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ÎNSĂMÎNȚĂRILE
• Toți locuitorii satului la cimp
• Să facem din ziua de azi o zi

de muncă record!

IN INTIMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI Șl A ZILEI DE 1 MAI

SUCCESE IN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
Oamenii muncii 

din Capitală își onorează 
angajamentele

tnsămințările și celelalte lucrări ligricole de primăvară se desfășoară în ritm tot mai intens. Datorită bunei organizări a muncii, folosirii din plin, din zori și pînă in noapte, a tractoarelor și a celorlalte utilaje agricole, în numeroase unități agricole a fost încheiat semănatul la culturile din prima urgență, iar acum se muncește intens la floarea-soarelui. Din datele centralizate în cursul zilei de ieri la ministerul de resort rezultă că au fost însămînțate 558 000 hectare cu culturi din prima epocă. în cooperativele agricole din județul Olt se insămințează ultimele suprafețe cu floarea-soarelui, din cele 25 000 ha prevăzute a se cultiva în cooperativele agricole. De asemenea, lucrările sînt avansate și în cooperativele agricole din județul Teleorman, unde pînă ieri se însă- mînțaseră 30 000 ha cu floarea-soarelui — adică 77 la sută din suprafața prevăzută.După cum s-a desprins din knaliza efectuată la ultima ședin
ță a comandamentului central, nu au fost recuperate încă rămîne- rile în urmă Ia semănat, la pregătirea terenului și alte lucrări de sezon, determinate de desprimăvă- rarea tîrzie. în unele județe, îndeosebi în cele situate în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, dar Chiar și în județele situate în zonele sudice ale țării, mai este 
tie executat un volum mare de lu-

crări. Pentru a se recupera întîrzie- rile este necesar să se lucreze zi de zi, din zori ziua de azi, pentru pentruzi de muncă record la semănat, la pregătirea altor lucrări în cele care
și pînă în noapte, iar4 aprilie, să constituie mecanizatori și cooperatori, toți locuitorii de la sate otcrenului și executarea de sezon. In această zi. vor urma, folosind din

£ plin timpul frumos, va trebui să se muncească în ritm susținut, cu toate forțele. Desigur, în această perioadă, mecanizatorilor le revine un mare volum de muncă la pregătirea terenului și semănat. Dar și ceilalți oameni ai muncii de la sate au obligația de a-și aduce contribuția la intensificarea însă- mînțărilor, de a participa în număr cît mai mare la plantarea legumelor și cartofilor, la lucrările de întreținere și extindere a plantațiilor de pomi și vii.Toate forțele și mijloacele existente în comune trebuie concentrate în aceste zile la executarea lucrărilor agricole de primăvară. în acest scop, ca și pînă acum, dar mai bine, organizațiile de partid, comandamentele comunale, conducerile de unități agricole au datoria să acorde cea mai mare atenție bunei organizări a muncii, realizării punct cu punct a programelor stabilite. Pretutindeni, comuniștii de la sate trebuie să se afle in fruntea tuturor acțiunilor ce se desfășoară în cimp, în grădinile de legume. în vii și livezi, să mobilizeze. prin exemplul lor personal, prin munca politică de- Ia om la om, pe toți locuitorii satelor la semănat, la executarea celorlalte lucrări de sezon, spre a se pune o bază puternică recoltelor sporite prevăzute pentru acest prim an al actualului cincinal.

In secția de bobinaj rotoare 
a întreprinderii „Electroputere" 
din Craiova se verified însuși
rile calitative ale unor produse

Fructificînd mai bine resursele productive de care dispun, oamenii muncii din industria Capitalei, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au obținut și în luna martie rezultate remarcabile în întrecerea socialistă desfășurată în în- tîmpinarea celei de-a 55-a aniversări a partidului, a zilei de 1 Mai. Ei au încheiat primul trimestru al noului cincinal cu o producție industrială suplimentară în valoare de peste 575 milioane lei și o producție-marfă peste plan de 570 milioane lei. Aceste sporuri de producție se concretizează în 3 200 tone țevi din oțel, 900 tone, laminate finite pline din oțel, 2 930 tone oțel aliat și înalt aliat, a- parataj electric de joasă tensiune și mijloace de automatizare electrotehnice în valoare de 73 milioane lei și, respectiv, 46 milioane lei, 9 locomotive diesel hidraulice de 1 250 CP și 18 locomotive diesel hidraulice de 450—1 100 CP, 340 autoutilitare, 417 tone mașini și utilaje tehnologice pentru industria metalurgică și industria de prelucrare a lemnului, motoare cu ardere internă însumînd 9 640 CP, mașini-unelte pentru prelucrarea metalului în valoare de 16 milioane lei, 9 922 radioreceptoare, 1,3 milioane mp țesături, 749 mii bucăți tricotaje, precum și în alte produse necesare economiei naționale. Se cuvine menționat în mod deosebit faptul că întreaga producție rea-

lizată peste plan a fost obținută pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, s-au înregistrat rezultate bune și pe șantiere, realizîndu- se un volum de lucrări de peste 23 la sută din planul anual de investiții. Au fost puse în funcțiune 10 capacități de producție, dintre care 3 în avans, din cele planificate pentru acest an. (Dumitru Tîrcob).
ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA

55 000 tone cărbune 
peste planAmpla și rodnica activitate desfășurată de oamenii muncii din județul Hunedoara pentru a întîmpina cu cele mai frumoase realizări aniversarea partidului și Ziua internațională a muncii se soldează cu noi succese de prestigiu în toate sectoarele productive. în acest cadru se evidențiază, în mod deosebit, efortul comun al minerilor și al lucrătorilor de la uzinele de preparare a cărbunelui din județ, care a dus la realizarea celei de-a 55 000-a tonă de cărbune net peste sarcinile de plan revenite de la începutul anului și pînă în prezent. Cum este și firesc, contribuția cea mai mare la această valoroasă realizare o au minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului, colectivele de la Petrila, Vulcan și Uricani. Primul trimestru al anului, spre exemplu, a fost încheiat de colectivele acestor trei mine cu o producție suplimentară de peste 24 000 tone cărbune. (Sabin Ionescu).
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SEMĂNATUL FLORII-SOARELUI

ÎN JUDEȚUL BACAU

Producții suplimentare 
prin creșterea 

productivității munciiPrin folosirea intensivă a capacităților și suprafețelor de producție, a- similarea de noi produse, modernizarea și automatizarea tehnologiilor de fabricație, extinderea autoutilării, oamenii muncii din industria județului Bacău înscriu zi de zi, pe graficul întrecerii socialiste, însemnate cantități suplimentare de producție. Petrochimiștii de pe valea Trotușu- lui, bunăoară, au realizat de la începutul anului și pînă acum, peste prevederile planului, circa 23 000 tone de benzină și motorină, 500 tone polistîren, 300 tone fenol șl alte produse necesare economiei naționale. Iar energeticienii din Borzești au dat suplimentar în sistemul național 55 milioane kWh energie electrică. Colectivele celor două combinate de prelucrare a lemnului din Comănești și Bacău au produs, peste prevederi, mobilier în valoare de aproape 11 milioane lei, iar forestierii au dat în plus aproape 2 000 mc de cherestea de rășinoase. însemnate cantități de producție suplimentară au înregistrat și colectivele de la întreprinderea de șuruburi, întreprinderea de bere și spirt, întreprinderea de prelucrare a laptelui ș.a. De subliniat că aproape întreg sporul de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorghe Baltă).

••

IERI, NOUL CONTINGENT A DEPUS JURĂMÎNTUL MILITAR
Sîmbătă dimineață, cel mai tinăr contingent de ostași aflat sub drapel a depus jurămintul militar.Drept simbol al continuității în vreme, semnificînd iubirea și veghea vetrei strămoșești — flacără nestinsă și ștafetă predată din generație în generație — la București, Iași, Oradea, Craiova și în alte garnizoane, actul solemn al legămîntului cu patria a avut loc în fața monumentelor ce evocă perioade glorioase și personalități de seamă din trecutul luptei eroice a poporului nostru pentru libertate națională și socială. Ostașii de astăzi, apărători ai României socialiste, sint demni continuatori ai înaintașilor — „Eroi au fost, eroi sint încă..." ; ei se inspiră din pilda tuturor fiilor acestui pămint care în momentele de cumpănă ale istoriei au știut să-și facă datoria cu prisosință, pînă Ia capăt, in apărarea ființei noastre naționale, a libertății și independenței patriei, a dreptului ei sacru la progres și civilizație. Avînd o asemenea zestre eroică lăsată de tați și de străbuni, armata de astăzi, făurită de partidul nostru comunist, educată în spiritul luminoaselor idealuri ale patriotismului socialist, internaționalismului.

este organizată și dotată pe măsura vremurilor moderne pe care le trăim.Armata populară, așa cum aprecia tovarășul .Nicolae Ceaușescu, „prin întreaga sa ființă și prin întreaga sa concepție este pusă in slujba poporului, servește cauza revoluționară
păi București al P.C.R., și alte personalități ale vieții politice și sociale.Au venit, de asemenea, să fie alături de cei ce jură, mii de oameni ai muncii din Capitală, reprezentanți ai gărzilor patriotice, ai detașamentelor de tineri care se instruiesc în vederea apărării patriei, școlari, pio-

