. Totuși, pe multe șantiere se cer reanalizate și luate cu hotărire în calcul rezervele însemnate de capacitate. ..ascunse" în numărul ridicat de ore-om irosite, pină acum din diferite motive, în lipsa de sincronizare intre eforturile constructorilor și montorilor, în ritmicitatea scăzută cu care este asigurată, uneori, aprovizionarea șantierelor cu unele materiale de construcții.De ce ridicăm această problemă ? Din datele de care dispunem reiese că pe unele șantiere ale trusturilor industriale din Timișoara și Constanța. de pildă, prezența la program. mai ales la începutul și sfîr- situl săptămînii, ca și numărul absentelor nemotivate sau al întirzie- rilor de la lucru lasă mult de dorit. Așa cum nu pot trece neobservate nici numeroasele ore de stagnare la unele utilaje de construcții — în special la macarale, buldozere, excavatoare — fie din cauza indisciplinei unor angajați, fie din cauza unor deficiente de ordin tehnic, legate direct de întreținerea si repararea lor la timp și în bune condiții.Lichidarea grabnică și integrală a neajunsurilor de acest gen depinde în mod nemijlocit de creșterea răspunderii individuale și colective in rindul lucrătorilor de pe șantiere, de cultivarea unei atitudini inaintate fată de muncă, adică de eficiepța cu care este desfășurată o vie și intensă muncă politico-educativă. Organizațiile de partid de pe șantiere. fiecare comunist au datoria să acționeze convingător, cu energie pentru mobilizarea și unirea eforturilor tuturor constructorilor în scopul îndeplinirii exemplare a prevederilor de plan, stimulînd întrecerea în muncă declanșată între diferite formații. promovînd pe larg inițiativele și experiențele inaintate și, in general. tot ceea ce se relevă ca fiind valoros în activitatea de zi cu zi de pe șantiere.

în Întrecerea socialistă
REZULTATE REMARCABILE IN ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI
• ÎN INDUSTRIA 

EXTRACTIVĂIntensificarea eforturilor colectivelor din industria extractivă în vederea creșterii producției de cărbune cocsificabil și energetic a avut ca rezultat consemnarea unui fructuos bilanț al activității depuse in primul trimestru al acestui an — peste 150 000 tone cărbune extras suplimentar. între unitățile unde s-au înregistrat cele mai mari producții peste plan se remarcă întreprinderea minieră Motru. precum și cele din Valea Jiului, exploatările de Ia Căpeni, Voievozi și Șotinga. Succesele se datoresc in primul rind creșterii productivității muncii, pe baza extinderii tehnologiilor moderne de lucru. între care figurează extracția producției de cărbune din abatajele cu front lung, tăierea și încărcarea mecanică, automatizarea transportului în subteran, care au asigurat tingerea unui randament sporit, consumuri materiale.

trochimice Brazi și Teleajen, întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" și „Dorobanțul" din Ploiești, întreprinderea de produse refractare Pleașa și altele. (Constantin Căpraru) .

reduse de manoperă (Agerpres).
a-cuȘi

• ÎN INDUSTRIA 
MUNICIPIULUI PLOIEȘTIAflați intr-o entuziastă întrecere în cinstea aniversării- a 55 de ani de la crearea P.C.R. și a zilei de 1 Msi, harnicii muncitori, ingineri și tehnicieni din industria municipiului Ploiești au repurtat un succes deosebit în "muncă : planul producției'globale * și marfă pe primul trimestru al acestui an a fost realizat cu două zile mai devreme. Producția suplimentară — benzine, uleiuri minerale, utilaj tehnologic, stofe, produse petrochimice, refractare și altele — care însumează zeci de milioane lei, a fost obținută integral pe seama creșterii productivității muncii, prin folosirea mai bună a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru. Printre unitățile care s-au evidențiat în mod deosebit în întrecere se numără rafinăriile Ploiești-Sud și Vega, combinatele pe-

• ÎN INDUSTRIA 
MUNICIPIULUI DEVACea de-a 55-a aniversare a creării partidului și ziua de 1 Mai sint în- timpinate de colectivele de întreprinderi din industria municipiului Deva cu rezultate deosebit de valoroase în privința randamentului muncii, sporirii producției și reducerii cheltuielilor cu care se realizează aceasta. Revelator este faptul că oamenii muncii din unitățile economice ale municipiului au încheiat primul trimestru al anului cu o producție industrială suplimentară în valoare de peste 35 milioane lei, înregistrind, în același timp, peste 1 500 000 lei economii la prețul de cost. Practic, acest spor se regăsește într-o producție superioară de energie electrică, în 4 500 tone minereuri neferoase, 400 tone bentonită brută, l'pOO mc prefabricate din beton, 20 tone preparate din carne și în multe alte produse. La baza acestor realizări se află creșterea productivității muncii — indicator care în această perioadă a fost depășit pe ansamblul industriei municipiului Deva cu 4 000 lei pe angajat. (Sabin lonescu).

In județul Dolj s-a încheiat 
insămînțarea culturilor

din prima epocădin județul Dolj

Cuvînt de ordine la cimentiști:

CALITATEA

AGRICULTURA RITMUL SEMĂNATULUI
a crescut, dar trebuie incă mult intensificatTn această săptămină. ritmul semănatului și al celorlalte lucrări agricole de sezon s-a intensificat mult. Din .datele centralizate la ministerul de --resort rezultă că. pină la 1 aprilie, au fost însft- mințate 405 000 hectare cu culturi din prima epocă. Sfecla de zahăr a fost insămințată pe 41 la sută din suprafețele destinate acestei culturi, unitățile agricole din județele Dolj. Olt, Teleorman. Ilfov, Ialomița, Constanța și Tulceâ încheind această lucrare. La centrala de specialitate se apreciază că semănatul sfeclei de zahăr trebuie încheiat grabnic, îndeosebi in județele Brăila, Galați, Timiș. Arad și intensificat in celelalte județe situate in zonele mai nordice.Din aceste zile, in județele Teleorman și Dolj, unde solul se încălzește mai repede, a început

semănatul florii-soarelui. Se cuvine remarcată, de asemenea, preocuparea pentru a se planta suprafețe cit mai mari cu cartofi timpurii. Prevederile de plan la plantări au fost realizate în proporție de 73 la sută. Cooperativele agricole din unele județe — Olt, Teleorman, Prahova — au plantat cu cartofi suprafețe mai mari decît cele prevăzute inițial. Timpul fiind înaintat, se impune ca și în celelalte județe să fie intensificate lucrările de plantare — prima condiție de care depinde obținerea unor recolte cit mal timpurii. Totodată, continuă plantarea și semă- . natul legumelor atît în solarii, cit și în cîmp, cele mai bune rezultate obținîndu-se în județele Ilfov, Ialomița și Constanța.

întrucît solul se zvîntă și se încălzește, este necesar ca în toate județele să se execute în ritm susținut semănatul și celelalte lucrări agricole de primăvară. Comandamentele locale, cu sprijinul organelor și al organizațiilor de partid, au datoria să acționeze energic pentru ca, pretutindeni, munca să fie bine organizată, să se asigure ordine și disciplină fermă în efectuarea lucrărilor, utilizarea la întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor agricole, astfel îneît însămînțarea fiecărei culturi, celelalte acțiuni de sezon din agricultură să se încadreze în termenele stabilite de comandamentul central. (In 
pagina a III-a — raidul nostru în județele 
Dîmbovița și Arad)
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mai ușor,,Ne-ar fi greu să coborîm la
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— Și cum, chiar „capriciile" acelui an să fi fost de vină ?— Așa-mi place mie să explic lucrurile petrecute atunci, glumește Maria Davidoiu, ingineră la C.A.P. Tîmboești, județul Vrancea.Atunci ? Răspundea de ferma „Via era foarte frufno/*1’ " ' ”-----deloc din se anunți cred să-mi fi rămas vreun buletin meteorologic necitit. Și iată de ce ne-ara grăbit cu recoltatul — era încă timp bun cînd am început, iar unii aruncau și cite o vorbă ironică peste graba noastră. Dar cind au venit ploile, cu mucegai, noi eram cu strugurii puși la adăpost. Asa că, la adunarea generală..."La adunarea generală, inginerul Ion Davidoiu. președintele, a pus in frunte

|ă, n-o scăpasem pehi, dar toamna nestatornică. Nu

ferma nr. 1. Aici se realizaseră 10 100 kg la hefctar, față de 7 000 kg pe celelalte trupuri de vie. „Cred și eu, s-a ridicat la cuvînt Sterea Hozoc. Păi, se știe, roditor ca la ferma 1 nu afli nicăieri în altă parte 1“ Alde Ti- că Iordan, Nicolae Pleșa și Ion < Lovin s-au alăturat lui Hozoc : „Una-i pămîntul : e gras și sănătos. Apoi, ferma e colea, la doi pași. Ieși din sat și intri în vie. Nu-s probleme cu brațele muncă. Apoi..." Apoi,mai direct : „Poate că nu întimplător tovarășul președinte Davidoiu a dat cea mai bună fermă tovarășei Davidoiu, ingineră, da. dar și soția președintelui..."

pămin-

despus

„Nu-i adevărat, au apărat-o pe ingineră Dumitru Olăreanu, Ion Iordăchescu, Dumitru Lină. Tovarășii nu cunosc realitatea". „Care realitate, mă „Păi, știu
— Cum ați primit cele, spuse in adunare ?— Mai întîi am judecat cu inimă de femeie și...— ...și ?— Am

dinșii, de pildă, că tovarășa Davidoiu este din zori, de pe la 4, în vie ? Că unii șefi de echipă ii zic... «ceas deșteptător» ? O fi pămîn- tul darnic, dar la rezultate ajungi numai dacă vrednic de el". ești

plîns. Cel mai mult mă durea bănuiala nedreaptă că aș fi fost favorizată. Ceea ce nu era adevărat. Se zice că a- devărul supără. Pe mine mă supără mai mult minciuna. Ferma nr. 1, cînd am luat-o în primire. nu era în nici un caz aceea e- vidențiată in darea de seamă. Cu toții am muncit acolo pentru amenajarea drumurilor. Au urmat la rind completarea^ golurilor din vii, întărirea disciplinei. apropierea de oameni. Cine socotește că

toate acestea vin de-a gata se-nșeală.— Dar după ce a trecut „judecata cu inimă de meie“ ?— Mi-am zis : nu numai ingineră, șefă fermă, ci și comunist. Adică — om al faptelor. Or, cu lacrimi nu dovedești nimic. Și-am cerut chiar atunch in adunare, să merg cea mai grea.— Ați sprijinit cerere ? — nepreședintelui Ion Davidoiu, de față și el la discuția noastră.— Din răsputeri. Inginera Maria doar soția comunist n-aveam dreptul s-o opresc de la mai greu. Așa că

fe-sint de
la fermaaceastă adresam

Davidoiu este mea... Iar eu, ca și dinsa.
Iile TANĂSACHE

(Continuare in pag. a IlI-a)

Unitățile agricoleau terminat, joi, însămînțarea culturilor din prima epocă pe întreaga suprafață planificată. De asemenea, ca urmare a măsurilor întreprinse pentru folosirea integrală a timpului, a parcului de mașini și tractoare, s-a reușit ca în numai trei zile să se însămînțeze 45 la sută din cultura florii-soarelui. în același timp, au fost pregătite pentru celelalte însă- mințări mai mult de 60 000 hectare.(Agerpres)
I

în întrecerea socialistă desfășurată în cinstea celor două mari evenimente din această primăvară — aniversarea a 55 de ani de Ia crearea P.C.R. și ziua de 1 Mai — la Combinatul de lianți și azbociment din Bicaz a fost elaborată cea de-a 10 000-a tonă de ciment peste prevederile planului. cantitate suficientă pentru construirea a 600 de apartamente convenționale. De menționat că, în ceea ce privește calitatea, întreaga producție a combinatului realizată de la începutul' anului și pină in prezent a fost cotată cu calificativul „foarte bine".Pe întregul flux tehnologic, oamenii combinatului — începînd cu lucrătorii carierelor de la Cheile Bicazul.ui, continuind cu cei de la transporturi și cei ce întrețin „focul continuu" al cuptoarelor de clincher și morilor, și pînă la rampa de expediție — muncesc cu spor, acționează gospodărește. cu spirit de răspundere, astfel incit la capitolul „calitate" să se consemneze rezultate foarte bune. Se remarcă, în deosebit, în întrecere morarii Vasile Oprea, Constantin Ștefură, ex- cavatoristul Nicolae Cioancă. mecanicul de locomotivă Nicolae Gabor, cuptorarul Constantin Vieru și mulți alții.în toate aceste punc- te-cheie de lucru sint prezenți mereu oamenii de la laboratoare, care, așa cum li se spune aici, formează „creierul tehnologic al combinatului". Prin eprubetele, prin coloanele de fluidizare și prin bancurile de priză de la laboratoare au trecut, în acest

numaimod

an, citeva sute de eșantioane : ele reprezintă tot atîtea certificate de calitate Ia producția de ciment, care a luat drumul șantierelor din Galați, Constanța, Brăila, Buzău și din multe părți ale țării. Ing. ria Manolache, șefa viciului C.T.C., ne unele amănunte :— întreaga noastră activitate are ca obiectiv central îmbunătățirea calității produselor. Avem sarcina ca în 1976 sortimentele superioare de ciment să ajungă la 45 la sută din totalul producției, față de 37 la sută cît am realizat in anul trecut. Sint sarcini mari care vizează și activitatea colectivului de la laboratoare. Concret, am trecut la efectuarea analizelor chimice de clincher pe fiecare schimb, față de o singură • analiză medie care se făcea dată la 24 de șim astfel să o constantă carbonatului de calciu în pastă, cit și o compoziție mineralogică adecvată a clincherului. De asemenea, am dublat controlul privind vîsco- zitatea pastei, finețea de măcinare. începutul și sfîrșitul timpului priză.Am stat de vorbă locurile de muncă cu laborantele Mariana Chirilă și Didina Bărbieru, cu chimista Elisabeta Vieru, inginera Olga Timofte, cu tehnicienii Ion Magda și Gheorghe Gavrilă și toți ne-au spus că sînt hotărîți să facă din anul economic 1976 o etapă de vîrf în realizări pe plan calitativ. Am notat și alte, măsuri menite să ducă la îmbunătățirea calității cimentului, măsuri care, încă din primele zile ale noului an, constituie obiectul

alte Ma- ser- dă

înainte o ore. Reu- menținein optimă a

dela Și

unei preocupări susținute din partea întregului colectiv.în acest context este demnă de relevat stăruința cu care se acționează pentru asimilare» unor noi mărci de ei- ment. Este vorba, in primul rind, de cimentul „RIMA", destinat eu precădere realizării panourilor prefabricate.— Grija constantă pentru „marca" și prestigiul combinatului — ne spunea tovarășa Profira Cimpoieșu, secretara organizației de partid de la laboratoare — a determinat ca în primele zile din noul an colectivul nostru să lan-■ seze o inițiativă muncitorească desfășurată sub deviza „eu produc, eu controlez, eu răspund". Obiectivul principal al acestei inițiative este creșterea răspunderii întregului colectiv și a fiecăruia dintre noi, indiferent de funcția și de atribuțiile pe care le are. față de calitatea producției combinatului. Acționăm, de asemenea, prin toate formele muncii politico- educative de masă in scopul înțelegerii de către toți cei ce muncesc in combinatul nostru a faptului că pentru noi cincinalul revoluției științifice și tehnice nu înseamnă numai agregate mereu mai perfecționate, tehnologic avansate, ci presupune, in aceeași măsură, și o conștiințe, a gîndi și în scopul calității cimentului, obiectiv central al întregii noastre activități în acest an. ca ți in întregul cincinal.