Legămînt față de patrie
a națiunii, socialismul și comunismul". Ințelegînd profund și din plin tinărul patriei....Tn Eroilor militare. Companiile, batalioanele — într-o aliniere impecabilă. Este ceasul solemn.Sînt prezenți general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale. Ion Traian Ștefănescu, prim- secretar al C.C. al U.T.C., Virgil Teo- dorescu, vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale și președinte al Uniunii scriitorilor. Petre Constantin, secretar al Comitetului munici-

trăind răspunderea acestei misiuni, contingent a jurat credințăCapitală, la Monumentul Patriei din fața Academiei

Academia militară : Cioca Ion — 15* Cătuș de la Brașov, acum soldat infanterist, Vălsan Florian — tehnician de la Slobozia, acum artilerist, Ilyăs Zoltan — strungar de la Reghin, a- cum tanchist, Stanciu Constantin — mecanizator agricol la I.A.S. Draga- lina, acum transmisionist. Și alți și alți băieți, născuți și crescuți în societatea noastră socialistă, o societate a muncii libere, creatoare, in care oamenii înaintați și vrednici se formează muncind cu pasiune în folosul patriei ; sînt cu ei, în armată, hotă- întregul popor dă via-tineri ce aduc rîrea cu care ță Programului partidului....La baza monumentului cu cei trei ostași nemuriți, rămași veșnic tineri, se arcuiește în semicerc basorelieful epopeii istoriei noastre militare, îm- brățișînd parcă solemna clipă a depunerii jurămîntului de către cei de astăzi. Ei, soldații României socialiste, încolonați noul schimb, noua străvechi chemări, patriei socialiste.ostași ai țării și-au asumat cu fruntea sus răspunderea veghei, împreună cu națiunea toată, strîns unită In jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, comandantul nostru suprem.

nieri. Sînt aici și veterani ai războiului antihitlerist, ostași bătrîni. dar care, in inimi. își potrivesc pașii în cadența primăverii aliniate în Piața Eroilor. Ceremonia militară este — ca-ntotdeauna — sobră, gravă și cu atît mai emoționantă.Un raport ale cărui cuvinte sună scurt, ostășește, apoi acordurile Imnului de stat.Apoi, jurămîntul : „Eu, cetățean al Republicii Socialiste România, jur..." răsună glasurile tinere ale soldaților. Sînt față în față cu drapelul tricolor. Sînt față în față cu țara. își asumă obligația de a-și face datoria prin muncă și veghe, ca ostași-luptători, ca ostași-constructori. ca ostași- cetățeni. E un legămînt și o lege pentru toată viața.Iată chipuri și nume, cîteva, ale celor ce rostesc legămîntul aici, lingă

sub drapel, sînt înțelegere a unei Jurînd credință cei mai tineri

Colonel T. LUGOJ AN

Ce recomandă specialiștii; Cum se lucrează pe ogoareLA ZI
Scriitorul m mima
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Moment solemn, la Monumentul Eroilor Patriei din Capitalâ Foto : E. Dichiseanu
A identificarea
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Limbajul comun al prietenilor:

ca- ca- Am în-

Case îsto-

îl din in

se ci- vi- ro- de

acestui timp să se curgînd în albia literaturi, a

de noi, cei de condiția de respon- noastră, de noastră de

însemnări de
Vasile REBREANU

cu destinul

Ing. Heinz Vogel a citeva rezultate com- cu cele mai bune în acest domeniu : în

creștere — de Ia 1 000 de pete tineret la 2 000 de pete tineret pe hală, rezolvat apoi problema grășării plusului de purcei cese obține în complex prin arondarea fermelor de porci în sistemul gospodăresc din celelalte I.A.S.-uri, prin mo
îngrășare, întro- și aici mecani-final : I.S.C.I.P.

în-cu măiestrie pridvorului, furca

ÎNTRAJUTORAREA

să a- de lu-
REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

acestui „ev aprins"

angajament mobilizatorUn
„în funcțiune, înainte de termen !"

ÎN PAGINA A 111-A

Cuvintul bun

Nu există, probabil, semen de-al nostru care, trecînd 
eu oarecare sirguință prin școală, să nu fi reținut — 
fiind reprodusă și iar reprodusă in manuale — celebra 
însemnare a lui Ion Creangă prin care marele nostru 
povestitor se scuza in fața cititorului intrucit nu a- vusese timp să concentreze mai mult una dintre 
scrierile sale. S-o facă, adică, mai scurtă...

De altfel. Creangă nu este singurul dintre oamenii 
de cultură, români și străini, care au pus in raport 
direct timpul consacrat elaborării, indiferent de 
forma de exprimare, cu timpul solicitat audito
riului ei potențial. Din nefericire însă, parcă anu
me pentru a confirma o ascuțită zicală, in cazul 
multora dintre noi, una e teoria, alta e practica. Și 
dacă nu ni se oferea un mai bun prilej prin care 
să ne dovedim subtilitățile intelectuale, niște porți 
păreau, pînă mai de curind, sigur deschise : șe
dințele! Începute, uneori, așa cam cum ar suna de
marajul unei rachete ce se Urăște pe o pistă de 
pietriș, participările la cuvint ale unora căpătau re-
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pede viteza vehiculelor spațiale dotate cu zeci 
„trepte" — in cazul nostru, incărcațe cu fel de 
de vorbe și vorbulițe — combustibil care ardea 
voioșie minutele noastre de viață. Urmărirea unor 
temenea cuvintitori devenea, astfel, importantă 
pentru a afla ce anume spuneau respectivii, ci mai 
ales pentru a bănui cam cind s-ar fi putut opri.

De ce vorbesc despre toate acestea la trecut (deși, 
a drept, la un trecut foarte apropiat) ? Fiindcă in 
ultima vreme — -și acesta este faptul pe care il se
sizez aici cu mare bucurie ! — se pare că am cam 
început să retezăm logoreea unor prea stimabili in- 
șăilători de „cuvinte" rostite prin ședințe. Am fost 
martor la citeva asemenea adunări in care s-a res
pectat in fapt (și nu in vorbe !) mai vechea idee de 
a se limita la cinci minute timpul afectat fiecărui 
înscris la cuvint.

E puțin 7
E, poate, nedemocratic 7
Aș zice, dimpotrivă. Și iată de ce. La prima în

trebare, argumentul e simplu : în cinci minute, un 
om poate expune un text dactilografiat de aproa
pe trei file. Păi, asta e puțin 7 Intr-un colec
tiv in care majoritatea sînt oameni cu carte, 
iar pe deasupra se și cunosc toți foarte bine — 
fapt care anulează de la început „introducerile" — 
iți trebuie idei, nu glumă, pentru un asemenea spațiiț! 
Problema este, deci, nu dacă ne ajunge timpul, ci 
dacă avem, intr-adevăr, ce spune... In ceea ce pri
vește a doua întrebare, răspunsul devine și mai 
interesant. Intr-o adunare limitată și ea la maximum două ore, adunare in care altădată, de obicei vorbeau 
cinci-șase inși, exigența susținută cu ceasul a făcut 
ca să poată lua cuvintul chiar douăzeci de tovarăși, 
răminind și cincisprezece minute pentru concluzii și 
alte rezolvări de probleme... Și, oricum, unde auzi 
douăzeci de păreri (in loc de cinci), se pare că la 
capitolul democrație nu se stă in pierdere !

Nemaivorbind de faptul că mai are omul timp să 
vadă și un film...

...Doi oameni care, prin spiritul lor inventiv, printr-o pasiune profesională rar întîlni- tă, dovedesc zilnic că merg în pas cu noul. Două nume din mii și mii: ing. Florentin Cârpanu și ing. Heinz Vogel. Doi Comuniști, doi specialiști re- cunoscuți și apreciați, doi directori a două întreprinderi timișene : I.S.C.I.P. Beregsău Mare și I.S.C.I.P. Birda. Unități care livrează statului, anual, circa 400 000 de porci.— Tragem de un car uriaș și tragem din greu, ne-a spus, într-o discuție amicală, Heinz Vogel, vorbind despre munca din unitatea pe care o conduce. Dar -carul- nostru niciodată nu se va împotmoli. Avem forțe pentru ' a depăși orice obstacol. Și apoi să nu uităm : avem alături umărul unui prieten, care, așa cum se spune, la nevoie se cunoaște !— Am înțeles aluzia la prieten. Ea se referă la Florentin Cârpanu.— Exact. îl consider un frate mai mare. Nu ca vîrstă. fiindcă amîndoi sîntem născuți în treizeci și patru, și amîndoi sîntem bănățeni, ci mai ales ca experiență în creșterea pe scară industrială a porcilor, întreprinderea condusă de colegul Cârpanu împlinește zece ani ; colectivul nostru de muncă — doar șase. La prima vedere, o diferență mică, totuși, foarte importantă.— Se spune că la Birda se lucrează după „metoda Cârpanu"...Inginerul Vogel confirmă : Am aplicat într-adevăr

originala experiență a colectivului de muncă de la Bereg- său Mare. Mai ales în ce privește mărirea capacităților de producție, la condițiile din Birda. .Se înțelege că nici noi n-am stat cu mîinile în sîn. între timp, am cîștigat o experiență proprie. Foarte utilă

și ea, dacă avem tn vedere rezultatele obținute. Astfel, pornind de la exemplul Bereg- săului, am dublat numărul de boxe de fătare. Aceasta — prin recompartimentarea maternităților și introducerea de tipuri noi de boxe de fătare. Cu hrănitor și adăpător automat. Cu evacuarea hidraulică a dejecțiilor. Rezultatul ? S-au creat astfel condiții să obținem, cu aceleași capacități construite, un număr îndoit de purcei. Iar prin introducerea creșterii tineretului porcin în baterii, am mărit capacitățile
de adăpostiră în lectorul de și specializarea

dernizarea adăposturilor de tn- grășare de la aceste ferme — deci sporirea capacității de cazare.Datorită acestor măsuri, la baza cărora stă „metoda Cârpanu", întreprinderea condusă de ajuns la parabile reușiteconcentrarea reproducției complexele cu condițiile cele mai bune ; mărirea cantității de carne livrată de pe aceeași suprafață construită în fermele din sectoarele gospodărești exclusivă a

acestora pe dueîndu-se zarea.RezultatulBirda, ca de altfel și I.S.C.I.P. Beregsău Mare, și-a îndeplinit planul pe 1975 la toți indicatorii principali, realizînd o depășire de 11 milioane lei la producția globală și o creștere a randamentului muncii față de 1971 cu peste 115 000 lei pe îngrijitor....Un om, Erou al Muncii Socialiste, ing. Florentin Cârpanu, a venit în ajutorul colegului său, ing. Heinz Vogel. Direct și indirect. Prin experiența bogată dobîndită grație unei strădanii și gîndiri originale privind organizarea întregului proces de producție. Prin sfaturi prietenești, la fața locului. ~ Cârpanu. un adevărat organizatoric, preocupat reu de nou, căutînd : zolve problemele cu confruntă, vine astfel torul colegului lui, care nutrește sentimente prietenie și prețuire. Prețuire generată și de faptul că prietenul, colectivul pe care conduce au știut să facă sectorul lor de muncă, scurt timp, un sector competitiv.De aici, constatarea firească : așa sint oamenii educați de partid în spiritul noului, al autodepășirii, pentru care limbajul comun este munca — însușit în lupta comună pentru sporirea avuției obștești, pentru progresul țării.

dateComunistul talent t mesă re- care se în aju- față de de

Vorbind de azi, noastră și sabilitatea conștiințafapt, nu putem ca, dia- lecticieni fiind, să nu ne vedem într-un mare și nobil context care este al literaturii române în totalitatea ei. Nu putem nu reamintim acel devăr evident, mult știut de toatămea, adevărul că spiritul militant, patriotismul incandescent și curat, totală a destinului individual patriei — toate aceste trăsături sint o coordonată permanentă a literelor române.Este un motiv de (naltă mîndrie, dar și o i copleșitoare răspundere pentru scriitorii știe unei prin are îndreptat una, ferm spre o țintă care nu s-a transformat niciodată intr-un act gratuit, care a fost mereu un rod al omeniei, al adevărului, o emanație a acestui pă- mînt și a istoriei lui.Se știe că cititorul nostru este un împătimit de frumos. De aceea, el nu poate iubi înjghebările amorfe. dezordinea, întim- plătorul ; el pune ordine în universul din jur, urmînd legile unei arte multimilenare, atît de distincte și cu atîtea virtuți ale universalității. Toți, de ta sublimi anonimi la Eminescu și Brâncuși, gîndesc și acționează după rigorile frumosului. Cine Insă, ne- cunoscîndu-ne decît superficial, este tentat să vadă în această galaxie a artei numai pitorescul dovedește că nu a înțeles una din cele mai expresive 
fețe ale artei și urna-

care, avut și bun, s-a dintotdea- și dăruit, precisă,

nismului universal. Oamenii de sub cerul Carpaților și-au crustat stîlpii grinda podului, de tors, jugul boilor, pînă și șindrila acoperișului atît de expusă ploilor, ninsorilor, furtunilor, atît de perisabilă. Dar toate acestea nu sînt „obiecte de artă", ele nu-s decît elemente ale casei, ale acelui adăpost unde se naște și moare, se oficiază na, se țese și se sează. Literatura mână nu se abate

noastre. Literatura și arta trebuie să-i ajute pe oameni să privească mereu înainte, să le dea o imagine înflăcărată a perspectivei istorice, să figureze viitoare ții, să masele neretul tre la ____ _____închinate realizării visului de aur al omenirii — comunismul" — se arată in Programul Partidului Comunist Român.Apropiatul Congres al educației politice și culturii socialiste constituie, fără doială, nu numai binevenit moment bilanț, de scrutare

preschimbările ale societă- insuflețească populare, ti- patriei noas- fapte. mărețe

ta acest drum. Strălucitoare, fascinantă, inedită, ea nu se rezumă la a fi uri joc al virtuozității, ci a fost și este și se vrea_ un nimb al acestei care e vatra și ria noastră.Se înțelege că torul de azi, exponent al colectivității, „suflet în sufletul neamului său", nu se poate închipui decît angajat plenar în marea acțiune de edificare a viitorului, a unei societăți socialiste multilateral dezvoltate, a unui om multilateral. Obiectivul artei, al literaturii este omul, așa cum cea mai importantă realizare a socialismului, in viziunea partidului nostru, este omul. „O- perele de literatură și artă au menirea de a înfățișa cît mai fidel, in limbajul lor propriu, realizările, preocupările, aspirațiile, gîndirea și simțirea maselor largi populare ; ele trebuie să se inspire permanent din izvorul viu al realităților sociale și naționala ale țării

în- un de a unor succese de prestigiu repurtate de literatura ultimilor ani, ci și un factor de mobilizare a conștiinței politice a întregii creații spirituale. Legatari ai unor mari tradiții, răspunzători in fața clipei prezente și a posterității, răspunzători în fața istoriei noastre de acum și din veac, față de pămîntul acestei țări, părinților urmașilor scriitorii.nuPa-
credincioși noștri și noștri, noi, ne considerăm numai fii ai triei, ci și ziditori* ai ei, nu numai purtători ai unei conștiințe revoluționare, ci și formatori de conștiințe. Cărțile noastre, mesageri vii, sînt chemate să pătrundă, așa cum spunea președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „în și conștiința rului".Fidel înaltei chemări, patriei porului care l-a' născut. scriitorul se mîn- drește a fi, într-o țară liberă și demnă, o conștiință trează, lucidă, vie a epocii incandescente, a „evului aprins" în inima căruia trăiește.
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IIn lamina hotărîrilor Congresului consiliilor populare

Programul de lutru al primăriei 
și timpul cetățeanului

Lucrările Comisiei româno-polone 
de colaborare tehnico-științifică

tv

— La stabilirea programului de lucru cu publicul — ne spune tovarășul George Micota, primarul municipiului Timișoara — am ținut seama de două cerințe. în primul rind, programul să asigure cetățenilor posibilități de contact cu serviciile primăriei pe toată durata zilei și, în al doilea rînd, să creeze soliei fanților condiții ca, prin sistemul de audiență bine organizat, să poată fi zilnic primiți de președinte, vicepreședinți sau de secretarul comitetului executiv al consiliului popular.Programul de lucru al aparatului Consiliului popular municipal Timișoara este cuprins intre orele 7 și 15,15, iar primirea publicului la birourile și serviciile primăriei se face zilnic între orele 8—12. Unele compartimente, cu mare afluență de public, au programe adecvate. Circumscripția financiară, de exemplu, stă Ia dispoziția locuitorilor orașului de trei ori pe săptămînă —• lunea, miercurea și vinerea — și după- amiaza (între orele 17—19) ; oficiul stării civile are program zilnic pînă la 17, precum și duminica între orele 8 și 11 ; pentru oficiul de gospodărire locativă s-a fixat un program de primire a publicului, de patru ori pe săptămînă, și după- amiaza (între orele 17—19). Tot pentru crearea unui program de lucru operativ, eficient, s-a stabilit ca o zi anume pe săptămînă să fie rezervată exclusiv asociațiilor de locatari și comitetelor de cetățeni. De asemenea, a fost creat un serviciu 
permanent care, intre orele 17 și 7 
dimineața, preia la telefon sesizările 
cetățenilor referitoare Ia evenimente 
mai deosebite petrecute in timpul 
nopții și care ar necesita interven
ția promptă a primăriei.

întocmirea programului de primire 
in audiență a cetățenilor la primărie asigură, de asemenea, o largă accesibilitate. Există zilnic audiențe intre orele 11 și 17, dar acest program nu este rigid — adeseori orele de audiență prelungindu-se. „Cu toate acestea — adăuga primarul — experiența de pînă acum ne dovedește că este necesar să îmbunătățim programul de audiență al primăriei. Cel puțin o zi sau două pe săptămînă vom oferi cetățenilor, mai ales celor integrați în activitatea pro