revoluție în în modul de de a acționa îmbunătățirii ca
Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"

Noi și ample perspective
conlucrării prietenești

dintre România și Kuweit
România și Kuweitul se cunosc azi mai bine, popoarele român și kuwei- tian știu azi mai mult unul despre celălalt ; năzuința și dorința lor comună de a extinde legăturile de colaborare prietenească își găsesc o e- locventă ilustrare in rezultatele rodnice care au încununat vizita efectuată pe meleagurile kuweitiene de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Subliniind importanța vizitei pentru dezvoltarea relațiilor româno-kuwei- tiene, tovarășul Nicolae Ceaușescu declara : ..Aș dori să exprim deplina mea satisfacție pentru rezultatele convorbirilor pe care le-am avut cu emirul. cu prințul moștenitor, cu membrii guvernului și alte personalități kuweitiene. Am convenit să acționăm pentru extinderea colaborării dintre popoarele noastre pe tărim economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii... Aceste rezultate mă îndreptățesc să afirm că vizita, convorbirile, documentele adoptate deschid o pagină nouă în raporturile româno-kuweitiene". La rindul său, emirul Kuweitului, șeic Sabah Al- Salem Al-Sabah. aprecia că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu constituie o nouă dovadă a bunelor raporturi dintre cele două țări, subliniind că vede în aceasta expresia prieteniei popoare, șefii de tu lui.Vizita mijlocit al lumii arabe, dispunînd de considerabile avuții și puternic angajat pe calea dezvoltării independente, cu realizările sale remarcabile in făurirea unei vieți prospere, cu un popor față de care poporul român nutrește sentimente de prietenie și caldă simpatie — ca, de altfel, față de toate celelalte popoare arabe. Aceleași

aceasta statornicite intre ambele a relațiilor existente între stat ai României și Kuwei-a prilejuit un contact ne- cu realitățile unui tînăr stat

sentimente din partea poporului ku- weitian față de România, față de poporul nostru s-au dezvăluit în chip elocvent pe întregul parcurs al vizitei — in timpul dialogului la nivel înalt, al convorbirilor cu alte personalități ale vieții politice kuweitiene, cu reprezentanți ai cercurilor economice, în manifestările de prietenie și profundă cordialitate cu care solii poporului român au fost întim- pinați pe străzile orașului Kuweit, în primirea călduroasă ce le-a fost rezervată de muncitorii și tehnicienii din zona industrială Shuweiba sau cu ocazia ’ vizitei în marele centru petrolier Al-Ahmadi, în toate întreprinderile și instituțiile vizitate. în aceste manifestări și-au găsit expresie deopotrivă înalta stimă și considerație față de președintele Nicolae Ceaușeșcu, prieten de nădejde al popoarelor arabe, prețuit pretutindeni ca personalitate proeminentă a vieții internaționale, militant ferm pentru afirmarea principiilor de justiție și legalitate în raporturile interstatale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Este pentru prima dată cind un șef de stat român face o vizită in Kuweit. Cu atît mai semnificative apar de aceea rezultatele ei, înscrise in Comunicatul comun, in celelalte documente încheiate. Pornind de la progresele realizate in ultimii ani in dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-kuweitiene. in cadrul convorbirilor dintre cei doi șefi de stat a fost evidențiată dorința comună de a adinei și diversifica colaborarea in numeroase sfere de activitate, ceea ce și-a găsit materializare în semnarea unui șir de acorduri menite să lărgească sfera juridică pentru dezvoltarea .raporturilor bilaterale — acordurile în domeniul cultural, științific, al turismului, in-

formațiilor, transporturilor aeriene, civile, poștelor și telecomunicațiilor.Principala concluzie ce s-a desprins in cursul vizitei a fost aceea că există multiple posibilități și rezerve pentru amplificarea conlucrării româno-kuweitiene — pe plan e- conomic, ca și pe alte planuri. Punerea în valoare a acestor posibilități a constituit unul din obiectivele majore ale dialogului româno-kuwei- tian. Sint bine cunoscute realizările pe tărîmul industriei, petroliere obținute de Kuweit, țară ce se situează în rindul celor mai mari producători de „aur negru" din lume. în mod deosebit după naționalizarea vastelor zăcăminte de petrol și a instalațiilor aferente — in cadrul noii politici e- conomice a guvernului kuweitian vi- zind valorificarea în interesul propriu a acestei mari bogății naționale — a cunoscut o puternică dezvoltare industria de prelucrare a țițeiului. în același timp, este cunoscută experiența valoroasă, larg apreciată pa plan internațional, dobindită de România în prospectarea, exploatarea și rafinarea petrolului, ca și în industria de utilaj petrolier. De altfel, chiar în timpul vizitei gazdele au ținut să sublinieze că și Kuweitul a beneficiat de această experiență incă in etapa de inceput a exploatării resurselor sale petrolifere..Ca o expresie a interesului profund de a fructifica aceste premise deosebit de favorabile, in beneficiul ambelor țări și popoare, in timpul vizitei s-a ajuns la o înțelegere de principiu cu privire la construirea in cooperare a unui complex petrochimic în România, ca și la cooperare» pentru pregătirea de personal kuwei- tian în domeniile petrolului, chimiei și petrochimiei. în același timp, pt
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS
Femeia din
gară„Si acum, cind vă scriu aceste 
rinduri, îmi picură parcă in auz 
frumoasele ei cuvinte cu care 
încerca să mă îmbărbăteze și 
parcă simt și acum căldura mîi- 
nilor ei cu care mă mîngîia, spre 
a-mi alina durerea"... Semnatara 
acestei scrisori — Rica Petru 
Bqlașca — ne istorisește că in 
ziua de 13 ianuarie, mergind cu 
trenul la Bacău, inainte de cobo- 
rire, a simțit că-i venise sorocul 
să nască. Odată ajunsă in gara 
Bacău, s-a îndreptat imediat 
spre camera „Mama și copilul". 
Aici a intilnit-o pe femeia care' 
i-a dat toate îngrijirile și, care 
l-a „moșit" pe noul născut. 
„Pentru felul omenos cum ,s-a 
purtat cu mine, pentru ajutorul 
pe care mi l-a dat pină la veni
rea doctorului, aș vrea să-i mul
țumesc din inimă, dar nu știu 
cum o cheamă și nici măcar 
adresa. Din cile îmi amintesc, 
mi-a spus că e de fel de prin 
Panciu și că vine de la o nuntă 
unde fusese, mi se pare, soacră 
mare, ti doresc, la rîndu-mt, 
multă sănătate și bucurie".

I „Depozitul"
1 de la
I Căianu Mic
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Elevii școlii generale din Că- ianu Mic, județul Bistrița-Nă- săud, săpau un șanț. La un moment dat, unul dintre ei a dat, intimplător, de o bucată de fier ruginit avinVl o formă ciudată, neobișnuită. Continuînd să sape, elevii au scos la lumina zilei un adevărat..', depozit de vechi unelte gospodărești : hirlete, topoare, sfredele, dălți... Imediat, elevii au anunțat — și bine au făcut — Muzeul de istorie din Bistrița. Sosiți la fața locului, muzeografii au' stabilit că depozitul de unelte — primul de acest fel descoperit in județ — are o deosebită valoare arheologică datînd din secolul al III-lea.

100,

Nu 
rog.

Plus si 
minus

— O sută de răchie, vă rog.
— Poftiți. Altul la rină.
— D-apăi eu v-am cerut 

nu 70 sau SO.
— Ce. ai orbul găinilor ? 

vezi că_e 100 ? Altul, vă 
Cine urmează 7 ~

A urmat un' control al miliției, 
care a constatat că, intr-adevăr, 
Aurelia Ecovdiu și Irina Papu- 
rică — amindouă de la între
prinderea comercială de stat 
pentru alimentația publică din 
Timișoara — vindeau băuturile 
cu lipsă la măsurătoare. Drept 
care li s-a „măsurat" și lor fap
ta, de le-a apucat amețeala.

Vasile
V. Popescu 
nu vrea 
să divorțezeSe zvonise precum că Vasile V. Popescu, de fel din Horodnic (Suceava), stabilit cu domiciliul in alt județ, ar fi divorțat. Vestea a ajuns repede la urechea tatălui său, Vasile I. Popescu, care n-a stat mult pe ginduri și a dat fuga să afle adevărul direct de la sursă. S-a dus acasă la fiul său și — ce să vezi ? Fiul și nora — o familie de muncitori bine închegată — s-au arătat și mai surprinși de vestea ce le fusese adusă și s-au supărat foc pe cei care ii divorțaseră tam- nesam. Pină la urmă, s-a descoperit precum că, din neatenție, în urma, unei comunicări sosite la primărie, se operase divorțul in actele lui ” ”in loc de un din aceeași de nume. O ..cina căreia a fost nevoie să se intervină la tribunal pentru corectarea erorii. Nici birocrației nu i-ar strica o corecție.

Vasile V. Popescu, alt Vasile Popescu comună. Potrivire neatenție din pri-
Descoperire 
tardivăPe moment, nici unul din membrii familiei Pașca din satul Lechința, comuna Călinești, județul Satu-Mare. n-a putut să spună care a fost adevărata cauză a .izbucnirii incendiului din podul grajdului încărcat cu furaje. Abia după o vreme — cind focul a fost stins — s-a descoperit rriisterul in... cenușă. Acolo a fost găsit, decedat, bă- trinul Grigore Pașca, un membru al familiei, care plecase prin sat cu treburi. Fusese plecat, dar se înapoiase pe trei cărări. Nimerind în podul grajdului, a adormit cu țigara aprinsă...
Acarul 
din ȘofroneaFie că se află sau nu in exer
cițiul funcțiunii. fiecare ceferist 
(ca să nu mai vorbim, de acari), 
urmărește atent orice garnitură 
de tren care' trece prin fața lui. 
Așa făcea, de ani și ani de zile, 
ți Mihai Murariu, acar in stafia 
C.F.R. Șofronea — Arqd. De la 
un timp însă, acarul nu se mai 
uita la vagoane, cit la ce se afla 
in ele. Azi așa, miine așa, pină 
a început să sustragă din ele 
cam tot ce-i cădea la îndemînă. 
Pină a căzut și el in miinile or
ganelor de ordine. Astfel că fos
tului acar i s-a schimbat acum 
macazul spre tribunal.

Rubrics redac'atâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

Prezența noilor unități industriale pe teritoriul județului Covasna 'se face simțită nu numai în sporul considerabil al valorii producției realizate de industrie, ci șl în viața cetățenilor, in cițeșterea simțitoare a nivelului lor de trai. A- ceastă citeștere este demonstrată,' printre altele, și de dinamica volumului prestărilor de servicii : față de 1970, în 1975 cele 145 de unități ale i cooperației meșteșugărești din cele cinci orașe ale Județului au sporit de două ori serviciile o- ferlte populației, valoarea acestora crescînd considerabil. Fără îndoială că realizarea procentelor și cifrelor de mai sus este rezultatul concret al strădaniei cooperativelor meșteșugărești de a-și adapta activitatea la cerințele, din an în an mai mari și mai diverse, ale publicului. S-au făcut importante investiții pentru modernizarea rețelei de unități și extinderea ei, s-a îm- bogiățit gama de servicii oferite — de la 89 de activități în 1970, la 157 în 1975 — dintre care amintim pe cele de întreținere și reparare a bunurilor electro- casnice, de întreținere și reparare a autoturismelor, spălătorii și curățătorii chimice, vopsitorii, unități prestatoare de servicii în construcții, în diferite lucrări de reparații la domiciliul solicitanților. O evoluție asemănătoare au cunoscut și serviciile oferite populației sătești. Coopera

ția de consum dispune de 377 unități, 'cuprinzînd o largă arie de activități.Cu toate realizările obținute pină acum, din sondajele întreprinse în rîndul cetățenilor a rezultat că activitatea în sectorul prestărilor de servicii este sus-

plan economic a județului oferă un cîmp larg de a- firmare și cooperativelor de prestări de servicii.Ce se întreprinde în ■ a- cest scop ? S-au adoptat o serie de măsuri concrete care vor duce, pină "in 1980, la mai mult decît dublarea
ÎN JUDEȚUL COVASNA

Serviciile se adaptează 
cerințelor populației

ceptibilă de serioase îmbunătățiri, îndeosebi în privința calității și promptitudinii în execuția diferitelor lucrări.— în actualul cincinal — ne spunea tovarășul Dru- nek Zoltan, secretar al comitetului județean de partid — concomitent cu eforturile pe cate le facem pentru dezvoltarea și amplasarea armonioasă a forțelor de producție, se va dubla numărul locurilor de muncă. Se vor construi 13 000 noi apartamente, ceea ce va duce la o creștere a densității populației urbane. Dezvoltarea- pe

volumului serviciilor puse la dispoziția populației în 1975. începind din acest an, se investesc sume importante în construirea de noi unități de servire la Sf. Gheorghe, Covasna. Intor- sura Buzăului și Baraolt, precum și în reamenajarea și modernizarea celor existente. Odată cu sporirea volumului de servicii, cooperația meșteșugărească și-a propus să lărgească și să diversifice gama serviciilor, în conformitate cu cerințele populației. Dintre formele și metodele noi de servire ce. vor fi aplicate amintim introducerea

sistemului de Întreținere și reparare, pe bază de abonament, a bunurilor electro- casnice, asigurarea transportului la domiciliu a o- biectelor mai grele care au fost încredințate atelierelor de reparații, extinderea activităților de reparații de tot felul la domiciliul clientului, dezvoltarea tuturor serviciilor care vin în ajutorul femeii gospodine. Fiecare cooperativă are un plan propriu de dezvoltare a serviciilor, băzat pe studierea atentă a cererii cetățenilor din localitățile respective.în ceea ce privește cooperația de consum, după cum ne informează tovarășul Ștefan Mathe, președintele U.J.C.C. Covasna, prevederile pentru cincinalul în curs au în vedere creșterea cu 204 a numărului de unități de prestări de servicii la sate, un accent deosebit punîndu-se pe unitățile de construcții și întreținere, precum și de reparare a obiectelor electrice de uz gospodăresc.Așadar, în județul Covasna se depun eforturi serioase pentru dezvoltarea rețelei de servicii. Este necesar să existe o preocupare mai stăruitoare pentru adaptarea activității la cerințele locuitorilor de la orașe și sate, evoluția și orientarea acestui important sector să se facă în deplin acord cu dezvoltarea economică a județului.
S, RADULESCU 
T0MORI Geza

Cronica zileiDelegația Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc, condusă de Abdallah Ibrahim, secretar general al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R. a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit, joi dimineața, Capitala.La plecare oaspeții au fost salutați de tovarășii 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.* ’Joi a plecat la Tokio o delegație a Academiei „Ștefan Gheorghiu", condusă de tovarășul Leonte Răutu, președintele consiliului de conducere și rector al academiei. în cadrul vizitei, delegația va studia activitatea organismelor japoneze din domeniul managementului, a unor universități și instituții, de formare a cadrelor de conducere din Japonia.
★Joi a sosit în Capitală Henryik Andreas Broch, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Norvegiei în Republica Socialistă România. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 aprilie. în țară : Vreme în gene
ral frumoasă și relativ caldă. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai pro
nunțate în regiunile din nordul țării, 
unde vor cădea ploi de scurtă dura
tă. Vîntul va sufla slab, pînă la potri
vit. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 -și 8 grade, iar cele ma
xime între 10 și 20 de grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme în gene
ral frumoasă și relativ caldă. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin noap
tea șl dimineața. Vînt slab. Tempera
tura în creștere ușoară la început, 
apoi staționară.