ductivă, posibilitatea de a se putea adresa cadrelor de conducere și în orele de după-amiază 17—20“. Aflăm, de asemenea, că, avind în vedere caracterul de specialitate al unora dintre problemele cu care cetățenii vin in audiență — referitoare Ia sistematizare, la vînzare și cumpărare de locuințe etc. — comitetul executiv al consiliului popular a stabilit ca șefii serviciilor de resort să aibă programe de audiență. Programele de lucru și de audiențe astfel stabilite stimulează dialogul dintre primărie și cetățeni asupra celor mai diverse probleme, atît de ordin personal, cit și obștești. Numai anul trecut au intrat în relații cu serviciile primăriei — pe calea cererilor, scrisorilor și sesizărilor — peste 58 000 de cetățeni.Desigur că în rezolvarea unul volum așa de mare de solicitări mai există și deficiențe, dar efortul general de a da curs normal solicitărilor oamenilor muncii este evident. Peste 80 la sută din cele 58 000 de solicitări au fost rezolvate în termenul legal. „N-am vrea să se creadă — ne spune primarul, referindu-se la procentul citat mai sus — că punem accentul pe latura cantitativă, pe rezolvarea formală a problemelor cu care se confruntă cetățenii. Am fost și sîntem preocupați de adoptarea unor modalități cit mai eficiente privind îmbunătățirea contactului cu cetățenii și rezolvarea — în spiritul legalității — a problemelor ridicata de aceștia". Ca argumente la cele afirmate, primarul ne-a vorbit despre cîteva din aceste modalități. Este vorba, în primul rînd, de sta
bilirea termenelor și condițiilor de 
rezolvare a problemelor mai impor
tante ridicate prin scrisori și audiențe 
numai de către președinte, vicepreședinte și secretar. Este vorba, în al doilea rînd. de constituirea unor co
lective — conduse de primar, prim- 
vicepreședinte sau un vicepreședinte 
— care să analizeze la fața locului, 
împreună cu cetățenii, problemele de 
ordin genera! care fac obiectul unor scrisori și audiențe. Acestor măsuri Ii se adaugă și o serie de organisme create de primărie, cu menirea de a contribui la educația juridică și civică a solicitantului. De aproape doi ani își desfășoară activitatea aici

un cabinet de consultații juridice. în fiecare marți (intre orele 17—19) experimentați judecători, procurori, avocați și jurisconsulți acordă asistență juridică asupra tuturor problemelor pe care Ie solicită cetățenii. Faptele demonstrează că înființarea acestui cabinet juridic ajută cetățenii să-și lămurească in mod lesnicios o serie de probleme, eliberînd în același timp primăria de multe cereri și audiențe inutile, care au la bază tocmai necunoașterea prevederilor legale. „Consiliul onoarei" — un alt organism obștesc creat în cadrul primăriei — intervine în analizarea a- baterilor de la normele de conviețuire socială, avind o importantă funcție educativă. Prin fața „consiliului onoarei" au trecut pînă acum circa 500 de cetățeni.Am stat de vorbă cu mai mulți cetățeni veniți pentru rezolvarea unor diverse probleme la Consiliul popular al municipiului Timișoara. Am reținut că, în general, sint mulțumiți atît de programele de lucru și audiențe ale primăriei cu publicul, cit și de modul în care sînt soluționate cerințele lor. Ceea ce-i nemulțumește — și este o nemulțumire îndreptățită — e faptul că programul de audiență adoptat de primărie, care oferă fiecăruia posibilitatea să vină în contact cu autoritatea locală, nu-1 găsesc și la alte instituții publice. O investigație făcută de către noi arată că programul de audiențe al unor instituții dintre cele mai solicitate de public, cum ar fi, de exemplu, I.C.R.A.L., întreprinderea de transport în comun, de gospodărie comunală și termoficare, oficiul municipal de telecomunicații — este Inadecvat, avind ore programate în prima parte a zilei.Fără îndoială, primăria municipiului Timișoara a dovedit și dovedește preocupări salutare pe linia perfecționării relațiilor cu publicul. Dar și în acest domeniu — așa cum o demonstrează propria sa experiență — mai sînt încă multe de făcut. Receptivitatea cu care s-a acționat pînă . acum, ca și eforturile de a înlătura 1 unele neajunsuri dau garanția că rezultatele vor fi și mai bune în viitor.
Constantin PRIESCU

în Capitală au avut loc lucrările celei de-a 22-a sesiuni a Comisiei româno-polone de colaborare tehnico-științifică.Rezultatele sesiunii au fost consemnate într-un protocol semnat de Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, președintele părții române în comisie, și de Roman Ney. subsecretar de stat la Ministerul Științei, învățămîntului Superior și

Tehnicii, președintele părții polone în comisie.
★Sîmbătă. tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, l-a primit pe prof. dr. Roman Ney.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat prof. dr. Mihai Drăgănescu. (Agerpres)
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Echipele clubului Dinamo, campioane la voleiIn campionatele naționale pe 1976, echipele clubului Dinamo București au repurtat un dublu succes : cîști- garea titlului atît la feminin, cit și la masculin. Ieri, în sala Floreasca, in ultimul derbi al campionatului masculin, dinamoviștii au întrecut cu 3—0 echipa Steaua, ocupantă finalmente a locului doi in Jclasament. Ih urma acestor două formații s-au clasat Explorări Baia Mare și Politehnica Timișoara (aseară, 3—0 pentrti băimăreni).

Campionatul masculin se încheie astăzi, după-amiază, cînd — de la ora 16.30 — sint prevăzute partidele : Steaua — Politehnica și Dinamo — Explorări.Ultimele meciuri ale campionatului feminin au avut loc aseară, tot în sala Floreasca, și s-au încheiat cu următoarele rezultate : Rapid — Penicilina 0—3 și Dinamo — I.E.F.S. 3—0. în clasament, după dinamo- viste s-au clasat în ordine Rapid, Penicilina și I.E.F.S.IN ClTEVA RlNDURI
FOTBALîn cadrul manifestărilor sportive prilejuite de apropiatul Congres al sindicatelor din țara noastră, simbă- tă, pe stadionul Republicii din Capitală, s-a disputat meciul de fotbal dintre selecționata U.G.S.R. și Rapid București. Partida s-a încheiat cu scorul de 4—1 (1—0) în favoarea fotbaliștilor de la Rapid.Ieri, Ia Oradea, într-un meci amical de fotbal, echipa F.C. Bihor a învins cu 3—0 formația suedeză Sparvagen.

TIRProba de armă liberă calibru redus 3X40 focuri, din cadrul „Cupei primăverii", a fost cîștigată de Nicolae Rotaru cu 1143 puncte. La poziția culcat, N. Rotaru a realizat 400 puncte din tot atitea posibile.
BOXîn semifinalele turneului international de box de la Budapesta, organizat de clubul sportiv „Honved", pu- gilistul român Florian Ghiță (categoria ușoară) l-a învins la puncte pe maghiarul Borbely.

TENISîn sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Caracas, Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, 6—4 pe americanul Rik Van Dillen, iar Jeff Borowiak l-a eliminat cu 6—4 7—6 pe Brian Gottfried. în semifinale : Năstase — Borowiak și Ashe — Ramirez.

Azi, la AUTOMOBILISMîn incinta Complexului expozițio- nal de lingă „Casa Scînteii", pe un traseu special, are Ioc azi, de Ia ora 10,30, concursul de viteză în circuit „Memorialul Jean Calcianu".
TENIS DE MASACea de-a 10-a ediție a Campionatelor europene de tenis de masă a continuat sîmbătă, la Praga, cu partide decisive din probele de simplu. La feminin, Maria Alexandru a eliminat-o cu 3—0 pe daneza Poulsen, apoi, în sferturile de finală, a cîști- gat cu 3—0 (21-8, 21—12, 21—9) partida cu Ilona Uhlikova (Cehoslovacia). Pentru semifinale s-a calificat și suedeza Ann Hellman, care a eliminat-o cu 3—1 pe Liana Mihuț (aceasta se calificase în sferturi, învingînd cu 3—0 pe sovietica Ferdman).Primele partide ale probei de dublu feminin au furnizat o mare surpriză : polonezele Przygoda și Olek au eliminat cu 3—1 perechea maghiară Lo- taller, Szabo, Jucătoarele sovietice Elmira Antonian și Tatiana Ferdman au cîștigat eu 3—2 jocul cu Maria Alexandru (România). Wiebke Hen- driksen (R.F. Germania). •

RUGB1Campionatul național de rugbi continuă astăzi. în Capitală sint programate, în cuplaj, meciurile Dinamo — Universitatea. Timișoara (teren Tei, ora 9) și Sportul Studențesc — Steaua (teren Tei, ora 10,30).
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Tanța și... Gabriel
S-au cunoscut prin noiembrie anul trecut, In fața unui ghișeu public.— Gabriel, inginer-șef la construcții în Drumul Taberei.— Tanța, casieriță la o întreprindere, s-a prezentat și ea, cu sfiiciunea cuvenită unei fete la locul ei, cînd stă de vorbă cu un „domn inginer-șef" așa de impozant.Din vorbă in vorbă, nici n-au băgat de seamă cînd a trecut timpul.— Vai, trebuie să fug să nu pierd autobuzul de Florești, s-a speriat Tanța, cînd într-un tîrziu s-a uitat la ceas. Galant, cavalerul a condus-o la autogara, apoi pini la părinții ei, unde, de la prima „înfățișare", și-a declarat bunele intenții și i-a cerut viitorului socru... 2 500 lei pentru ca să-și scoată automobilul de la reparat.— Și ce dacă Tănțica are numai liceul, Iar eu sint inginer-șef 7 Lți mine omul contează și cu asta am încheiat orice discuție — a spulberat Gabriel și ultima urmă de îndoială a rudelor, care, bucuroase, au întins masă mare, să știe tot Floreștiul că Tanța se mărită.Peste vreo săptămînă, Gabriel s-a întors la Florești :— îl auzisem pe cumnatu’ că vrea un I.M.S. de ocazie. Uite, am venit intr-un suflet cînd am aflat că la mine în șantier se vinde un I.M.S. la licitație. Dați 19 000 înainte și restul în rate lunare. Aveți banii 7Bucuroși nevoie mare, „socrul" și „cumnatul" au dat fuga prin vecini, s-au împrumutat și au făcut rost de bani. Dar de

CronicaCu prilejul celei de-a XXXI-a a- niversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă. George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a a- dresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Frigyes Puja.★Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, ministrul a- părării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a adresat o telegramă d» felicitare ministrului apărării al Republicii Populare Ungare, general colonel Czinege Lajos.Telegrame de felicitare au transmis, cu același prilej, organizațiilor similare din Republica Populară Ungară, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Comitetul foștilor luptători antifasciști. Consiliul Național al Societății da Cruce Roșie și alte instituții și organizații obștești din țara noastră.★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Senegal, Assane Seek, cu prilejul zilei naționale a a- cestei țări. ★Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, ambasadorul acestei țări la București, Gyărgy Biczo, a vorbit sîmbătă seara la posturile noastre de radio și televiziune.★Delegația economică din Bangladesh, condusă de Kafiluddin Mah-

zileimood, secretar al resurselor externe din cadrul Ministerului Planificării, care a participat la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică dintre cele două țări, a părăsit, sîmbătă dimineața, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Dumitru Nistor, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, precum și de ambasadorul Republicii Populare Bangladesh la București, Mirza Rashid Ahmad.*La Galați a avut Ioc. sîmbătă, o festivitate în cadrul căreia uneia din piețele orașului i s-a atribuit denumirea de „Piața Coventry", în semn de prietenie față de orașul cu care este înfrățit de 12 ani municipiul de pe Dunăre.Au participat membrii delegației orașului Coventry care efectuează o vizită în țara noastră, reprezentanți ai Ambasadei Marii Britanii la București. (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru zilele de t, « 

șl 1 aprilie. In țară: Vreme în gene
ral frumoasă și călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu Innorări țnal accentuate In 
Maramureș, Crițana, Banat și Oltenia, 
unde vor cădea ploi slabe locale. Vln- 
tul va sufla slab pînă la potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată în sud- 
vestul țării In ultima zi, cînd și tem
peratura va scădea ușor. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 2 șl plus 8 grade, 
Iar maximele între 10 șl 20 grade, local 
mai ridicate la începutul intervalului. In 
București: Vreme relativ călduroasă,
mal ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. Vînt mode
rat. Temperatura în scădere ușoară 
spre sftrșltul intervalului.

DUMINICA, < APRILIE 1ST*
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot Înainte !
9,35 Film serial pentru copii: Daktari. 

10,00 Viața satului.
11.15 Aventura cunoașterii. Creierul 

uman.
11.45 Bucuriile muzicii. Cîntecul româ

nesc — un ecou al timpului pre
zent.

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. Din sumar: 

Pentru un clntec (muzică ușoară); 
Desene animate; Umor universal: 
„Romeo și Julieta"; Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea (comedie 
cinematografică); Modă de primă
vară (II); Arii din operete; Spec
tacolul lumii: „Angola învață să 
surîdă“ (XX),-

15.45 Magazin sportiv: Finalele cam
pionatelor europene de tenis de 
masă. (Transmisiune înregistrată 
de la Praga); Fotbal (selecțluni 
din semifinalele cupelor europene 
intercluburi).

18.45 Cel mal bun continuă.
17.45 Film serial: Pinocchio. Episo

dul II.
18.40 Slatina 600 + 10.
19,00 Micul ecran pentru cei mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămlnt. Vlad 

Tepeș.
20,20 Film artistic: „Mica serenadă". 

Producție a studiourilor austriece. 
Premieră pe țară. In distribuție: 
Hans Holt. Winnis Markus.

22,05 24 de ore.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonic. Concer

tul Filarmonicii ..George Enescu",
20.00 Eroi îndrăgiți de copii.
20.20 Ora melomanului.
21.10 Planeta copilăriei — poem TV.
21.25 Film serial: Kojak.

LUNI, i APRILIE 1976 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19.00 Contemporanele noastre.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal:
20,00 Colocvii contemporane.
20.30 Un disc pe 625 de linii...
21,00 Unde se aplică proiectul dv. de 

diplomă 7
21.20 Roman-foileton: Forsyte Saga.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Omul și mediul înconjurător.
17,45 File de dicționar: Portret Luchino 

Visconti.
19,00 Clipe de bucurie.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil: Daktari.
20.25 Desene animate.
20.40 Biblioteca pentru toți: Cezar Pe

trescu.
21.35 Telex.
21.40 A milita pentru nou... 
22,00 Arii șl scene din opere.

Una din problemele aflate in centrul atenției specialiștilor din întreaga lume este readaptarea sau reabilitarea psiho-fizică a cardiacilor, respectiv normalizarea și dezvoltarea optimă a capacităților lor fizice și psihice, în așa fel incit ei să poată duce o viață cit mai apropiată de cea obișnuită. Datorită progreselor medicale înregistrate în acest domeniu, nu numai că s-a prelungit durata vieții cardiacilor, dar s-a și îmbunătățit calitatea acesteia, permițîn- du-le o revenire in familie și o reintrare in activitate, cu alte cuvinte revenirea la preocupările socio-profe- sionale pe care le-au avut înainte de a 
se îmbolnăvi. Dacă se are in vedere numărul mare de cardiaci, acest obiectiv, aflat în ultimul deceniu în atenția Organizației Mondiale a Sănătății, subliniază din plin importanța problemei.în legătură cu aceasta, prof. dr. CONSTANTIN I. NEGOIȚA, șef al Clinicii medicale I din Iași, membru al Academiei de științe medicale, ne-a precizat :— Problema readaptării cardiacilor este în adevăr la ordinea zilei, iar rezultatele obținute sint pline de speranțe. Putem aprecia că de aceste rezultate beneficiază în măsură mai mare bolnavii cu infarct de miocard, hipertensivii și cei cu leziuni valvu- lare neereditare, leziuni consecutive unor afecțiuni netratate la timp. In ceea ce privește recuperarea persoanelor care au avut un infarct de miocard, tratamentul „tradițional" bazat pe un repaus strict la pat. timp de 6 săptămini (repaus socotit pînă de curînd a fi necesar pentru cicatrizarea mușchiului cardiac), a fost înlocuit în prezent prin mobilizare, prin părăsirea precoce a repausului la pat. Această nouă concepție de tratament rezolvă unele inconveniente ale repausului la pat : accidente vasculare, tulburări pulmonare, stări de teamă (anxietate), diminuarea tonusului muscular și vascular cu adaptare dificilă la poziția verticală etc. în același timp, se produce un important proces de compensare, mușchiul cardiac, antrenat progresiv, tin- zind să „suplinească" travaliul zonei afectate. La aceasta se adaugă factorul psihic, starea stenică, optimistă, generată de reluarea activității sociale, exercitînd o certă influență pozitivă. în acest sens, reluarea activi

tății este nu numai posibilă, ci apare și ca un remediu. Experiențele numeroaselor centre specializate de pe glob, ca și ale celor din țara noastră atestă avantajele nete ale readaptării prin mobilizarea precoce în faza acută (respectiv în primele trei săptămini), urmată de un antrenament fizic progresiv în perioada de „convalescență", adică pînă la reluarea muncii și chiar după revenirea la activitatea profesională. Desigur, readaptarea în faza acută se

progresive și variate, în vederea a- meliorării și mai mult a capacităților cardiace, cu recuperarea la maximum a posibilităților sale anterioare. Se ajunge astfel, adeseori, după trecerea fazei periculoase acute, ca majoritatea bolnavilor să-și poată relua vechea profesie aproximativ după 3—4 luni sau, în cazurile specifice, cînd acest lucru nu e posibil, să fie îndrumați spre o altă muncă mai corespunzătoare.— în ce măsură se aplică această- u.l- , ,i.
Cardiacii și reluarea activității 

social-productive
Nu numai o posibilitate, ci și un remediu
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I
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I
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face numai în spital sub observație medicală, în funcție de starea bolnavului. Cu alte cuvinte, mobilizarea precoce se aplică numai după o examinare atentă a bolnavilor cu infarct de miocard pentru a se evita orice risc. De 'asemenea, în timpul desfășurării acestui program de mișcări judicios alcătuit, se efectuează in permanență un control clinic și pe bază de electrocardiogramă. Așa cum am constatat în numeroasele cazuri tratate, rezultatele unui astfel de procedeu sînt atit de ordin psihic, pentru moralul bolnavilor, care cîștigă încredere în viitorul lor, cit și de ordin obiectiv. Cu ajutorul electrocardiogramei se poate constata o îmbunătățire a activității inimii și acest lucru se realizează concomitent cu eliminarea complicațiilor ce ar surveni prin repausul la pat, redueîn- du-se simțitor și perioada de Spitalizare. Ulterior, la domiciliu sau in instituții medicale specializate, bolnavul va continua un program de gimnastică adecvat, cu activități fizice

nouă concepție de tratament hipertensivilor 7— Este o problemă care a preocupat colectivul nostru și în careefectuăm studii și cercetări de circa 15 ani. Reabilitarea fizică a hipertensivilor este o problemă medico- socială, de vastă rezonanță, dacă ne gindim la marele număr de hipertensivi și la complicațiile grave ale bolii (cerebrale, cardiace, renale etc.). Mai întîi mă voi referi la cazurile în care putem descoperi cauza hipertensiunii — cum ar fi de exemplu unele tumori ale glandelor suprarenale — tratamentul radical fiind în acest caz actul chirurgical care permite o vindecare a bolii cu o reabilitare completă. In hipertensiunea esențială (fără o cauză bine cunoscută), acest „ucigaș tăcut", cum I se spune (pentru faptul că boala lucrează fără a da semne și bolnavul află prea tîrziu cit este de suferind), progresele recente oferă rezultate bune și foarte bune prin folosirea corectă și continuă a medicației anti-