-------------- CARNET MUZICAL ---------------

Opera de stat din Ruse pe scena 
Teatrului liric din Constanța

Festivalițl național 
al artei studențești

Excelenței Sale Dr. SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra LeoneRealegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Sierra Leone îmi oferă plăcutul prilej să vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de noi suedese în îndeplinirea nobilei misiuni ce v-a fost încredințată, de pace și prosperitate poporului leonez prieten.Sint convins că bunele raporturi de prietenie dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște un curs mereu ascendent, iar conlucrarea lor pe arena vieții internaționale se va întări și mai mult, în folosul păcii și înțelegerii intre popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaFoarte mișcat de amabilele urări și felicitări pe care mi le-ați adresat cu ocazia zilei noastre naționale, exprim Excelenței Voastre viile mele mulțumiri și vă rog să primiți expresia celor mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român prieten, precum și convingerea mea că relațiile de prietenie dintre cele două țări ale noastre vor continua și se vor dezvolta în viitorii ani, in interesul comun.

CONSTANTIN ȚSATSOS
Președintele Republicii Elene

tv

La cea de^a doua e- diție a Lunii muzicale de operă și balet, organizată de Teatrul liric din Constanța, participă în acest an și Opera de stat din Ruse. Primul spectacol prezentat pe scena constănțeană a fost opera „Vara anului ’893“, frescă istorică, e- vocînd lupta pentru independență a poporului bulgar. Dirijată de Romeo Raicev, în regia lui Stefan Trifonov și decorurile Iui Asen Stoi- cev, opera compozitorului ParaschieV Hagiev s-a bucurat de un frumos succes, fiind îndelung aplaudată de spectatori. Au contribuit la acest succes și colectivul de soliști, în frunte cu Nedelcio Deianov, Stefan Dimitrov, Anas» tas Anastasov, Penka Dilova, Stefka Evsta-

tieva, precum și corul și orchestra, colective de o înaltă ținută artistică.Al doilea spectacol — „Miniaturi" — balet modern, în coregrafia lui Peter Lukanov, a prilejuit evoluția unui alt valoros cqjectiv al operei din Ruse, numă- rind printre soliști pe Nadia Rumenin, Ionka Petkova, Krum Tolov, Liudmil Bubov ș.a. Spectacol ingenios, cu o coregrafie modernă, compusă dintr-un limbaj artistic variat, a evidențiat o concepție nouă în arta baletului.în continuarea turneului s-a prezentat opera „Madame Butterfly" de G. Puccini, spectacol dirijat ale Ivan Filev și regizat de Ve- selina Manolova. Soliștii — Nikolai Zdravkov,

artist al poporului, cunoscut și de publicul bucureștean, Kumka Kuzmanova și Kiril Kristev — au oferit o seară de înaltă măiestrie artistică, în aplauzele repetate ale publicului. Turneul se va încheia cu un concert, de gală, compus din se- lecțiuni de arii, coruri și balete din opere, în cadrul căruia va evolua întregul ansamblu al teatrului.Fără îndoială că succesul participării valorosului colectiv artistic bulgar, călduroasa primire rezervată de public dau o nouă expresie relațiilor culturale fertile și, in general, tradiționalei prietenii dintre popoarele român și bulgar.
Hero 1UPESCU

La 1 APRILIE 1976

Tragerea excepțională Pronoexpres - OlimpicDuminică, 4 aprilie, Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează o tragere excep
țională Pronoexpres-Olimpic. Tragerea este denumită astfel, întrucît ea oferă și excursii în 
Canada, la Montreal, cu prilejul Jocurilor Olimpice de vară din acest an. Tot la tragerea excepțională Pronoexpres-Olimpic din 4 aprilie se acordă și alte excursii peste hotare : în 
U.R.S.S, (cu trenul și avionul, durata circa 14 zile), în Austria 
și R. P. Ungari (cu trenul, du

rata circa 11 zile), și în Italia (cu autocarul, durata circa 18 zile). De asemenea, se vor a- corda numeroase și importante 
premii in bani (valori fixe și variabile), autoturisme „Dacia- 
1300“ și „Skoda S-100". Tragerea va consta din S extrageri. In to
tal se vor extrage 44 de numere 
cîștigătoare din 45 !Participarea se face cu bilete de 6 lei și 15 lei, variantele de 15 lei avînd dreptul de participare la toate cele 8 extrageri.

Astăzi începe faza finală a celei de-a X-a ediții a Festivalului național al artei studențești. Organizată de U.A.S.C.R. și de Ministerul Educației și îtivățămîntului, în întîmpinarea aniversării a'SSrle ani de la crearea «Partidului Comunist « Român, cuprinsă i i în complexul de acțiuni dedicate pregătirii Congresului educației politice și culturii socialiste, precum și intîmpinării centenarului Independenței. actuala ediție se remarcă prin manifestări cu un bogat conținut politic, revoluționar, prin e- fortul de a întruchipa artistic tradițiile de luptă ale partidului și poporului nostru pentru libertate națională și socială, ho- tărirea întregului tineret universitar de a-și consacra talentul și energia aplicării în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului.Cei 3 000 de partici- panți care se vor perinda pe scenele festivalului sînt selecționați în fazele locale și

zonale dintre cei circa 20 000 membri ai formațiilor artistice studențești ; ei sînt reuniți pe șapte secții, iar faza finală se organizează pe centre universitare în funcție de caracterul manifestărilor. La Cluj-Napoca se deschide astăzi Festivalul național al formațiilor studențești de teatru, care se va desfășura între 2—4 aprilie ; Festivalul național al formațiilor corale, instrumentale și vocale studențești are loc la București între 9—11 aprilie : Salonul național studențesc de artă plastică va fi deschis la Sibiu între 12—14 a- prilie ; la Suceava, între 15—18 aprilie, se vor organiza Festivalul național de folclor și Colocviul Societății studenților folcloriști, iar la Galați va avea loc între 23—25 aprilie Festivalul national al brigăzilor artistice de agitație, dans tematic, estradă și muzică u- șoară ; Festivalul național al cinecluburi- lor studențești se va desfășura intre 12—13 aprilie la Timișoara,

iar la Craiova, între 27—28 aprilie, va avea loc Colocviul național de literatură.Formațiile artistice studențești participante la festival vor susține, de asemenea, spectacole în unitățile economice, în cluburi ale întreprinderilor din orașele care vor găzdui secțiunea respectivă, în căminele culturale din comunele apropiate. La sfîrșitul fiecărei secțiuni a festivalului se va organiza o întîlnire a juriului — constituit din personalități de prestigiu ale artei Și culturii. reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Educației și Invățămîntului, din tineri muncitori și e- levi — cu instructorii și membrii formațiilor artistice. Discuțiile metodice desfășurate cu acest prilej vor avea ca obiectiv creșterea rolului mișcării artistice studențești în procesul educației politice, patriotice a tinerei generații.
Mihai 
IORDAJNESCU

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză —- nivel 

mediu.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto. \
18,55 Din lumea plantelor și animale

lor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN GRE
CIA.

20.30 Avanpremieră.
20.40 Film artistic : „Umbrelele din 

Cherbourg".
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Ce știm și ce nu știm despre...
17.40 Cîntă Gabi Luncă și Ion Onoriu.
17,50 Șah mat în... 15 minute !
18,05 întîlhire cu opereta modernă.
18.20 Virstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN GRE
CIA.

20.30 Tribuna tinerilor soliști.
21,00 Viața economică a Capitalei.
21.20 Telex.
21,25 Seară de balet : ,,ȘeherazadaM pe 

muzică de Rimski-Korsakov.

A APÂRUT
„REVISTA DE ISTORIE"

nr. 2/1976In deschidere este publicat studiul „Argumente ale istoriei pentru o nouă ordine economică în lume" de Titu Georgescu. In continuare sînt inserate studiile : „Românii și primele proiecte de construire a canalului Dunăre—Marea Neagră (1838— 1856)“ de Paul Cernovodeanu, „De Ia populația romanizată la «vlahii» balcanici" de Stelian Brezeanu, „Despre negocierile privind încheierea alianței franco-române (10 iunie 1926)“ de Constantin Iordan-Sima. La rubrica „Consultații în sprijinul participanți- lor la învățămîntul politico-ideologic de partid", Gh. I. Ioniță semnează consultația „Importanța istorică a Congresului al XI-lea al P.C.R. Adoptarea Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".Revista mai conține rubricile : „Documentar", „Probleme ale istoriografiei contemporane (studii documentare)", „Viața științifică", „Recenzii", „însemnări" și „Bule’tin bibliografic".ȘTIRI SPORTIVE

Examenul de bacalaureat la liceele sanitareAu fost stabilite obiectele și probele pentru examenul de bacalaureat la liceele sanitare. Acesta constă intr-o probă practică și examene la literatură română (scris, iar pentru acei candidați care nu au obținut la scris cel puțin nota 5, și oral) ; anatonjia și fiziologia omului,
chimie sau fizică, la alegere (scris). La obiectele de specialitate : executarea protezelor fixe și mobile — pentru tehnica dentară — microbiologic și parazitologie, biochimie me- dico-sanitară și hematologie — pentru asistenții medicali de laborator (toate oral). (Agerpres).

..... Am venit la Cotnari să bem un vin bun; un vin adevărat ; și am descoperit, aici, un mare adevăr : în cupe curg lacrimi de soare în culori de chihlimbar, dulci ca mierea și aromate cu cel mai bun parfum al naturii...". Transcriem a- ceste frumoase rinduri din cartea de onoare a întreprinderii agricole de stat din Cotnari, cind. deodată, gazda ne întrerupe : „Dar să știți că de cîțiva ani Cotnarii nu înseamnă numai podgorie și vin. Se mai întimplă ceva cu totul deosebit in „iaseul" nostru. Si de data asta o să vă convingeți la ferma din Deleni".Dăm curs invitației directorului întreprinderii. inginerul Mihai Din- că. și plecăm prin străvechea cetate a vinului românesc — un hrisov atestă existenta podgoriei Cotnari in urmă cu 600 de ani — in drum spre Deleni. Este o splendidă zi de primăvară. Soarele își trimite binecuvîntarea peste podgoria amorțită. Pe fiecare parcelă, pe fiecare „picior de plai" însorit, oamenii Cotna- rilor vor să însuflețească cu orice preț natura încă leneșă. Se lucrează din plin în vii.'Sînt lucrări obișnuite pentru a- cest sezon : dezgropări, tăieri de rodire, legarea corzilor, consolidări de terase și spalieri.Ne apropiem de, un „tăietor". Este bădia Prisăcaru. bărbat de 50 de ani. Cu foarfecă în mină, prinde coarda de viță. O privește atent si numără. Unu. doi. trei... Mai privește o dată scurt la ramura încă adormită. Parcă vrea să-i spună ceva. Apoi taie sigur. A- flăm. de la bădia Prisăcaru. că tăierea de rodire este una dintre cele mai importante lucrări in podgorie. Tăietorului 1 se cer multă experiență. pricepere și. mai ales, mult calm. Un ochi-mu-

gure in minus înseamnă o recoltă de struguri mai mică, după cum unul în plus înseamnă o suprasolicitare a plantei. în dauna recoltelor viitoare.Părăsim drumul dintre vii. Butucul abia tuns de bădia Prisăcaru „dă" în lacrimi. „Plinge vița", spun podgorenii. Este primul semn al trezirii sevei. Drumul soarelui către vin a început....Ajungem la Deleni. „Aici este «podgoria»

„iaseului", cum 1 se spune lui Anghelache Ciovîrtă, șeful fermei de oi, l-am înțîlnit intr-un loc cum nu se putea mai firesc : la saivane. Cu un carnețel în mină își nota cîteva observații. Oile se adunaseră în jurul lui și așteptau parcă o comandă. Un fluierat scurt, două- trei sunete articulate și mioarele cu mersul lor legănat s-au îndreptat spre ieslea cu mîncare.— Vă ascultă oile în-

Acum, după ani de muncă, pot spuhe că s-a format un adevărat reflex în legătură cu a- ceastă disciplină. Si tot după cîțiva ani de încercări ne-am dat seama că folosind resturile rezultate din presarea strugurilor în hrana oilor, le stimulăm pofta de mîncare și lina lor este mai deasă și mai fină...Patru ore în șir ne-a vorbit tehnicianul Ciovîrtă despre „secretul"

chiar și pe cel avizat : curățenia. Oile de la Cotnari credem că stabilesc și în acest domeniu un adevărat record. Lîpa lor este aproape albă. Ciobanul Al. Creangă rupe cîteva fire de lină din podoaba unei oi. „Asta-i lină de Cotnari. O veți recunoaște oriunde veți merge. Este curată, fără «corpuri străine». Și asta nu se obține așa, cu «bunăvoința» oilor. Ci cu sudoarea noastră. Cu cit
„Lina de aur" de Iu Cotnari