hipertensive, pe lingă dieta săracă în sare. Prin aceasta se obțin două efecte : viața hipertensivilor este mult prelungită, iar complicațiile grave nu mai apar. Dar, fiind vorba de un tratament de lungă durată, disciplina bolnavului și capacitatea medicului sînt decisive. în acest mod hipertensivii își pot continua activitatea profesională în condiții de viață normale, rareori fiind indicată schimbarea profesiei și mult mai rar pensionarea.— Vă rugăm să vă referiți și la posibilitățile de readaptare a suferinzilor cu leziuni pe valvule.— O intervenție chirurgicală bine executată și la timp poate contribui la creșterea atît a speranței de viață a unor astfel de cardiaci, cit și a capacității lor de muncă. Un element de readaptare atît pentru suferinzii valvulari neoperați, cit și pentru cei operați, este antrenamentul fizic adaptat formei leziunii valvulare (după reumatism valvulele inimii pot fi lezate intr-o măsură mai mare sau mai mică) și stării generale a inimii, antrenament care poate mări treptat adaptarea la efort. Dar invaliditățile produse de reumatismul articular acut, în special la copii, adolescenți sau tineri (căci reumatismul „mușcă" inima și atinge articulațiile), pot fi evitate cu real succes prin tratamentul corect cU antibiotice al oricărei infecții strcptococice acute, angină, faringită, infecții ale pielii etc. Menționăm, în context, necesitatea igienei dentare, întrucît infecțiile dentare, mai ales cînd se cronicizează, constituie una din „porțile de intrare" ale reumatismului, cu repercusiunile sale cardiace. O acțiune de descoperire a reumatismelor la scară cit mai largă ar fi de dorit, fiind eficace și mai puțin costisitoare decît îngrijirea ulterioară a eventualilor bolnavi cardiaci valvulari.în încheiere, se poate spune că și în domeniul bolilor cardio-vasculare este valabil dictonul „pavăza este mai nobilă decît sulița". Adică prevenirea este mai bună decît tratamentul curativ. O convingere care ar trebui să cîștige adeziunea nu numai a medicilor, dar și a populației.
Convorbire consemnată de
Elena MANTU

Fata mamei
Viorica Samardan este elevă 

în clasa a IV-a la Școala ge
nerală nr. 17 din Brăila. Deu
năzi, jucindu-se împreună cu 
frățiorul ei lingă o grămadă de 
moloz, a găsit un pachet. L-a 
desfăcut. In pachet — bani : 
13 000 lei. A fugit intr-un suflet 
acasă :

— Mămico, matale știi unde a 
miliția ?

— Știu, fata mamei. Dar ce 
s-a întimplat ?

I-a arătat pachetul eu bani, 
împreună au mers la miliție, 
iar miliția l-a găsit pe păgubaș, 
care păgubaș a sărit în sus de 
bucurie. Cu banii agonisiți voia 
să-și construiască o casă. Un 
amănunt : la școală, Viorica nu 
s-a lăudat cu fapta ei. Profeso
rii și colegii ei au aflat de la 
miliție.

12 din 32Conducerile unor întreprinderi din județul Cluj au selecționat pe cei mai buni dintre tehnicienii pe care-i aveau și pe care doreau să-i promoveze în funcția de șefi de garaje, șefi de coloane auto și revizori tehnici. După cum se știe, la promovarea acestora trebuie să se ceară și avizul organelor de miliție. Cei 32 de candidați s-au prezentat la examen. Principala probă a examenului a fost cea cu privire la cunoașterea regulilor de circulație, adică exact ceea ce trebuie să pretindă ei înșiși de la subalternii lor. Dar, surpriză : din 32 de candidați examinați, numai 12 au fost declarați promovați. Ceilalți 20 au fost trimiși să mai învețe.
O hoție... 
hazlie

Pe la miezul nopții, Costache 
Petrică din Șimleu Silvaniei 
(strada Gheorghe Lazăr nr. 28), 
a intrat intr-un bloc, de unde a 
ieșit imediat cu o bicicletă. 
Dis-de-dimineață a pornit cu 
bicicleta spre Cărei, in satul 
Măieriște a făcut un popas la 
bufet. Aici l-a intilnit la o masă 
pe Augustin Fărcaș.

— Știi cam ce ți-ar trebui 
dumitale 2 — îl întrebă Petrică.

— îmi trebuie mie mai multe, 
dar mă mulțumesc cu ce am — 
i-a răspuns omul.

— Să fii sănătos. Dar o bi
cicletă faină n-ai vrea să cum
peri ?

S-au înțeles la preț și au 
inceput să se „cinstească". După 
fiecare pahar, Fărcaș trăgea cu 
ochiul spre bicicleta de afară, 
mulțumit de chilipir. După o 
vreme, cind Fărcaș era atit de 
amețit incit abia mai zărea 
bicicleta, Petrică a ieșit afară 
și a rupt-o la sănătoasa, furind 
a doua oară aceeași... bicicletă. 
Dar pe linia de sosire de la 
Cărei il aștepta milițianul.

Morarul
I păcălitCa morar, Nicolae Filipescu din comuna Vinjuleț , " dinți) n-avea de ce să plingă. Moara măcina, ______era mulțumită și el așijderea. Pină intr-o zi cînd, luat bani mărunți", justifice unde cheltuit ori s-au risipit anapoda anumite sume de bani. De unde și pină unde, necazul lui a ajuns la urechile lui Nicolae Grigore, P. Vasile și Gheorghe s-au și dus la lo- Filipescu. Cei trei să-l scape de necaz,

(Mehe- se lumea„la n-a putut să și cum s-au
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atunci nu l-au mai văzut pe „domnu’ inginer-șef", cu toate că l-au căutat și la șantierul din Drumul Taberei. Nimeni nu auzise de un asemenea personaj, pentru că nu avea cum să audă. Abia la miliție au aflat că Gheorghe Gherman este de profesie ...fără, are 7 clase și e proaspăt eliberat din penitenciar, unde a ispășit o pedeapsă de 6 ani pentru înșelăciune și escrocherie.

denței incorecte, i se pierduse urma și de aici și celelalte consecințe ; imputație, proces, timp pierdut...Și totul dintr-o pricină ce s-ar fi putut lămuri încă din curtea întreprinderii. După cum se vede, în împrejurarea de față, ceva a lipsit totuși : ordinea și spiritul gospodăresc.
are împuternicitul bani ca să trăiască pe picior mare.Cind și-au dat seama, era cam tîrziu. Acum, fostul împuternicit va avea la ce să mediteze timp de vreo trei ani... Cit privește locatarii, ei reflectează amarnic la ușurința cu care au încredințat unui fost condamnat pentru delapidare (pentru că M. I. avea și această „calitate") gospodărirea banilor lor.

Acum, în fața instanței, regretau faptele. Dar cinstea este una singură. Nu are... piese de rezervă. ,
Din caietul 
grefierului

A

Unde-s ochelarii? 
Și ochelarii erau 

pe nas
— Am soluționat de curînd o cauză — ne-a spus judecătorul Viorel Țațomir, de la Judecătoria sectorului 6 — care seamănă cu povestea celui care-și pierduse ochelarii și... ochelarii erau pe nas. Tot așa, întreprinderea „Electromagnetica" a constatat lipsa unei cantități de tablă, în valoare de 49 774 lei, care n-ar fi ajuns în întreprindere, deși fusese ridicată din gară.— Și nu era așa 7— Tocmai aici era problema. Mai întîi, unitatea a fost convinsă că tabla cu pricina lipsește. A și emis decizie de imputație lui Constantin Stoian, responsabil al compartimentului transporturi. Cel în cauză s-a adresat justiției, contestind temeinicia măsurii luate de unitate.— Concluzia ?— Nu era nici o lipsă. Ba, așa cum a reieșit din nota de reverificare prezentată instanței, tabla respectivă intrase deja in procesul de fabricație. Datorită însă evi

Prețul 
împuternicirii 

cu ochii legați
Mare a fost surprinderea locatarilor blocului P.5 de pe strada Coștila din București, cînd au aflat că Marin Iliescu a dispărut de la domiciliu ; dar și mai mare cind au aflat că, odată cu el, au dispărut actele asociației și banii de întreținere. Altfel, părea om serios ; nu degeaba il aleseseră ca împuternicit al asociației, casier și... chiar președinte. Adică, de toate.— Onorată instanță, recunosc, am luat ceva mărunțiș pentru unele necesități personale... Știam că este o lipsă, dar speram că o să cîștig la loto și o s-o acopăr...„Mărunțișul" se ridică Ia 3 000—4 000 Iei pe lună, sume risipite de Împuternicit pe jocuri de noroc, chefuri la restaurante și alte asemenea „necesități". I s-a părut atit de rentabilă tripla funcție din cadrul asociației de locatari, incit s-a lăsat și de slujbă. în mai puțin de șase luni — 28 824 lei, sustrași din banii locatarilor, în văzul lor, fără ca cineva să se întrebe de unde

„Economii" din 
economiile altora
— Tifaehe Ilie !— Frunză Vasile !— Cunoașteți învinuirile ce vi se aduc 7Cei doi — foști șoferi lâ Autobaza nr. 2 din Iași — dau din cap, în semn că da. Si cum ar putea să nu recunoască cele petrecute 7— Onorată instanță, să vedeți... Vă rugăm să aveți in vedere că n-am avut de gînd să profităm de piesele și benzina în discuție. Tot pentru mașini erau, să avem de rezervă...Cum au găsit cu cale Tifaehe și Frunză să-și asigure benzină și piese... în stoc su- pranormativ 7 „Opcrind" noaptea, Ia locul de parcare, mașinile colegilor. De la unul o roată, de la altul o lampă, din rezervoare benzina economisită de alții... Și așa mai departe. Unde s-au găsit piesele sustrase 7 Acasă la cei doi, care „stringeau" în paguba altora.Au fost condamnați, fiecare pentru faptele lui, la pedepse cu închisoarea : Frunză V. — 8 luni, Tifaehe I. — 2 ani ți 3 luni.