Z - *

O experiență în creșterea oilor care se cuvine studiată 
și preluată de specialiștii din toată țara

noastră de... oi" — glumește directorul Dincă. Mai tirziu aveam să ne convingem că nu era vorba de o glumă. Ci de întîlnirea noastră cu acel ceva deosebit, care s-a petrecut în ultimii ani aici, pe plaiurile Cotnarilor. Da. aici, la Deleni, se întimplă ceva deosebit nu numai pentru ținuturile Cotnarilor sau pentru județul Iași. Ci pentru întreaga țară. Și ca misterul să fie cit mai repede dezlegat, iată despre ce este vorba : în 1975, la ferma de oi a I.A.S. Cotnari s-a obți
nut cea mai mare pro
ducție de lină din tară : zece kilograme și șase sute de grame de lină de la fiecare dirt cele peste 10 000 de oi. Un record al recordurilor 1 De patru ori la rind — în anii 1971, 1972, 1973 și 1974 — întreprinderea a fost distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru aceste remarcabile realizări.Pe „ciobanul-șef" al

totdeauna ? — îl întrebăm pe tehnicianul Ciovîrtă.— Mă ascultă și nu numai pe -mine, ci și pe ceilalți. Oile, ca și alte animale domestice, simt stăpînul. Au încredere în el.Și în timp ce ne vorbea, cu o mină mîn- giia oaia de lingă el. îl ascultăm în continuare.— Vedeți, oaia are nevoie de vorbă blîndă, de răbdare. Cind stăpînul este nervos, oile se agită. Și asta se observă imediat : oile nu mănîncă; se mișcă speriate, nu răspund la comandă.— Apropo de mîncare, ce legătură există între hrană și lină ?— Una directă. La noi, totul se desfășoară după! un program riguros. Avem ore precise pentru hrănirea oilor, adăpare, plimbare, avem rețete speciale de furaje. Greu ne-a fost pînă l-am obișnuit pe fiecare cioban să respecte această disciplină, să-i zic tehnologică.

marilor producții de lină. Patru ore în care, cuvinte ca „răbdare", „pasiune". „pricepere", „disciplină" reveneau des în discuție. Erau cuvinte cu deplină acoperire „în aur" ; ca și faptele podgorenilor, de altfel. Producția de lină a crescut de la un an la altul. Și va crește în continuare. Pînă la ce limită ? E- Xistă o limită biologică în creșterea producției de lină ? „Teoretic, da, primim răspunsul din partea tehnicianului Cio- virtă. Practic, nu vrem să ne gîndim incă la a- ceâstă limită atit timp cit în alte țări se obțin producții de 15—17 kg de lină de la o oaie. Așa că mai avem de urcat. Iată de ce chiar în acest an ne-am propus să depășim recordul a- nului trecut cu 200—300 grame de lină pe oaie. Și știți ce mult contează gramele acestea la 10 000 de oi !“.încă un fapt din multe altele care surprind

lina este mai albă, cu atit înseamnă că depunem noi mai multă muncă. Vedeți oile de acolo ? Stau înghesuite pentru că lingă ele s-a vărsat un vas cu apă. Și «nu vor» să se ude, să se murdărească. Asta înseamnă reflex la curățenie".Ar fi, desigur, multe de spus despre experiența, ca atare, despre munca, cu adevărat științifică, depusă ani în șir de entuziastul colectiv al fermei din Deleni, pentru încrucișarea și selecția oilor, pentru organizarea întregii activități. Socotim însă că este mai nimerit ca specialiștii în 
materie, din întreaga 
tară, să studieze cu a- 
tenție această valoroasă 
experiență, astfel ca ea 
să poată fi preluată și 
generalizată. Nu uitați : și oierii din Deleni’ au pornit, la început, de la producții modeste : 3—4 kg lînă/oaie....Ne îndreptăm din nou spre inima podgo

riei. Admirăm, la aceste ore de după-amiază tîrzie, dealurile line, încă Însorite ale Cotnarilor, dpspre care se spune că sînt astfel așezate incit să se răsfețe din plin sub razele soarelui de la răsărit și pînă la apus. „Cit vi s-ar părea de line dealurile noastre, ele ar fi spălate la cea mai mică ploaie dacă n-am lua măsuri de legare a particulelor soliere".Și mai departe, stîr- nindu-ne curiozitatea, directorul Dincă ne lămurește. Aflăm, de fapt, „secretul secretului" : oile de la Cotnari au crescut și din nevoia — să-i zicem obiectivă — de a asigura, an de an, îngrășămîntui natural, singurul liant trainic pentru solurile din pantă. în fiecare an sînt necesare 7 000—8 000 tone de ingtășămînt natural și această cantitate se obține integral de la oi. Iar pe parcursul anului, din spațiile și aleile dintre rin- durile de viță de vie se recoltează tot atita cantitate de furaje pentru oi.Gîndim cu mai multă atenție la aceste informații. Constatarea este pe cît de rațională, pe atit de surprinzătoare : între vița de vie și oi se țese un flux biologic în care omul n-a făcut decit să dirijeze lucrarea marelui arhitect : matura. Medaliile de aur cucerite de vinurile Cotnarilor au adus și „Ordinele Muncii" clasa I dobindite de oierii din Deleni ? Sau invers ? Este greu de răspuns. Cert este că toate au crescut din seva acestor ținuturi mănoase prin munca și dăruirea oamenilor. Vinurile de aur și lina de aur — iată averea de azi a podgorenilor de pe plaiurile Cotnarilor.
Florea CEAUȘESCU 
Viorel SALAGEAN

TENIS DE MASA : Clasamente 
finale pe echipePRAGA 1 (Agerpres). — Cu desfășurarea finalelor pe echipe s-a încheiat prima parte a campionatelor europene de tenis de masă de la Praga.Clasamentul final al întrecerilor pe echipe se prezintă astfel : masculin : 1. Iugoslavia ; 2. Suedia ; 3. U.R.S.S. : 4. Franța : 5. Cehoslovacia; 6. R.F. Germania (la competiție au participat 26 de echipe) ; feminin : 1. U.R.S.S. ; 2. Anglia ; 3. Cehoslovacia; 4. Iugoslavia ; 5. România ; 6. Suedia (la competiție au participat 25 de echipe).

FOTBALIeri s-a disputat în Capitală meciul internațional amical de fotbal dintre echipa Voința București și formația suedeză A.I.K. Skovde. Partida s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) in favoarea fotbaliștilor bucureșteni.
' VOLEISala sporturilor Floreasca din Capitală găzduiește începind de ieri ultimul turneu al campionatului republican feminin de volei. In partida inaugurală, echipa Dinamo a învins cu scorul de 3—0 (16—14, 15—10, 15—8) formația Rapid.

ȘAHTurneul feminin de șah pe echipe, desfășurat în orașul iugoslav Vîr- șeț, s-a încheiat cu victoria formației Ungariei — 10.5 puncte, urmată în clasamentul final de echipele Bulgariei — 9 puncte, României — 8

puncte, Iugoslaviei — 7 puncte și Poloniei — 5,5 puncte.în ultimul tur. echipa României și terminat la egalitate : 2—2 puncte cu formația Bulgariei.
BOX : La Galați, 

două reuniuni de verificarePugiliștii din lotul olimpic vor participa simbătă și duminică, la Ga» lăți, la două reuniuni cu public. Cu excepția lui V. Silberman, acciden» tat, ceilalți membri ai lotului — în frunte cu frații Simiori și Calistrat Cuțov, Alee Năstac, Constantin Gru- escu și Gabriei Pometcu — vor fi prezenți pe ring.Din programul celor două gale se remarcă partidele C. Cuțov — A. Guțu, S. Cuțov — I. Budușan. C. Dafinoiu — C. Văran. M. Simon — I.• Giurcă. C. Gruescu — D. Burdihoi, R. Cozma — P. Ganea și G. Pometcu — N. Buteseacă.
TENISTenismanul român Ilie Năstase S cîștigat prima sa partidă susținută la turneul de la Caracas. Ilie Năstase l-a întrecut în două seturi, cu 6—3, 7—6 pe americanul Raz Reid. Un alt favorit al concursului, mexicanul Raul Ramirez, l-a învins cu 6—4, 6—3 pe neozeelandezul Onny Parun.

ATLETISMPrima etapă a competiției atletice pe echipe „Cupa României" va avea loc în ziltele de 24 și 25 aprilie. La întreceri, care se vor disputa pe stadionul Republicii din Capitală, vor evolua peste 500 atleți și atlete din intreaga țară.
CARNET CULTURAL

• 1N JUDEȚUL VASLUI, îri- tîmpinarea aniversării a 55 de ani de la crearea partidului prilejuiește interesante acțiuni cu filmul, cicluri de vizionări însoțite de dezbateri, pe temele ; „Din istoria patriei", „Lupta P.C.R. pentru libertate socială și națională", „Contribuția României la victoria împotriva fascismului", „Personalitatea complexă a făuritorului societății socialiste multilateral dezvoltate". Serile cultural-cinemato- grafice mai conțin expuneri, concursuri „Cine știe răspunde", medalioane ale unor personaje, întîlniri cu realizatori ai unor filme istorice și politice • LA 
CtMPULUNG (Argeș) au fost prezentate montajul muzical-li- terar „Cîntăm Partidul Comunist Român" și „Cadranul politic" intitulat „Direcțiile în care acționează P.C.R. pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate" • AGENDA 
TIMIȘEANA. Casa tineretului 
din Timișoara a găzduit spectacolul muzical-coregrafic intitulat „Noi sîntem primăvara țării". 
Gala județeană a filmului de a- 
matori a reunit producții ale ci- necluburilor C.F.R., „Gaudea- mus ’70", al întreprinderii „6 Martie" și al Casei de cultură din Sînnicolau Mare. La Deta, schimburile de experiență in munca politico-educativă organizate la fabrica de placaj și la secția de mobilă a întreprinderii de industrie locală „Banatul" s-au referit la sarcinile privind creșterea productivități) și îmbunătățirea calității producției
• „IN AJUTORUL ORGANIZA
ȚIILOR DE PARTID, PROPA
GANDIȘTILOR ȘI AGITATO
RILOR DE LA SATE" este titlul broșurii editate recent de secția de propagandă a Comitetului județean de partid Hunedoara • UN SET DE OPT AFI
ȘE cu caracter agitatoric în culori (intr-un tiraj de 10 000 de exemplare) a editat re'cent secția de propagandă a Comitetului județean de partid Satu-Mare
• AGENDA MUREȘEANĂ. „O 
scrisoare pierdută" de I.L. Ca-

ragiale este cea de-a Vil-a premieră a stagiunii actuale a Teatrului de stat din Tg. Mureș (secția română). „Omagiu mun
cii" este intitulat spectacolul o- ferit de cele mai bune formații cultural-artistice din municipiu, în cinstea fruntașilor în întrecerea socialistă. Brigăzile comple
xe studențești au avut in ultimul timp întilniri cu locuitorii din Nazna, Cristești, Tăureni, Văr» gata, Bighiș etc. • LA FRUMU- 
ȘIȚA (Galați) filiala U.A.P. a deschis o expoziție de pictură și grafică : „Satul românesc în ' plastica gălățeană".- In comuna Grivița,' un grup de scriitori gă- lățeni au prezentat un recital de lirică patriotică • LA CLU
BUL „PROGRESUL" din Brăila in cadrul unei gale cinematografice au fost prezentate filmele „Comori inestimabile", „Consecințe posibile" și „Ideile — avuție de mare preț", toate vizînd educarea cetățenilor în spiritul conservării bunurilor naționale de mare valoare artistică și culturală, precum și a păstrării secretului de stat • LA RE
ȘIȚA s-'a deschis expoziția a' 13 plasticieni din întreaga țară care au participat în vara trecută la o tabără documentară în „Cetatea de foc". La întreprinderea „Oțelul roșu" a fost inițiată o „Decadă a cărții tehnice" o LA 
GHERGHEASA ȘI SALCIOARA (Buzău), țăranii cooperatori au ■ participat la dezbaterea „Cartea agrozootehnică in sprijinul perfecționării lucrătorilor din agricultură" • LA PIATRA NEAMȚ s-a deschis o expoziție de fotografii, planșe, pliante, gazete de perete și satirice, materiale documentare — care pun în evidență preocupările pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului. în unități economice și instituții, în comune au loc expuneri pe tema „55 de ani în slujba progresului și prosperității poporului" <!> LA GRĂNICERI. VAR- 
ȘAND, LIPOVA (Arad) au fost prezentate frumoase programe cultural-artistice.

Corespondenții „Scînteii"
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Nelnfrînti in apărarea intereselor clasei muncitoare,
ale întregului ponor român

FIINDCĂ SÎNT 
COMUNIȘTI

Acum 38 de ani Partidul Comunist Român obținea o importantă 
victorie m lupta ilegală — regimul politic pentru deținuții antifasciști

Se împlinesc în această primăvară 38 de ani de la un eveniment cu multiple semnificații — cucerirea regimului politic în închisorile regimului burghezo-moșieresc de către deținuții comuniști și antifasciști. Evocarea acestui eveniment, în preajma aniversării a 55 de ani de ,1a crearea Partidului Comunist Român, proiectează o puternică lumină asupra luptei eroice desfășurate de partid, in pofida condițiilor deosebit de vitrege ale ilegalității, pentru apărarea intereselor vitale1 ale clasei muncitoare, ale întregului popor.Este cunoscut faptul că la puțin timp după crearea sa. cercurile guvernante au scos 'partidul comunist în afara legii, dezlănțuind împotriva ilui o prigoană sălbatică. Mii de mi- litanți revoluționari au căzut victime acestei prigoane, fiind arestați și condamnați la numeroși ani de detențiune.în închisorile regimului burghezo-; moșieresc. deținuții comuniști și antifasciști erau supuși unui regim de teroare, incluzînd încarcerarea în secții speciale de pedeapsă, cum au fost secțiile ,.H“ și ,,D“ in închisoarea Doftana. bătăi și schingiuiri, obligația de a purta cătușe la mîini și la picioare, înfometarea etc ; în unele perioade a fost refuzat dreptul la plimbare în curtea închisorilor, s-a impus „regimul tăcerii", interzicîn- 

Pentru sprijinirea militanților revoluționari deținuți în închisori au fost 
organizate numeroase demonstrații și întruniri publiqe. în imagine, un aspect 

de la demonstrația din mai 1936 desfășurată la București

du-se deținuțllor să comunice între ei. Aceste măsuri se împleteau cu izolarea față de cei din afară, interzicerea de a primi corespondență, hrană sau medicamente. Pe fundalul acestui angrenaj al terorii, cu atit mai puternic se reliefează abnegația, dîrzenia și ne- înfriearea comuniștilor, care, înarmați cu unica armă a convingerilor lor revoluționare, a devotamentului față, de patrie, față de cauza clasei muncitoare, au izbutit să reziste celor mai grele încercări, să păstreze chiar, cînd aceasta părea cu desăvîrșire imposibil, legăturile cu poporul.Partidul Comunist Român, demas- cînd pe diferite căi represiunile practicate împotriva militanților comuniști, și-a propus printre obiectivele sale impunerea unui regim politic în închisori, 'ca o problemă de ordin principial, dezvăluind încercările re- acțiunii burghezo-moșierești de a se asimila lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru eliberarea socială și națională a poporului, cu infracțiunile de drept comun. Regimul politic în închisori trebuia să garanteze respectarea demnității umane a deți- nuților. dreptul la muncă in ateliere, dreptul la bibliotecă, gospodărire proprie sub raportul asigurării alimentației, dreptul de comunicare cu cei din afară, primirea de colete, inclusiv cărți.
Sg*1

| CER REG/fl 
I LflUimi

Nenumărate fire de legătură, străjuite de cea mai adincă conspirativitate, străbăteau zidurile închisorii, permițind contactul și conlucrarea strinsă in activitatea revoluționară intre comuniștii intemnițați și tovarășii din afară. însăși cerința dobindirii regimului politic in închisori a fost puternic susținută prin acțiunile de solidaritate din afara închisorilor, partidul mobilizind în acest scop mase largi populare, opinia publică democratică din țară, ca și de peste hotare. Eforturile principale în această luptă s-au îndreptat asupra Doftanei. principala închisoare politică, unde, pe baza unui decret special din anul 1936. autoritățile au concentrat majoritatea cadrelor de partid, deținute pină atunci în alte închisori. Din inițiativa partidului au fost create numeroase organizații special destinate acestui ' scop — legale, semilegale și ilegale, precum Crucea Roșie Socialistă. Comitetul Central de ajutorare al P.C.R., Ajutorul Roșu, Ajutorul Muncitoresc Român, Liga drepturilor omului, Comitetul pentru amnistie, Patronajele populare. Comitetele de apărare a antifasciștilor. înțelegerile de luptă antifascistă realizate de P.C.R. cu diferite organizații democratice conțineau, în majoritatea cazurilor, obiective privind lupta comună împotriva represiunii, pentru sprijinirea și eliberarea militanților deținuți în închisori. în acest scop au fost organizate nenumărate. întruniri publice. manifestații, au fost depuse petiții și proteste, semnate de mii de cetățeni, s-au desfășurat campanii de presă, s-au editat broșuri, manifeste, apeluri etc.Subliniind însemnătatea acestor acțiuni, tovarășul Nicolae Ceaușejcu arăta cu prilejul Unei vizite in orașul Cimpina : „Ca unul care am stat cîțiva ani în Doftana, îmi a- mintesc de sprijinul pe care noi, de- ținuții comuniști, l-am simțit întotdeauna din partea muncitorilor și cetățenilor din Cimpina, așa cum l-am simțit din partea întregii clase muncitoare și a tuturor forțelor democratice, progresiste din România. Sprijinul dv. ne-a ajutat să infrin- gem regimul de teroare instaurat de burghezie in inchisoare, a constituit un imbold in munca -și lupta noastră pentru a ține sus steagul luptei revoluționare".Unitatea de acțiune și combativitatea revoluționară a comuniștilor din închisori, solidaritatea maselor largi au impus claselor dominante reintroducerea regimului politic la
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Presa revoluționară și democratică a demascat cu vigoare regimul de 
teroare la care erau supuși militanții întemnițați, cerind respectarea regimu

lui politic în închisori. în facsimil, titluri grăitoare din publicațiile vremiiDoftana în primăvara|^nului 1938 — ceea ce a determinat îmbunătățirea condițiilor de detențiune și în celelalte închisori. în acesțecondiții s-au putut întări organizatei de partid clandestine și colecții^® -’ antifasciste din închisori — în fenîuarie-martie 1938. la Doftana a avut loc, in condiții de conspirativitate, conferința organizației de partid din închisoare — s-au lărgit posibilitățile de informare și educare partinică, marxist-leninistă, s-au Consolidat și mai mult legăturile luptătorilor revoluționari întemnițați cu cei dinafară. Tocmai aceasta a permis colaborarea tot mai strinsă a cadrelor de partid din închisori și din afară in elaborarea liniei politice a partidului. în elaborarea principalelor decizii privind activitatea de partid. 5De-a lungul anilor, între zidurile Doftanei și ale altor numeroase închisori, în împrejurări neînchipuit de 

grele, s-au format militanți revoluționari înflăcărați, cadre de nădejde, conducători căliți, activiști ai Partidului Comunist Român, educați în spiritul disciplinei revoluționare, al înaltei ținute morale și patriotice specifice luptătorilor comuniști, hotăriți să nu precupețească nimic în lupta pentru răsturnarea domniei claselor exploatatoare, pentru făurirea României noi, socialiste.Aceasta a fost, desigur, o strălucită victorie a partidului — care îndeamnă și astăzi pe comuniști să-și desăvirșească profilul lor politicomoral, să-și dezvolte spiritul revoluționar, să-și consacre întreaga energie. pricepere, putere de muncă înfăptuirii sarcinilor trasate de partid, a mărețelor obiective ale etapei actuale.
Dr. Olimpiu MATICHESCU

(Urmare din pag. I)am stăruit în consiliu să-i încredințăm ferma nr. 4 Obrejița.Ferma nr. 4 ? La vreo patru kilometri de comună. Cu suprafața cea mai întinsă : 240 ha vie, dispersate în trei trupuri, și 260 hectare arabile. O parte din oamenii de aici lucrează și pentru ferma zootehnică. Plantațiile de vii erau neîngrijite, goluri multe, mecanizare necorespunzătoare. Producțiile de struguri ? Nu depășeau 7 000— 8 500 kg la ha.-» Ce au zis cooperatorii că o femeie și-a luat inima în dinți să scoată din impas ferma rămasă în urmă ?— După cîteva zile, cînd au văzut-o la lucru pe Maria Davidoiu, au spus : „Aici, la noi, se cunoaște că a venit un om. Un comunist" — ne răspunde Dumitru Bîciin, secretarul comitetului comunal de partid. - A venit un om...Un comunist...Deseori auzim această remarcă. Și ea este totdeauna pusă în relație directă cu un nou făgaș al lucrurilor. Cu aflarea unor noi surse de energii care să determine schimbarea, perfecționarea. A venit un om... Un comunist... Este poate cea mai modestă și, in același timp, supremă laudă adresată celui în stare să declanșeze mecanismele înnoirii.— Cum de s-a observat, de îndată, prezența dv. la ferma 4 ?— Asta, poate și pentru că, din prima clipă, nu m-am împăcat cu dezordinea — iși amintește inginera. Pe loc am strins șefii de echipă. S-au „apărat" unii : ..Egreu să controlezi pe unde umblă atelajele. Că doar nu te poți ține scai după fiecare". Alții : „Așa a fost aici, așa o să fie și în continuare. Omul nu le poate schimba chiar pe toate". Și adăugau : „Aici nu-i fabrică. Dai drumul la mașină și gata, pe partea cealaltă iese piesa". „Sigur că nu-i fabrică. Dar și «piesa- noastră, ca să fie bine făcută, e nevoie de ordine și disciplină. Pină una alta, înființăm caiet de control la grajd". „Condică ?“ — s-au mirat. „Da. Se notează ce atelaj, cu cine si unde a plecat. Ca să știm exact, în orice clipă, unde ne sint forțele, cuim acționează. Și acum, gata cu vorba. Ne așteaptă atîtea treburi..."A venit un om... Un comunist... Dar omul, comunistul acela, ori- cite puteri ar avea, nu poate răsturna singur și dintr-o dată inerția, deprinderea înapoiată care au prins rădăcini la umbra toleranței. Și el n-are niciodată dreptul să dezarmeze în fața neajunsurilor. „Zece picioare să fi avut, rememorează azi Maria Davidoiu, și tot n-aș fi putut străbate într-o zi, in lung și-n lat, toată ferma. Să controlez pe fiecare, să vin in ajutor cu sfatul specialistului, cu îndemnul comunistului. Să fiu neînduplecată cu lucrul de mintuială ori să laud vrednicia. Mi-am spus că totul se poate rezolva numai statornicind relații dp încredere reciprocă. de exigență și colaborare".Poate că unul dintre oamenii cei 

mai vrednici, este vorba de Tudo- rel Boldeanu, ar fi mai în măsură să arate cum s-a cîștigat această încredere. „Cit a săpat, cit a tăiat echipa dumitale, tovarășe Boldeanu?" — îl întrebase odată, la început, inginera, „f’ăi, am terminat", răspunsese senin Boldeanu, potrivit unui obicei, care se cam statornicise, că una poți să faci și . alta poți să zici. Inginera merge in vie și vede butuci netăiați. „Cine trebuia să lucreze aici ?“. „Echipa lui Boldeanu". Dă și peste vie nesăpată. „Tot Boldeanu ?“. „Tot". „Cel mai necruțători se cuvine să fim cu minciuna, se arată nemulțumită Maria Davidoiu către șefii de echipă. Iar Tudorel Boldeanu, care m-a mințit o dată, și-a făcut «norma» la mine. A doua oară și el, și oricine ar fi, să se aștepte nu. numai la critică, ci și la... recompense pe măsură".Dar apoi, aceeași echipă a lui Boldeanu (aflăm de la șefa fermei nr. 4) a obținut anul trecut una dintre cele mai mari producții de struguri : 13 000 kg la hectar. Adăugirea vine ca un îndreptățit și cald cuvînt de laudă. Și totuși, pină la acest rezultat, un alt cooperator, tot șef de echipă, face ce face și o determină pe ingineră să mai judece odată, într-o împrejurare, tot cu... „inimă de femeie".— Adică să plîngă, precizează Elvira Stoinoiu, secretară a comite- lului de partid pe cooperativă. Și, de aceea, de cîte ori trecem împreună pe lingă plantația nouă îi zic : „Privește-ți via udată cu lacrimi". Cum vine asta ? Vedeți, ’74 a fost un an secetos. Și, cu toată seceta asta, inginera s-a în- . cumetat să planteze. Norma e de 250 de gropi. Dar un om nu izbutea să facă mai mult de 160. Pă- mintul — tare, piatră. Apoi, lafiecare butuc trebuiau turnați 30 de litri de ăpă. Zece la rădăcină. Alți zece, după ce groapa se umplea jumătate cu pămînt. Ultimii zece, la sfîrșit. Trece tovarășul președinte pe acolo și, supărat că ' o echipă nu turna apa Întocmai, și preluind ceea ce i se spusese și lui că „dacă nu se prinde vița o să plătiți din buzunar", repetă cuvintele față de ingineră. Inginera se face foc și pară pe șeful de echipă cu pricina, îi curgeau lacrimile de supărare.— Cum e via nouă ?— Cea mai frumoasă. Procentul de prindere e aproape de sută la sută. Vin adesea s-o vadă chiar și cei care spuneau că „de nu se prinde, plătiți din buzunar". Și se minunează cît de bine se dezvoltă.— Tovarășă ingineră, cum se face că. de trei ani. ferma nr. 4 e mereu în frunte ? Cum se face că, ar.ul trecut, cooperativa s-a clasat pe primul loc in întrecerea cu celelalte cooperative din județ ?Un zimbet. abia perceptibil luminează chipul inginerei :— Ne este greu să coborim la mai ușor. Vedeți, pentru unii oameni — pricit de paradoxal ar părea — .mai greu ește, de fapt, mai... ușor, mai firesc.1Mai ales cind aceștia slnt comu- * niști.

GRĂBIREA SEMĂNATULUI
DÎMBOVIȚA: Viteza zilnică depinde de folosirea

deplină a fiecăruiExistă posibilitatea ca, pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, semănatul culturilor din prima urgență să se încheie in toate unitățile agricole din județul Dîmbovița. De altfel, au fost Stabilite măsuri menite să urgenteze lucrările in cîmp : folosirea tuturor utilajelor, organizarea muncii in flux continuu la pregătirea terenului și semănat, Întrajutorarea între secțiile de mecanizare, reamplasarea culturilor acolo unde starea terenurilor o impune și altele. Cum se traduc în viață măsurile stabilite ? Evident, acolo unde acestea se intîlnesc cu spiritul gospodăresc al lucrătorilor o- goarelor, rezultatele nu întirzie să se arate. Așa stau lucrurile in unitățile agricole din cadrul consiliilor intercooperatiste Vișina și Greci, unde semănatul culturilor din prima epocă s-a încheiat încă la 29 martie.Am constatat însă, in raidul nostru, unele aspecte care denotă abateri de la spiritul de disciplină și organizare. Miercuri, 31 martie, ora 8. La sediul stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Ghergani, tov. Gpeorghe Sonohat. inginerul-șef , al consiliului intercooperatist, ne prezintă situația la zi a lucrărilor, pe care abia o întocmise după numeroase apeluri telefonice : s-a terminat semănatul ovăzului. mazării, borceagului și lucernei și se insă- mințează sfeclă de îl lăsăm plindu-și gem la cooperativa agricolă Colacu din comuna Răcari. Peste 200 de cooperatori au venit să planteze cartofii și ceapa, dar este ora 10.30 și numai o parte din ei au inceput munca. De ce ? Primim un răspuns in două variante. Prima aparține in- ginerului-șef Marian Vlase : „Azi lucrăm doar cu 4 echipe. Ne ia mult timp organizarea : repartizarea terenului pe echipe și pe oameni, distribuirea semințelor. Oricum, pină la ora 15 echipele vor termina lucrul.

ultimele suprafețe cu in, zahăr și furajeră, cartofi, pe inginerul-șef contem- proaspăta situație și ajun-

ceas de muncăMîine intrăm cu celelalte formații pe ultimele suprafețe". A doua variantă aparține președintelui cooperativei, Constantin Dobre : „Oamenii ar fi venit și la 5 dimineața, dar am avut probleme cu transportul cepei și al cartofilor în cîmp. In mod normal, am fi putut intra după- amiază cu celelalte echipe, și am fi ciștigat o zi". Și, în loc să se ciștige o zi, s-a mai pierdut una. Aceasta deoarece nu au fost luate măsuri ca materialul săditor să fie dus din vreme la cîmp. La cooperativa agricolă Bălteni se lucra la semănatul inului. Erau în brazdă două semănători, a treia stătea abandonată la marginea drumului. „Nu avem teren pregătit" — ne spune șeful secției de mecanizare. Constantin Coman. Cine să-l pregătească ? Un tractor a rămas în pană de cauciuc, trecind peste colții unei grape uitate în drum, altele stau la sediul secției. Modul cum sint folosite tractoarele și utilajele devine însă deosebit de important în unitățile agricole rămase în urmă, mai ales in zona colinară. La cooperativa agricolă Adinca, țiin comuna Gura Ocniței, pregătirea terenului pentru semănatul inului a început abia în ziua de 30 martie, după 4 zile de insistențe din partea conducerii cooperativei. După multe tergiversări. au fost repartizate la lucru doar 3 din cele 6 tractoare ale secției. „Nu s-a putut lucra din cauza terenului" — afirmă ing. Ștefan Anton, directorul S.M.A. Gura Ocniței. Dar conducerea cooperativei este de altă părere : „Se poate pentru că terenul a fost este zvîntat". Directorul „Miine trimit 10’ discuri.Vor lucra și semănătorile". Iată cum se pierd zilele bune de lucru. Acum, cînd timpul este frumos, trebuie să se muncească, din plin pentru a se recupera rămînerea în urmă la semănat.

l-am efectuat azi dimineață împreună cu inginerul-șef al cooperativei agricole am stabilit ca de miercuri dimineață să începem semănatul sfeclei de zahăr — lucrare care pentru noi e cea mai urgentă. Avem pregătite și verificate 4 semănători și considerăm că, pînă duminică, cele 220 hectare destinate sfeclei de zahăr vor fi insămînțate". Tot la Marea se lucra intens la plantatul cartofilor timpurii. Patru tractoare e- xecutau rigole, un însemnat număr de căruțe transportau pe cîmp cartofii de sămînță, iar aproape 100 de cooperatori executau plantatul. în cursul zilei de marți a început semănatul sfeclei de zahăr în 11 unități — Olari, Aradu-Nou, Sinleani,
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insămînța, subsolat și promite : Ba nu, 5.