„Jur să spun adevărul și nu voi ascunde 
nimic din cele ce m-a învățat reclaman
tul să spun la proces..."(„Jurămîntul" unui martor !n- tr-un proces de divorț aflat pe rol Ia Judecătoria sectorului 2).„La început, văzînd că ies cu lipsă mare, 
In desperare de cauză, am vrut să mă si
nucid, dar mi-arn dat seama că nu e decit 
o soluție de moment, fără nici o perspec
tivă..." (Din declarația inculpatului dată în fața organelor de cercetare penală. Dosar nr. 1107/1976, Judecătoria sectorului 5).

„Faptele nu s-au petrecut așa cum sîn
tem acuzați, adică să-l fi atacat noi pe 
reclamant. Dimpotrivă, tot el ne-a promis 
că ne cinstește, dar nu știu ce i-a venit 
să mă injure, ceea ce, de altfel, l-a și fă
cut pe prietenul meu Grigore să încerce 
să-l liniștească, lovindu-l puțin cu palma 
peste nas, incit a început a-i curge sîn- 
gele..." (Din dosarul nr. 182/1976, Tribunalul județean Iași).

Popa, care cuința lui s-au oferit _____ ______ _______ ,spunîndu-i precum că unul din ei este expert în verificarea sumelor ilicite, al doilea e procuror, iar al treilea — executor judecătoresc. Dar, pentru ca Filipescu să scape basma curată, i-au spus că mai sînt necesare „unele formalități", că mai trebuie discutat cu unele persoane sus-puse, la care nu te poți duce cu mina goală, așa incit, celor trei le-ar trebui vreo 10 000 de Iei. Bucuros că a dat norocul peste el, Filipescu le-a dat banii ceruți, dar după scurt timp a aflat, cu stupoare, că toți trei, escroci sadea, au ajuns la închisoare.
Imprudență

Lucrau amindoi la Întreprin
derea de prefabricate și ele
mente de construcții din Bra
șov. Ea (Vasilica Ion) la strung, 
el (C. Dorin) — electrician. 
Deunăzi, fiind buni prieteni, 
Vasilica s-a dus intr-o pauză 
la locul de muncă al lui Dorin, 
in momentul acela. Dorin avea 
in primire un aparat de implin- 
tat bolțuri in panourile din be
ton. I se mai spune și pistol, 
pentru că modul de funcționare 
este aidoma cu al unei arme 
adevărate. încâlcind cele mai 
elementare norme de protecție 
a muncii, într-o clipă de 
atenție, ~~ 
trăgaci și fata 
rănită. ~ 
medicilor, 
salvată.

Înecat 
în benzină

S-a întimplat în stația C.F.R 
Sfintu-Gheorghe, județul Covas- 
na. Un lucrător de aici. Petru 
Borcan, a vrut să sustragă din 
rezervorul stației C.F.R. ben
zină. A făcut rost de un bi
don de 60 de litri, l-a legat bine 
cu o sirmă și a coborît în rezer
vor ca să-l umple. L-a umplut, 
dar elnd să-l scoată afară, sirma 
a cedat. Bidonul a căzut în re
zervor. Vrind să-l recupereze, 

dezbrăcat, a intrat 
și... A fost găsit 
Borcan se înecase.

, ... ne-
Dorin a apăsat pe 

a fost grav 
Cu toată intervenția 

n-a mai putut fi

Borcan s-a 
în rezervor 
prea tîrziu.

redactată de
Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

Rubrică
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



PAGINA 3 SC'lNTEIA — duminică 4 aprilie 1976

Sărbătoarea națională

Semănatul florii-soarelui a Ungariei prietene

Ce recomandă specialiștiiFloarea-soarelui — una din cele mai valoroase plante tehnice — se va cultiva in acest an pe o suprafață de peste 500 000 hectare. In vederea creșterii randamentului la hectar, încă din toamnă, această cultură a fost amplasată pe cele mai potrivite terenuri care au fost arate și fertilizate. De asemenea, au fost asigurate cantități mai mari de semințe cu însușiri productive superioare. Important este ca, acum, însămințarea flo- rii-soarelui să se facă în limitele timpului optim și la un nivel agrotehnic ridicat, astfel încît să se asigure toate condițiile necesare obținerii unor recolte mari la hectar. Din ultimele date centralizate la ministerul de resort rezultă că au și fost însămînțate aproape 87 000 hectare, îndeosebi în unitățile agricole din județele Olt, Teleorman, Dolj. In legătură cu însămînțarea florii-soarelui, dr. ing. Viorel VRÎNCEANU, de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea- Ilfov, a făcut unele precizări :•— Pentru a se obține recolte mari

la hectar, semănatul florii-soarelui trebuie să înceapă cînd in sol, la a- dincimea de îngropare a semințelor, temperatura ajunge la 8 grade și continuă să crească. La început trebuie însămînțate soiurile „Record" șî „Vniimk", iar la urmă — „Romsun 52" și „Romsun 53“. După cum se știe, în anii precedenți s-au înregistrat diferențe mari de recoltă între unități agricole vecine și cu condiții naturale asemănătoare. Ele s-au datorat exclusiv modului diferit de aplicare a tehnologiei. De aceea, începînd de acum trebuie să se respecte toate normele tehnice prevăzute : pregătirea în cele mai bune condiții a patului germinativ, încadrarea semănatului în limitele timpului optim, asigurarea unei densități superioare de plante Ia hectar, îngroparea semințelor la adincimea stabilită etc. De asemenea, specialiștii din unități trebuie să urmărească îndeaproape ca la semănat să rezulte rîn- duri drepte, astfel încît lucrările de întreținere să poată fi executate mecanizat
Cum se lucrează pe ogoare

Au început însâmînțârile și în zonele 
cgricold din comuna Strunga (județul

mai nordice ale țârii. La cooperativa 
lași) se lucreazd de zor la semânat

Foto : 8. Cristian

DOLJ
Respectarea 

tehnologiilor — 
garanție a calitățiiSemănatul florii-soarelui a începui tn zona de sud a județului Dolj, viteza de lucru ajungînd la peste 5 000 hectare pe zi. De altfel, in cooperativele agricole Intorsura, Pielești, Radovan, Urzicuța și altele, semănatul florii-soarelui s-a încheiat, iar în alte unități această lucrare se apropie de sfîrșit în total, din cele 29 000 hectare prevăzute, cooperativele agricole au însămînțat peste 18 000 ha. Grăbirea însămînțărilor este însoțită de preocuparea pentru executarea unor lucrări de cea mai bună calitate. Pornind de Ia realitatea că specialiștii și mecanizatorii cunosc, de mulți ani, normele tehnice în ceea ce privește cultivarea florii-soarelui, comitetul județean de partid a cerut direcției agricole să sintetizeze elementele noi legate de tehnologia acestei culturi, să asigure adaptarea lor la condițiile specifice din fiecare unitate și fermă.„Pentru realizarea uniformității plantelor șl densității optime la unitatea de suprafață — spunea ing. Iulian Ioana, directorul direcției a- gricole — în cooperativele agricole Segarcea, Siliștea Crucii, Cioroiași, Perișoru și altele, sămînța, considerată bună conform stasului, a fost recondiționată. O altă măsură se referă Ia calitatea semănatului și Îndeosebi respectarea densității optime. în toate unitățile situate în zona irigată se asigură o densitate de 45 000—50 000 plante recoltabile la hectar. în zona colinară a județului, cu terenuri mai slabe, de tip brun roșcat de pădure, densitatea medie este de circa 35 000 plante recoltabile la hectar".în aplicarea diferențiată a tehnologiei florii-soarelui, o serie de elemente interesante am Intîlnit la I.A.S. Leu. Aici, cei mai experimentați mecanizatori, printre care Nicolae Dine, Aurel Măicănescu, Iulian Diaconu și Gheorghe Dumitru, incep lucrul dis- de-dimineață și îl continuă pe toată durata zilei-lumină. „însămînțăm fără întrerupere pînă vom încheia această lucrare pe toate cele 650 ha prevăzute — spunea ing. Ion Dimian, directorul întreprinderii. Densitatea medie este de 43 000 plante recoltabile la hectar. Am calculat o normă de să- mință mai mare cu 20 la sută, pentru a avea certitudinea realizării densității optime". în cîmp, terenul nivelat ca un strat de grădină, fertilizat și erbicidat in prealabil „primea" să- mînță pe ultimele zeci de hectare.