AI. DUM1TRACHE
corespondentul „Scînteii'’

Ziua se insămințează,

noaptea se pregătește terenul
wa se recupera răminerea in semănat, in unitățile agri- județul Arad se lucreazăPentru urmă la cole din ______cu intensitate. Ziua, din zori și pină seara — la semănat, iar noaptea — la pregătirea terenului. Iată cîteva constatări făcute cu prilejul unui raid întreprins în mai multe unități in cursul zilei de marți și al dimineții de miercuri. în cooperativele agricole din Curtici, Macea, Sinmar-

tin, Dorobanți, Sofronea — o amplă mobilizare de forțe atit pe cîmp, cit și in grădinile de legume. La Macea, bunăoară, mecanizatorii lucrau la dis'cuirea și nivelarea terenului. Andrei Lăpăduș, șeful secției de mecanizare, ne-a informat : „Astăzi, temperatura din sol și starea terenului nu ne permjt să trecem la semănat. în urma sondajului pe care

Zărand, Secusigiu, FîntîneleMiercuri, semănatul sfeclei s-a declanșat în majoritatea unităților din consiliile intercooperatiste Felnac, Sîntana, Vjnga, Secusigiu, Șiria, A- radu-Nou. yDin discuțiile avute cu specialiștii am reținut atenția pe care fiecare o acordă calității lucrărilor. Este necesar însă ca, în fiecare u- nitate, să se ia măsuri corespunzătoare pentru a se realiza și chiar . depăși norma de 3 500 hectare, cît reprezintă viteza zilnică stabilită pe județ la semănatul sfeclei de zahăr, astfel incit lucrarea să se încheie in mai puțin de 4 zile.
Constantin S1M1ON
corespondentul „Scînteii

în județul Ilfov a fost însămînțată aproape jumătate din suprafața destinată culturilor din prima epocă. Foto
grafia reprezintă un aspect surprins pe terenurile cooperativei agricole din Movilița

Foto : 8. Cristian

UTILIZAREA GOSPODĂREASCĂ ALa întreprinderea „Metalurgica" din Buzău, principala materie primă — metalul — iși sporește de circa șase ori valoarea prin transformarea sa in piese și subansamble pentru tractoare și mașini agricole. în acest an, în întreprinderea buzoiană, ca, de altfel, în întreaga economie națională, baza i dimensionată în tățile justificale aceea, utilizarea cărui kilogram risipei de orice la sine înțelese ale activității de zi cu zi a colectivului întreprinderii.Cum este organizată gospodărirea metalului în întreprindere ? Am notat în acest sens punctele de vedere ale unor muncitori și tehnicieni.Maistrul Ion Lacurezeanu, secretarul organizației de bază nr. 3 din secția turnătorie : în secția noastră se dă „tonul" economisirii metalului pentru întreaga întreprindere. Spun aceasta întrucît, prin realizarea unor piese turnate de bună calitate, cu adaosuri minime de turnare, din aceeași, cantitate de metal se pot produce piese mai multe și intr-un timp mai scurt. Ne-am străduit ca acest lupru să fie bine înțeles de întreg colectivul secției. Un obiectiv principal l-a constituit reducerea rebuturilor, în care scop am întărit controlul asupra calității șarjelor si respectării cu strictețe a tehnologiilor de elaborare și turnare. Ca urmare, procentul de rebuturi a scăzut substanțial față de perioadele anterioare.— Ați apreciat că rebuturile au

materială este strict i funcție de necesi- : ale producției. De cu chibzuință a fie- i de metal, evitarea fel sint cerințe de

scăzut. Totuși, ele mai persistă. Cum se explică aceasta ?— Pe lingă unele condiții obiective, cum ar fi, de pildă, calitatea uneori necorespunzătoare a unor materii prime, există și anumite neajunsuri de natură subiectivă : mă refer la abaterile de la rigorile disciplinei tehnologice. Reacția colectivului secției față dc astfel de manifestări este foarte promptă : cel care a greșit este pus in discuția

care erau cît se poate de potrivite pentru fabricarea reperului amintit, întâmplarea aceasta ne-a îndemnat să folosim mai bine deșeurile de tablă. Adum se poate spune că nu irosim nimic din resturile de tablă ce pot fi valorificate.Maistrpl Petre Șerbănescu,' de Ia atelierul de debitare al secției piese de tractor : în atelierul în care lucrez, acțiunile de mai bună gospodărire a metalului se află la început.
DIN EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII 

„METALURGICA11

tovarășilor de muncă. Trebuie să mai precizez, totodată, că a crescut și exigența controlului final al pieselor turnate, incit nu se admite nici cel mai mic rabat de la calitate.Muncitorul Nicolae Mușat, șef de echipă în atelierul de fabricație a subansamblelor pentru mașini agricole : Aș spune că nevoia ne-a făcut buni gospodari. Am să explic. Bunăoară, intr-o zi. dintr-o deficiență de aprovizionare, nu aveam tablă pentru executarea unui reper. Practic, însemna că pină vor sosi materialele nu puteam fabrica cutiile de fertilizare pentru semănătoarea SPC 6. Atunci am descoperit că intr-o altă secție a întreprinderii, in urma operației de debitare, rămi- neau nefolosite ștraifuri de tablă,

I

METALULUI

BUZĂU

Este adevărat că avem planuri de croire rațională peptru toate tablele, dar ce folos că uneori dimensiunile materialului sint altele decit cele cerute de tehnologie și nu putem utiliza planurile de croire. Adesea, tablele au abateri în plus la grosime, ceea ce determină un consum prea mare de metal. Aș mai spune, de a- semenea,, că sistemul de lucru la debitare este cam rudimentar. S-ar impune o mai bună organizare a activității în acest sector, precum și rezolvarea problemei alimentării instalației de debitare multiplă oxiacetile- nică cu oxigen și acetilenă.Din cele trei relatări, ca ?i din părerile, și observațiile altor interlocutori. am reținut că acțiunea pentru economisirea metalului devi-
4

ne tot mai cuprinzătoare în întreprinderea buzoiană. Muncitor sau maistru, fiecare la locul său de muncă este preocupat de găsirea unor soluții pentru țional aici a„ofensivă" a spiritului pentru evitarea risipei de metal. Oamenii acționează cu propriile forțe pentru reducerea consumurilor, propun conducerii întreprinderii adoptarea unor măsuri în acest sens. Să consemnăm deci și opinia directoru- - lui întreprinderii, Tudorel Bărbu- lescu : >— Avem un program cuprinzător de măsuri pentru diminuarea consumului de metal și — potrivit prevederilor acestuia — am acordat o deosebită atenție așezării normelor de consum pe baze realiste, științifice. Acum, pentru fiecare piesă, consumul este planificat după norme cunoscute la toate locurile de muncă și nu admitem nici o încălcare a acestora. Concomitent, ne-a preocupat reducerea consumurilor de metal prin reproiectarea constructivă a unor repere și subansamble. In a- cest mod, estimăm că vom reuși in acest an isă economisim 20 tone de metal la execuția' cutiei de fertilizare a țeavă pentru100 tone de țevi rectangulare'prin folosirea ștraifurilor de la fabricația barelor de direcție ale semănătorii SPC 6. Ceea ce mi se pare a fi deosebit de important este că autorii ideilor tehnice privind mai buna

tehnice sau organizatorice ca materia primă să fie ra- utilizată. Se poate spune că fost declanșată o adevărată gospodăresc

semănătorii SPC 6. 12 tone de la stingătorul de incendiu locomotiva diesel electrică,

gospodărire a metalului sint colective formate din muncitori, maiștri și specialiști, care, de altfel, au lucrat cot la cot pentru materializarea soluțiilor propuse. Totodată, în scopul respectării cu strictețe a disciplinei tehnologice, pe lingă intensificarea controlului asupra modului cum se consumă metahil, am luat măsuri pentru asigurarea asistenței tehnice / in toate schimburile din schimbul I.— Ce acțiuni are în tinuare, conducerea pentru diminuarea și a consumului de metal ?— Să dotăm mai bine și să organizăm in mod corespunzător, din prima jumătate a acestui an, activitatea a- tclierelor de debitare, convinși fiind că astfel înlăturăm o „sursă" de risipă a metalului. Avem, de asemenea, un program clar de continuare a reproiectării unor piese și subansamble, precum și de renunțare la executarea unor piese din îmbinări prin suduri, îolosindu-se profile tipizate.Am plecat de la întreprinderea „Metalurgica" din Buzău cu sentimentul că folosirea rațională a bazei de materii prime și a metalului tinde să devină o caracteristică definitorie a activității întregului colectiv. Rolul de factor politic dinamizator pentru a se menține mereu'vie flacăra inițiativei și spiritului gospodăresc în diminuarea consumurilor specifice, pentru ca economisirea metalului să se transforme intr-o preocupare stăruitoare și atotcuprinzătoare în fiecare secție, atelier și loc de muncă îl are organizația dc partid. Ea este chemată să. Întreprindă în continuare largi acțiuni politice și organizatorice, cu caracter permanent, pentru mobilizarea muncitorilor și tehnicienilor, a specialiștilor in stabilirea de noi soluții concrete care să asigure reducerea consumurilor specifice.Cele 38 dc tone de metal economisite in primul trimestru al acestui an constituie o realizare ce se cere consolidată și amplificată.
Cornellu
Mihai BAZU

la nivelul celeivedere, în con- intreprinderii mai accentuată

al acestui an
carlan
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fncheferea dezbaterilor din Consiliul de Securitate
Condamnare fermă a agresiunii 

Africii de Sud împotriva Angolei
• Cuvîntul reprezentantului țării noastre • Adoptarea rezoluției 

prezentate de România și alte cinci state
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al

O.N.U. ți-a încheiat, miercuri seara, dezbaterile asupra situației create 
prin agresiunea forțelor sud-africane împotriva. Angolei.

Pentru extinderea colaborării 
balcanice

• Aprecieri pozitive privind recentele convorbiri la nivel înalt 
româno-elene • Inițiative ale Comitetului grec pentru înțelegere 

și cooperare în Balcani

Ludrările celui de-al Xl-lea Congres

Lulnd cuvîntul, miercuri, în cadrul acestor dezbateri, reprezentantul tării noastre, ambasadorul Ion Datcu, a declarat că invadarea unei părți a teritoriului Angolei de către trupele sud-africane reprezintă un act de agresiune împotriva unui stat independent, act incompatibil cu Carta O.N.U. și cu regulile dreptului internațional.România consideră că este de datoria Consiliului de Securitate să condamne actele de agresiune comise de Africa de Sud- împotriva R.P. Angola și să ceară autorităților sud- africane să se abțină de a comite in viitor asemenea acte. Consiliul de Securitate trebuie să ia măsuri pentru a determina Africa de Sud să respecte necondiționat și strict independenta, suveranitatea și integritatea teritorială a Angolei. Africa de Sud nu are dreptul să pună condiții guvernului Angolei pentru retragerea forțelor sale armate de pe teritoriul angolez. Pe de altă parte, considerăm că forțele armate ale Africii de Sud care sint retrase din Angola nu trebuie să fie staționate pe teritoriul namibian. orice prezență sud-africa- nă în Namibia fiind ilegală, ci să fie transferate pe teritoriul Africii de Sud.în încheiere, ambasadorul Ion Datcu a reafirmat solidaritatea poporului român cu lupta poporului angolez de consolidare a independenței sale naționale, precum și spri-

jinul pe care țara noastră îl acordă celorlalte popoare din Africa australă.
★în aceeași seară a fost supus votului Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție in problema a- gresiunii sud-africane împotriva Angolei, avînd ca autori statele Benin, Guyana, Libia. Panama, România și Tanzania. Documentul a fost adoptat de consiliu, întrunind votul favorabil a nouă membri ; reprezentanții a cinci state — S.U.A., Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia — s-au abținut, iar R. P. Chineză nu a participat la vot.Rezoluția adoptată condamnă ferm intervenția armată a trupelor sud- africane în Angola și cere guvernului de la Pretoria să respecte independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale tinerei republici africane. Consiliul de Securitate al O.N.U. cere autorităților sud-africane să pună capăt utilizării teritoriului Namibiei pentru comiterea de acte agresive sau provocatoare împotriva R. P. Angola. în sfîrșit, Consiliul de Securitate a cerut guvernului Africii de Sud să satisfacă cererile îndreptățite ale R. P. Angola privind achitarea de compensații și despăgubiri pentru pagubele și distrugerile pricinuite Angolei prin agresiunea'comisă și să restituie echipamentul și materialele capturate de forțele sud-africane invadatoare.

ATENA 1 — Corespondentul Agerpres transmite : Comitetul grec pentru înțelegere și cooperare în Balcani a anunțat, in cadrul unei conferințe de presă, că a luat inițiativa organizării, in luna mai. la Atena, a unei conferințe cu participarea reprezentanților din toate țările balcanice, pentru a se studia în comun mijloacele și metodele pentru cultivarea și promovarea colaborării in- terbalcanice în toate domeniile și la toate nivelurile ; formularea unui program și crearea unor organisme de activitate pe plan național și in- terbalcanice în scopul transformării Balcanilor intr-un factor de pace și stabilitate in lume.De asemenea, pentru luna septem-

brie a.c. comitetul grec a luat inițiativa organizării, în capitala Greciei, a unei „Săptămîni balcanice", care va cuprinde o expoziție a cărții balcanice. ' o expoziție a artei populare, gale de filme și concerte susținute de ansambluri din toate țările balcanice.Răspunzînd la întrebările ziariștilor, președintele comitetului. E Kouloumbis. a apreciat că „foarte multe dintre problemele Balcanilor pot fi înfruntate cu eficiență în cadrul unei adevărate înțelegeri și colaborări balcanice". El a subliniat că „recenta întîlnire dintre președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Karamanlis promovează colaborarea balcanică".

al P. C.SOFIA 1 (Agerpres). — Joi, la Sofia au continuat lucrările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar.Congresul a adoptat în unanimitate rezoluția prin care aprobă raportul C.C. al P. C. Bulgar, prezentat de Todor Jivkov.în legătură cu propunerile privind modificările și completările la proiectul directivelor privind dezvoltarea social-economică a R. P. Bulgaria în perioada celui de-al șaptelea cincinal — 1976—1980, a luat

Bulgarcuvintul Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Miniștri al R.P.B.A fost adoptată, de asemenea, o hotărîre prin care congresul aprobă actiyitatea Comisiei centrale de control și revizie.Delegații au adoptat, de asemenea, declarația Congresului al Xl-lea al P.C. Bulgar în apărarea comuniștilor și democraților supuși represiunilor de imperialism, fascism și re- acțiune.
MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-BULGARE

Sesiunea Comisiei economice a O.N.U. 
pentru EuropaGENEVA 1 — Corespondentul nostru transmite : în ședința plenară de joi a celei de-a» XXXI-a sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, care se desfășoară la Geneva, s-au încheiat dezbaterile generale consacrate rolului și contribuției comisiei.în cadrul dezbaterilor a fost subliniată cu insistență ideea că actuala sesiune trebuie să beneficieze din plin de perspectivele și posibilitățile concrete de cooperare deschise de încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, de semnarea Actului final al acesteia. în această perspectivă, numeroși vorbitori ș-au pronunțat in favoarea redefinirii programului de activitate al comisiei, astfel incit acest organism să fie capabil să contribuie intr-o măsură mai mare la dezvoltarea cooperării pe multiple planuri între toate țările continentului, Ia întărirea climatului de pace și cooperare în Europa și în întreaga lume. Delegația Uniunii -Sovietice a propus, astfel, ca actuala sesiune a C.E.E./O.N.U. să se pronunțe asupra convocării unor conferințe dedicate cooperării paneurope- ne in domenii de interes major, cum ar fi energia, transporturile și protecția mediului ambiant.Această propunere a fost apreciată pozitiv de delegațiile mai multor țări, printre care și România.Subliniind valoarea propunerilor cuprinse in raportul secretarului executiv al comisiei, care, inspirîndu-se din prevederile Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare. fixează cadrul unor acțiuni concrete de cooperare în domeniile dezvoltării schimburilor comerciale, cooperării industriale, cercetării, a- griculturii, transporturilor etc., delegațiile Marii Britanii, Austriei. Cehoslovaciei. R. F. Germania și Poloniei s-au pronunțat pentru însușirea de către comisie a acestor propuneri și transpunerea lor în practică în perioada imediat următoare.Un accent special a fost pus, în dezbaterile generale, pe creșterea

contribuției C.E.E./O.N.U. la identificarea și realizarea de proiecte concrete care să sprijine eforturile depuse de țările în curs de dezvoltare de pe continent și din lumea întreagă, ca o contribuție a comisiei și a Europei în general la instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Aceste probleme au fost prezente în intervențiile delegațiilor Iugoslaviei, Franței, Greciei, Norvegiei, Turciei și altor țări.Numeroși vorbitori s-au referit și la necesitatea sporirii contribuției comisiei la dezvoltarea cooperării pe plan subregional în Europa. în acest sens, s-a relevat că, după reuniunea de la Atena privind cooperarea economică și tehnică multilaterală între state balcanice, C.E.E./O.N.U. va trebui să formuleze și să realizeze proiecte de interes specific pentru țările din această zonă, într-o serie de domenii. cum sint energia, transporturile, agricultura, protejarea mediului înconjurător.
0 declarație a M.A. E. 

al R. P. D. CoreenePHENIAN 1 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație care condamnă acțiunea S.U.A. de a trimite în Coreea de sud noi efective militare pentru a efectua manevre navale comune cu trupele regimului de la Seul.Declarația arată că guvernul. R.P.D. Coreene și poporul coreean consideră această acțiune o violare flagrantă a Acordului de armistițiu din Coreea și o provocare la adresa popoarelor iubitoare de pace din lume, care doresc reunificarea pașnică a Coreei.Este necesar ca S.U.A. să pună capăt neîntîrziat livrărilor de armament în Coreea de sud și să-șl retragă trupele de pe teritoriul sud- eoreean, — subliniază declarația.
R. P UNGARĂ

Santiago Carrillo:

„Ruptura democratică44 - singura 
soluție în SpaniaPARIS 1 — Corespondentul nostru transmite : în cursul unei întîl- niri cu reprezentanții presei, Santiago Carrillo', secretar general al Partidului Comunist din Spania, a afirmat că actualul guvern spaniol nu poate deschide calea spre democrație, fiind blocat de instituțiile franchiste. Chiar dacă unii miniștri doresc intr-adevăr realizarea unor reforme — a spus Carrillo — ei nu pot face a- cest lucru. în schimb, forțele democratice sînt gata să negocieze cu cei ce se pronunță pentru reforme, dar aceștia ar vrea să trateze doar cu o parte a opoziției, excluzind P.C.S. și Comisiile muncitorești, "a declarat el.Crearea „Coordonării Democratice" reprezintă o replică la această intenție — a spus secretarul general al P.C.S., arătind că noul organism va atrage treptat toți democrații spanioli. în context, el a afirmat că actualul guvern, aflat deja în criză, nu se va menține multă vreme. Unii membri' ai cabinetului declară de altfel, în particular, că nu există altă soluție în afara celei propuse de opoziție : ruptura democratică.Invitat să precizeze ce înțelege prin

„ruptura democratică", Santiago Carrillo a spus : Un decret pentru dizolvarea Parlamentului franchist, a „Mișcării Naționale" (partidul unic franchist) și a Consiliului regatului, anularea tuturor legilor franchiste a- flate în contradicție cu drepturile omului, crearea unui guvern democratic.MADRID 1 (Agerpres). — Tribunalul ordinii publice din Madrid i-a acuzat pe Antonio Garcia Trevijano, membru al fostei Junte Democratice, Marcelino Camacho, lider al Comisiilor muncitorești, Alvarez Dorron- soro și Nazario Aguado, membri ai unor formațiuni politice de stînga. de ultragii aduse autorității guvernamentale și a ordonat încarcerarea lor.Conducători politici și membri ai diferitelor partide ,au adresat ministrului de interne al Spaniei, Manuel Fraga Iribarne, un mesaj în care se cere punerea în libertate a celor patru reprezentanți ai opoziției. „O asemenea detențiune, se arată în mesaj, nu facilitează deschiderea unui dialog constructiv între spanioli în vederea organizării vieții lor politice în cadrul democrației".

Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ilie Ver- deț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările celui de-al Xl-lea Congres al P.C. Bulgar, a fost joi oaspete al județului Plevna.întîmpinată cu căldură de Pen- ko Gherganov, prim-secretar al Comitetului județean Plevna al P.C.B., și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de locuitori, delegația a avut o întîlnire prietenească cu biroul comitetului județean de partid, după care a vizitat monumente înălțate în memoria eroilor luptei de eliberare a Bulgariei de sub jugul otoman. Cu acest prilej, delegația a depus jerbe și coroane de flori la Mausoleul ostașilor români din Grivița, Casa-muzeti a ostașului român din Pordim, Mausoleul ruso-român și Muzeul eliberării Plevnei. Au fost vizitate, de asemenea, unități economico ale orașului Plevna.La uzina constructoare de mașini „Nikola Vapțarov" din Plevna a a- vut loc un miting al prieteniei ro- măno-bulgare. în hala mare a uzinei. împodobită sărbătorește cu portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, cu drapelele de stat ale României și Bulgariei, peste 1 300 de oameni ai muncii din uzină au salutat cu bucurie prezența oaspeților români. Deasupra podiumului de onoari^ se putea citi „Trăiască în veci prietenia româno-bulgară".Directorul uzinei, Evtim Petkov, a urat oaspeților un frățesc bun venit și a evocat tradiționala prietenie statornicită de veacuri între popoarele român și bulgar.Mulțumind pentru primirea prietenească, pentru sentimentele alese nu-

agențiile de presă transmit:
Primul ministru egip

tean Mamdouh Salem, l-a primit pe ambasadorul român la"Cairo, Petru Burlacu. în cursul convorbirii s-au exprimat satisfacția față de cursul continuu ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare ro- mâno-egiptene și hotărirea de a se acționa pentru extinderea și diversificarea acestora.
Convorbiri economice ro- 

mâno-oustraliene. Cu pfileiul lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale româno-australiene, premierul statului Victoria. R. J. Hamer, a primit pe Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. în cadrul discuțiilor a avut loc un schimb de păreri privind posibilitățile de dezvoltare a comerțului și cooperării între întreprinderi românești și firme comerciale și industriale din statul australian Victoria.
In cadrul manifestărilor prilejuite de a XX-a aniversare a Asociației de prietenie Japonia- România. la sediul Ambasadei țării noastre din Tokio a avut loc o întil- nire prietenească. Au participat președintele Asociației de prietenie Ja-

ponia-România, prof. univ. Takeshi Shimura, secretarul general al asociației, Shiro Suzuki, precum și membri ai asociației și reprezentanți ai filialelor sale.
La Nairobi se desfășoară lucrările celei de-a patra sesiuni a Consiliului de conducere al Programului Națiunilor Unite pentru mediul ambiant. Participă delegații din 58 de state. în intervențiile lor, vor-' bitorii au relevat necesitatea adoptării de către guvernele statelor a unor măsuri concrete pentru asigurarea traducerii cu succes în viață a planului destinat protejării mediului ambiant și utilizării raționale a resurselor naturale.
învestitură. La 1 ®Prilie a »- vut loc ceremonia investiturii noilor căpitani-regenți ai Republicii San Marino — Clelio Galassi (democrat- creștin) și Mario Venturini (socia- '. list). în declarațiile făcute cu acest prilej, noii căpitani-regenți au reafirmat hotărirea Republicii San Marino de a promova în continuare o politică îndreptată spre stabilirea încrederii între popoare, spre destin- _ dere in lume.
La Washington s a anun‘at că Senatul și Camera Reprezentanților ale Congresului S.U.A. au apro-

bat un proiect de lege cu privire la acordarea a 3,96 miliarde dolari sub formă de ajutor militar pentru străinătate, penttu perioada de 15 luni care se va încheia la 30 septembrie 1977. Partea cea mai importantă a acestui ajutor militar acordat străinătății se referă la țări din zona Orientului Apropiat. Israelul, de exemplu, va primi, în următoarele 12 luni, 2.23 miliarde dolari, suplimentate cu 556 milioane dolari pentru perioada iulie—septembrie 1976. Egiptul va beneficia de un ajutor de 705 milioane dolari.
în Irlanda de Nord conti- niiă seria atentatelor organizate de elementele extremiste. în cursul zilei de joi, trei soldați britanici și-au pierdut viața și un al patrulea a fost grav rănit, cînd autovehiculul în care se aflau a fost aruncat în aer de o mină. De la izbucnirea incidentelor in șceastă provincie, în 1969, numărul victimelor se ridică la 1 486.

trite față de poporul nostru, tovarășul Ilie Verdeț a exprimat satisfacția pentru marile realizări ale comuniștilor, ale oamenilor muncii din Bulgaria socialistă și prietenă, pe calea industrializării rapide și a creșterii nivelului de viață al întregului popor. „Temeliile trainice ale prieteniei noastre tradiționale, a spus vorbitorul, au fost, în anii socialismului, puternic consolidate. întîlnirile la cel mai înalt nivel dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, devenite o practică, se înscriu ea momente de însemnătate majoră în dezvoltarea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice. culturale și turistice, dînd noi impulsuri colaborării reciproc avantajoase dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria". în încheiere, tovarășul Ilie Verdeț a urat colectivului uzinei noi izbînzi în munca pe care o desfășoară pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea al P.C.B.
★în timpul șederii la Sofia, delegația Partidului' Comunist Român, însoțită de Iordan Mladenov, ministrul electronicii și electrotehnicii, a vizitat institutul și uzina de tehnică de calcul, precum și alte unități ale uniunii economice de stat „I.Z.O.T.".

Intense negocieri pentru 
solutionarea crizei libaneze tBEIRUT 1 (Agerpres). — Pe fundalul unei acalmii relative, care s-a instalat începînd de miercuri, la Beirut, joi, a avut loc o intensă activitate de negocieri și consultări menite să ducă la o soluționare a crizei libaneze. Un prim rezultat al acestei activități este un comunicat al grupării forțelor progresiste care au anunțat că sint dispuse să suspende, pe o perioadă de zece zile, ostilitățile, „cu condiția ca în această perioadă să fie ales un nou președinte al republicii".Subliniind că termenul folosit este „suspendare", și nu „încetare a focului", observatorii scenei politice libaneze remarcă, de asemenea, că nu este clar încă dacă președintele Fran- gieh va fi dispus să dea curs acestei cereri, pe care, de altfel, el a respins-o de mai multe ori pînă a- cum. Pe de altă parte, un purtător de cuvint al Partidului Falangelor Libaneze, principala grupare de dreapta, a antmțat că grupările paramilitare falangiste de pe tot teritoriul țării au primit ordin să înceteze focul.Președintele Frangieh a. fost prima personalitate politică libaneză abordată de trimisul special al guvernului american, Dean Brown, sosit miercuri după-amiază la Beirut, pentru o misiune de informare. în același timp, se anunță că primul ministru, Rashid Karame, a cerut reprezentantului țării sale la Națiunile Unite să evite dezbaterea în Consiliul de Securitate a situației din țară, pre- cizînd că actualul conflict din Liban este o „problemă pur internă".

Noi si ample perspective conlucrării 
prietenești dintre România si Kuweit

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Popas într-o lume a retortelor
Pentru mame, condițiî120 de

Industria farmaceutică — această lume a retortelor și eprubete- lor. in care se caută și se plămădesc remedii — este un loc de muncă in care îndemînarea și perseverența femeilor. înclinația lor firească spre lucrul migălos și ordinea desă- virșită pot fi puse din plin în valoare. Iar dacă produsele farmaceutice bucură rițată ta se sigur, deseori
ungurești se de o bineme- faimă, aceas- datorește, deși muncii, a- anonime. a miilor de femei ce lucrează in întreprinderile cu acest profil. Popasul făcut la întreprinderea ..Richter- Gedeon" din Budapesta — locul de naștere a mai bine de o treime din producția totală de medicamente a Ungariei — ne-a oferit numeroase argumente în favoarea celor afirmate.Femeile sint prezente în toate sectoarele de activitate. Cele mai multe (70 la sută) lucrează direct în procesul de producție sau în sectoarele adiacente, peste 10 la sută se află în laboratoarele de cercetare, iar 15’ la sută in birourile administrative. Chiar in funcția de director se afla, de peste 18 am. o femeie, inginera chi- mistă Edith Varga — care ne-a vorbit despre mijloacele ce stau la îndemina angajate-, 

lor pentru a-și însuși cunoștințele profesionale necesare unor meserii ce presupun atîta rigurozitate și precizie.— Majoritatea muncitorilor de la noi doresc să-și continue și să-și completeze studiile, ne spunea interlocutoarea. Mai ales femeile dau dovadă de multă ambiție in această privință. în momentul de față, ele constituie 40 la sută din cei cu studii medii și superioare și le găsim înscrise, măr mare, la la tehnică a prinderii, ,de
in nu- școa- între- _______  unde, dacă vor, sint sprijinite să urmeze studii superioare, la seral sau fără frecventă, fiind că în funcții dere este de gradul re. de experiența acumulată. faptul că 25 la sută din posturile de conducere sint ocupate de femei demonstrează că strădania acestora de a urca noi trepte in ierarhia profesională dă roade.. Gradul înalt de calificare a lucrătoarelor este prilej de satisfacție personală pentru ele, dar constituie, totodată, o garanție a calității ireproșabile a muncii lor. deci a produselor. ce poartă marca fabricii, ce sint exportate in 80 de țări din lume. în ultimii 10 ani producția a cres-

Știut promovarea de răspun- condiționată de califica-

cut de 5 ori. iar exportul de 6 ori ; între- •prinderea continuă săi se dezvolte ca urmare directă a sporirii exportului. La întrebarea : ce fel de preparate farmaceutice produceți ? am primit uh răspuns spiritual : „E mai lesne să spunem ce nu producem ; anume — antibiotice și sulfamide". întreprinderea ,.Richter-G“- deon" realizează, peste 300 de preparate farmaceutice, dintre cele mai variate și mai diverse. ea fiind și posesoarea a 30 de patente originale.în raport direct cu aportul femeilor in activitatea productivă, conducerea întreprinderii. sindicatul se îngrijesc de îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de Cabinetul de mie studiazăloc de muncă pentru a propune noi măsuri de optimizare a efortului fizic și intelectual al lucrătoarelor ; în locurile de muncă mai dificile, săptămîna de lucru este mai scurtă, iar pauzele. în timpul zilei — mai dese : cabinetul medical, prin personalul de specialitate. face eforturi pentru prevenirea și tratarea îmbolnăvirilor ; un mijloc sigur de menținere a sănătății este mișcarea în aer liber, sportul. De altfel. lingă fabrică se află un teren de sport.

căruia 1 se va adăuga și o piscină, muncitoarele foarte importantă estegrădinița de copii. Clădirea respectivă, a- proape nouă (are doar doi ani dată în de cînd a fost folosință) găz-

duiește, în foarte buna, copii.Faptul că în prinderea Gedeon" femeile sînt ajutate să-și perfecționeze cunoștințele profesionale, să sa achite
între-„Richter-

mai ușor de obligațiile lor de soții și mame se răsfringe în calitatea înaltă a muncii lor, respectiv a produselor, al căror renume este binemeritat.
Rodica ȘERBAN

vl

R. D. GERMANA

Primăvara inițiativelor”

muncă, ergono- fiecare

o cii tății descrie R.D.G. actuala perioadă. întrecerea socialistă din această primăvară se desfășoară sub lozinca: „în cinstea celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G., fiecare marcă, fiecare oră de muncă, fiecare gram <}e material — ' cit mai eficient folosite". Deviza exprimă sintetic obiectivul principal al Proiectului de directive privind dezvoltarea economiei naționale a R.D. Germane pe perioada 1976—1980, și anume — ridicarea standardului de viață al poporului, pe baza unui ritm susținut de dezvoltare a producției socialiste, a sporirii e- ficienței, a creșterii productivității mtmeii.în mod concret, angajamentele colectivelor de muncă vizează, în principal, introducerea în producție a noilor cuceriri tehnico- științifice, scăderea consumului de materiale, reducerea folosirii materialelor din import sau renunțarea la ele, sporirea pro-

primăvară a mun- harnice, a activi- creatoare, astfel - presa din
5 ♦ ducției de materii prime autohtone.Iată cîteva exemple. Colectivul Uzinei de oțeluri și laminate din Hennigsdorf, analizînd cu atenție posibilitățile întreprinderii, a stabilit un șir de angajamente pentru sporirea substanțială a productivității muncii. între altele, s-a pornit de la faptul că cerințele actuale ale industriei construcțiilor nu mai pot fi satisfăcute prin- tr-o simplă sporire a producției de sorturi tradiționale de oțel- beton, ci prin oțeluri cu proprietăți îmbunătățite și care să permită. totodată, o importantă economie de materiale. Ca urmare, după o muncă tenace, un grup de cercetători, ingineri și muncitori ai uzinei a reușit* să elaboreze un nou sort de oțel-beton, denumit S.T.T. 4, care, în comparație cu sortul pe care-1 înlocuiește, realizează economii de materiale în proporție de 35 la sută. La rirt- dul său. colectivul de la Combinatul de extragere și prelucrare a metalelor neferoase

„Wilhelm Pieck" din Mansfeld și-a fixat ca sarcină să realizeze peste plan, pină la 30 aprilie, 200 de tone de cupru. Muncitorii uzinei de subansambluri din Hildburghausen și-au propus să sporească în acest an productivitatea muncii cu aproximativ 10 la sută, prin realizarea cu șase luni mai devreme a prevederilor cuprinse în planul de aplicare a tehnicii noi. Cei 10 000 de muncitori ai Uzinei chimice din ‘ Bohlean, care au realizat și pînă acum depășiri apreciabile de plan la mai multe produse, și-au propus ca, prin noi măsuri de raționalizare, să economisească anul acesta 40 000 de ore de muncă și materiale în valoare de ttei milioane de mărci.Sînt doar cîteva din numeroasele exemple care ilustrează hotărirea oamenilor muncii din R.D. Germană de a traduce in fapt programul noii etape, a edificării societății socialiste dezvoltate.
C. VARVARA

(Urmare din pag. I)baza înțelegerii intervenite la nivelul cel mai înalt, urmează să se intensifice negocierile româno-kuweitiene pentru a se ajunge la încheierea de noi acorduri de cooperare pe plan economic, o contribuție importantă la identificarea unor noi posibilități în acest sens, la întărirea legăturilor prietenești urmînd să aibă multiplicarea contactelor la toate nivelurile între cele două țări și popoare.Evidențiind asemenea perspective rodnice de dezvoltare pe mai departe a relațiilor româno-kuweitiene, vizita a pus în evidență cursul ascendent al relațiilor de ansamblu dintre România și țările arabe, față de ale căror aspirații de progres economic și social poporul român nutrește sentimente de caldă simpatie și solidaritate. în acest context s-au conturat, totodată, posibilități concrete de dezvoltare a relațiilor României cu celelalte state din zona Golfului, respectiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe.Schimbul de vederi asupra situației internaționale a pus în evidență identitatea sau apropierea punctelor de vedere ale României și Kuweitului în marile problertie complexă’ cu care este confruntată lumea contemporană, voința lor de a acționa împreună pentru găsirea unor soluții corespunzătoare intereselor păcii și progresului tuturor popoarelor. în această privință se poate consemna cu satisfacție convergența punptelor de vedere cu privire la necesitatea așezării relațiilor dintre state pe baza respectării principiilor independenței și suveranității naționale. egalității depline în drepturi, a dreptului fiecărui popor de‘a fi stăpin pe bogățiile ^ale, de a-și decide singur destinele.Desigur, un loc important in > cadrul convorbirilor l-a ocupat situația din Orientul Mijlociu, persistența focarului de încordare și conflict de aici constituind un permanent pericol pentru pacea în zonă, cu profunde implicații asupra păcii și destinderii în întreaga lume. Vizita a constituit un nou prilej de reafirmare a poziției României socialiste cu privire la necesitatea soluționării cit mai grabnice, pe cale politică, a problemelor cțin Orientul Mijlociu, de. reafirmare a solidarității poporului român cu cauza dreaptă a popoarelor arabe. Atit în cadrul convorbirilor oficiale, cit și cu ocazia conferinței de presă. tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat imperativele retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate, soluționării

problemei poporului palestinean — inclusiv formarea unui stat palestinean independent — creării condițiilor în vederea instaurării unei păci trainice, care să asigure integritatea și suveranitatea tuturor statelor din această zonă. Această poziție principială și constructivă se bucură, așa cum se știe, de apreciere și respect în rîndul popoarelor arabe, în cadrul întîlnirii pe care președintele României a avut-o în ultima zi a vizitei cu reprezentanți ai unor organizații palestinene, aceștia au exprimat recunoștința organizațiilor respective, a O.E.P., pentru activitatea susținută a României în slujba cauzei poporului palestinean, pentru eforturile personale pe care șeful statului român le consacră neobosit soluționării problemelor Orientului . Mijlociu.Ca țări aflate într-un proces de intensă dezvoltare, România și Kuweitul împărtășesc convingeri similare în ce privește necesitatea lichidării vechilor raporturi de inechitate dintre state și instaurării unei noi ordini economice internaționale, care să asigure condiții de dezvoltare tuturor națiunilor și să conducă la reducerea decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate. în același timp, și în alte pw>- bleme • ale actualității internaționale — problemele dezarmării generale, înfăptuirea securității europene, creșterea rolului O.N.U. în promovarea păcii, securității și cooperării internaționale, crearea de zone de pace, fără arme nucleare — s-au înregistrat puncte de vedere asemănătoare, exprimîndu-se voința comună de a dezvolta colaborarea pe arena mondială.Rezultatele care încununează vizita oferă, astfel, depline temeiuri de satisfacție, îndreptățind convingerea că ea va deschide noi perspective conlucrării economice reciproc avantajoase. va marca o contribuție de deosebită importanță la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno—kuweitiene, la> întărirea solidarității poporului român cu popoarele arabe. Noul itinerar de pace, înțelegere și cooperare care a cuprins Grecia și Kuweitul aduce încă o confirmare strălucită justeței politicii externe consecvente a României socialiste, promovată cu nesecată energie de secretarul general al partidului, președintele republicii, politică de amplă deschidere spre toate zonele globului, pusă in slujba propășirii patriei, cauzei păcii, destinderii și progresului tuturor popoarelor.
Dumitru ȚINU

DE PRETUTINDENI
• MENIUL ANULUI 

2000. în nouă din 10 cazuri, înghețata este preparată în Suedia nu pe bază de lapte, ei de ulei de copra (miezul uscat al nucii de cocos), soia sau bumbac ; în S.U.A., carnea consumată la cantinele școlare conține 30 la sută proteine vegetale ; în Japonia se experimentează înlocuirea cotletului cu un amestec de macaroane și... zer (considerat ca o sursă importantă de proteine). Acestea sînt concluziile unei anchete întreprinse de O.E.C.D. (Organizația pentru cooperare economică și dezvoltare) în legătură cu așa-nu- mitele „alimente de substituire", domeniu în care, în lumina actualei penurii de materii prime, inclusiv produse alimentare, se întreprind experiențe în diferite țări ale lumii. Ancheta a consta-» tat. de pildă, că uleiul de soia ia tot mai mult locul laptelui șl ouălor la produsele de patiserie, panificație și cofetărie. Pentru anul 2000 se prevăd meniuri alcătuite din alimente pe bază de bacterii, proteine sintetice, grăsimi obținute din țiței... Calitățile nutritive, susțin exper- ții, sînt asigurate. La fel și gustul alimentelor sintetice.
• ATENȚIE LA SUB

STANȚELE CHIMICE. Fi8’ care canadian absoarbe zilnld pină la 2 500 diferite substanțe chimice, afirmă prof. Ross Hume Hall, de la Universitatea McMaster, Canada. De- plorînd „conspirația industriașilor" care lansează pe piață fără nici un discernămînt, în scopul unor ciștiguri rapide, noi și noi produse chimice sub cele mai diferite forme — medicamente, detergenți, substanțe folosite în alimentație etc — el atrage a- tenția asupra necesității de a se recurge la o vastă acțiune de e- ducare a cetățenilor, menită să reducă drastic utilizarea substanțelor chimice. Pentru a convinge de nocivitatea acestor substanțe, profesorul afirmă că, potrivit analizelor efectuate, numai pîinea consumată zilnic de populația Canadei conține 15—20 de adaosuri chimice.
• APA A DEVENIT O 

PROBLEMĂ pentru Marea Britanie ca urmare a nivelului redus al precipitațiilor — cel mai scăzut din 1934. a declarat un purtător de cuvînt al Consiliului național al apelor. Este chiar posibil ca in următoarea perioadă apa să fie raționalizată.
• DEPISTAREA RAPI

DĂ A INFARCTULUI. In‘ farctul poate fi determinat rapid și cu o mai mare precizie decit prin mijloacele tradiționale grație unei panglici de hir- tîe cu o compoziție chimică specială, inventată de doi medici suedezi. Dacă această panglică este lăsată timp de 3—4 ore în- tr-o probă de urină luată unei persoane care a suferit un infarct, ea își schimbă culoarea, întrucît metodele folosite in prezent pentru diagnosticarea infarctului sînt destul de limitate și durează un timp mai îndelungat, recurgerea la această descoperire deschide noi perspective diagnosticului și tratamentului medical.
• MAIA PLISEȚKAIA - 

ACTRIȚĂ DE FILM. Un nou film de televiziune, după romanul lui Ivan Turgheniev „Ape de primăvară", se află in curs de turnare in Uniunea Sovietică. în acest film, intitulat „Fantezie", renumita balerină Maia Plisețkaia va interpreta un dublu rol : de balerină și actor dramatic, avînd drept partener pe cunoscutul actor sovietic de teatru și film Innokenti Smoktu- novski. în episoadele in care va dansa, partenerul ei va fi Anatoli Berdișev, solist al Teatrului de Operă și Balet din Novosibirsk. Maia Plisețkaia a mai interpretat un rol principal in cunoscuta ecranizare cinematografică „Anna Karenina", după romanul lui Lev Tolstoi.
• INTRE EXTRAVA

GANTĂ Șl FUNCȚIONA
LITATE. Unul din elementele pitorești specifice ale peisajului arhitectonic american este pe cale de dispariție — scrie „International Herald Tribune". Este vorba de micile restaurante și stații de benzină ridicate de-a lungul autostrăzilor, in perioada dintre cele două războaie mondiale. Pentru atragerea clienți- lor, aceste construcții imbrăcau formele cele mai bizare : unele restaurante erau astfel proiectate pe planșetele arhitgeților, incit să semene cu tradiționalii „hot dogs" (cremvurști intr-o chiflă caldă), cu roți de cașcaval, cu o cupă de înghețată sau cu o rață friptă, in timp ce stațiile de benzină aduceau care cu un castel, care cu o ciupercă sau cu o moschee, fără a pomeni de altele ce iși, propun să reproducă. la scară redusă. edificii istorice celebre, de pildă Parte- nonul. Acum, scrie ziarul, era extravaganțelor arhitectonice a luat sfîrșit, preferințele oprin- du-se asupra construcțiilor de formă mai rezonabilă și în orițe caz mai funcționale.

• ALFABETUL AIMA-
RA. De curînd, un grup delingviști din America Latină au întocmit alfabetul limbii aimara, răspindită printre triburile de indieni din Peru, Bolivia și alte țări ale continentului. Alfabetul este format din 30 de litere : patru vocale și. 26 de consoane, încă în acest an vor fi editate un manual de gramatică și alte cărți pentru studierea . și predarea acestei limbi, pe care o vorbesc aproape 2 milioane de oameni.
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