Acum, cînd sînt de executat numeroase lucrări, se impune organizarea exemplară a muncii, repartizarea judicioasă a forțelor și mijloacelor mecanice. La cooperativa agricolă Maglavit, imediat ce s-a încheiat semănatul celor 280 ha cu sfeclă de zahăr, tractoarele și semănătorile au fost dirijate pe tarlalele destinate florii-soarelui. Pe cîmp am întîlnit pe ing. Aurel Cioană. președintele cooperativei, pe ceilalți specialiști ai cooperativei, pe primarul comunei, Dumitru Constantin. Calitatea lucrărilor executate de mecanizatori era foarte bună. La cooperativa Hunia, la semănatul florii-soarelui, pe cele 100 ha amenajate pentru irigat, lucrau numai două semănători. „Am avea nevoie de încă una" —■ spunea Ion Colcea, secretarul organizației de partid. într-adevăr, semănătorile sint solicitate in această perioadă. Trebuie analizate atent situațiile ivite și organizate acțiuni de întrajutorare între unitățile vecine, ori de cite ori este nevoie. încălzirea bruscă a timpului și „izbucnirea" vegetației necesită folosirea judicioasă a întregii forțe de muncă a satului. Or, în unele unități, lucrul începe tîrziu, împiedicînd realizarea randamentelor stabilite la semănători. Iată de ce se impune un control permanent și exigent din partea conducerilor de unități și a comandamentelor locale, astfel încît toate lucrările să poată fi făcute la timp și bine.
C. BORDEIANU

ILFOV
Cadrele de conducere — 
în permanență pe cîmpSint însămînțate ultimele suprafețe din cele aproape 35 000 ha destinate culturilor din prima urgență. De altfel, săptămîna aceasta a fost consacrată în bună parte lucrărilor de erbicidare — executate pe 27 000 ha — și de pregătire a terenului pentru floarea-soarelui și porumb. Viteza zilnică de lucru — de 18 000 ha în cooperativele agricole și de 6 200 ha in întreprinderile agricole de stat (reprezentînd doar 90 la sută din capacitatea tractoarelor și mașinilor) — a permis ca pînă la sfirșitul săptămî- nii să fie pregătite, pentru însămințarea celor două culturi, aproape 26 000 ha în I.A.S. și peste 130 000 ha In C.A.P.Un raid întreprins la punctele de lucru ale mecanizatorilor din C.A.P. Ciolpani, Snagov, Ciofliceni, Balotești, Corbeanca, Butimanu, Ni- culești și Periș permite constatarea

că se acordă o atenție deosebită calității lucrărilor de pregătire. „A- sigurarea unui bun pat germinativ, ne spune Gheorghe Andronache, de la brigada Lucianca a C.A.P. Butimanu, este una din condițiile foarte importante pe care noi ne străduim să o îndeplinim cît mai bine, atit pentru floarea-soarelui, cît și pentru porumb". Tarlalele învecinate locului in care l-am întîlnit pe mecanizator, însămînțate cu mazăre și sfeclă de zahăr, erau „probe" vizibile pentru seriozitatea și răspunderea cu care el și tovarășii lui, frații Ion și Marin Enache, înțeleg să lucreze în echipele mixte din care fac parte. De altfel, și aici, și în alte cooperative unde am fost, după cum ne spuneau mecanizatorii, nu s-a însămînțat în această primăvară nici o cultură înainte ca inginerul-șef al consiliului intercooperatist sau directorul S.M.A. Periș să fi controlat calitatea patului germinativ.In această zonă, ca și tn mai multe unități din județ a început să se în- sămînțeze din plin floarea-soarelui, lucrare ce trebuie și poate fi încheiată pînă la 10 aprilie. La ședința operativă de vineri dimineața a comandamentului județean s-a atras atenția asupra necesității supravegherii, de către specialiștii din cooperative și întreprinderile agricole de stat, a întregului complex de lucrări, astfel ca pretutindeni să fie ițespectate tehnologiile culturii respective. Au fost citate cu acest prilej clteva stațiuni de mecanizare — Fundeni, Chiselet, Fru- mușani, Băneasa — unde n-a fost verificat modul de funcționare a semănătorilor SPC 6. Urmările unei asemenea practici, de fapt ale neglijenței și lipsei de răspundere cu care este tratată de către unii specialiști lucrarea de însămînțare, nu sînt depistabile, deocamdată. La răsărirea culturilor vor fi insă, în multe cazuri, tardive și constatările, și măsurile. Că așa stau lucrurile, ne-o dovedesc acum lanurile semănate în toamnă, cu griu ori cu orz, în care se „citesc", negru pe verde, erorile comise la semănat : prea multe goluri. La Gruiu și Frumușani — numai in două locuri văzute de noi — lanurile cu culturi de toamnă „demască" acum lucrul de slabă calitate. Așa cum s-a subliniat la comandamentul județean și cum de altfel prevede tehnologia florii-soarelui, pregătirea unui pat germinativ corespunzător, nivelarea terenului, densitatea seminței încorporate în sol, respectarea vitezei de semănat sînt condiții de bază care dau, încă din această etapă, garanția obținerii unor recolte bune.
Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteii*

OLT
Folosirea chibzuită 

a mașinilor — obligație 
principalăîn numeroase cooperative agricole din județul Olt, semănatul florii-soarelui s-a încheiat pe toate suprafețele prevăzute. Acum se lucrează în unitățile din nordul județului, unde terenul s-a zvîntat. mai greu și semănatul a început mai tîrziu. In cele 4 cooperative agricole din raza de activitate a S.M.A. Movileni, de pildă, unde se cultivă 1 480 hectare cu floarea-soarelui, datorită bunei organizări a muncii, folosirii eficiente a tractoarelor și mașinilor agricole, s-a reușit ca numai în 3 zile bune de lucru să se însămînțeze, într-un sol pregătit grădinărește, 1 250 ha. Se muncește Intens și în cooperativele agricole Radomirești. Văleni, Șopîrlița, Dobrun, Leotești și multe altele Mijloacele mecanice au fost dirijate către unitățile rămase în urmă. După cum ne-a spus Gri- gore Jijiescu, inginerul-șef al consiliului intercooperatist Recea, de la Turia au fost trimise 4 semănători la cooperațiva agricolă vecină, Bălteni. La fel s-a procedat și la Schitu, unde au fost aduse 5 semănători de la Perieți. Așa se face că în 4 zile semănatul florii-soarelui s-a încheiat în toate unitățile agricole de pe raza S.M.A. Recea și Perieți. In cooperativele agricole din județ, din cele 25 000 hectare prevăzute a se cultiva cu floarea-soarelui, au fost însămînțate 74 la sută. „Apreciem, ne-a spus Vasile Ciuciu. directorul direcției agricole județene, că în 1—2 zile bune de lucru vom încheia semănatul florii-soarelui pe toate suprafețele rămase".Intr-adevăr, într-o serie de cooperative agricole, mai ales din sudul și mijlocul județului, pregătirea terenului care va fi semănat cu porumb se află în plină desfășurare. De remarcat calitatea bună a lucrărilor executate la cooperativa agricolă Izbiceni, unde în urma discului este așezată o bară de fier pentru a se asigura nivelarea terenului. De asemenea, pentru pregătirea exemplară a patului germinativ, într-o serie de unități se adună resturile vegetale de pe cîmp și astfel terenul poate fi mai bine lucrat Totodată, în sistemele de irigație a început aplicarea udărilor pentru răsărirea sfeclei de zahăr și, în următoarele zile, se va aplica și udarea de aprovizionare pentru porumb.
Emlllan ROUĂ
corespondentul „Scînteii"

Un angajament mobilizator:
„ÎN FUNCȚIUNE, ÎNAINTE DE TERMEN!"

„Să punem în funcțiune noua te- 
sătorie cu două luni înainte de termen" — acesta este angajamentul colectivului de la Filatura de bumbac din Baia Mare. Conform graficelor, momentul intrării in exploatare a noii capacități se apropie cu pași repezi. Angajamentul luat va fi respectat ? Pentru a găsi răspuns la a- ceastă întrebare, să vedem care este stadiul lucrărilor pe șantier.— Noi, constructorii, sintem acum fn stadiul de finisaj — preciza ing. Gheorghe Timar, șeful lotului. Am 
reușit să executăm la termen și chiar 
în devans principalele lucrări de construcții, printr-o mai bună organizare a muncii pe șantier. Aș menționa un singur aspect : din partea constructorilor a existat o preocupare permanentă pentru a crea în avans front de lucru la montaj.In luna octombrie a anului trecut au și început lucrările pregătitoare pentru montaj. Avansul cîstigat de constructor nu numai că a fost menținut. dar și mărit de echipele de tnontori. Cine sint oamenii acestor echipe ? Sînt chiar lucrători ai beneficiarului noii investiții, pentru eă s-a hotărît ca montajul să se facă in regie proprie.— în urmă cu un an. am început organizarea unor cursuri de calificare pentru pregătirea cadrelor necesare viitoarei canacităti — ne sdu-

nea ing. Dumitru Măriuț. șeful secției de țesătorie. Concomitent, au fost instruiți pentru a executa montajul lucrători cu experiență din actualul atelier de țesătorie. Astfel, în momentul începerii activității de montaj, noi aveam constituite echipe formate atît din cadre tinere, cît si din cele cu experiență. Această mă

Echipa condusă de maistrul Ilie Ghișe, gospodărind cu eficiență fiecare oră, fiecare zi de lucru, a reușit să amplaseze într-un timp scurt războaiele de țesut, iar, peste puțin timp această operație se va termina si în hala de preparatie. Concomitent, se 
află in plină desfășurare probele

Pe șantierul noii țesătorii de Ia Baia Mare

sură. Inițiată de conducerea întreprinderii împreună cu comitetul de partid, și-a dovedit roadele. Proce- dind așa, am reușit să Înregistrăm un ritm înalt la montaj. Este o experiență valoroasă, care cred că poate fi aplicată cu bune rezultate și in alte unități ale industriei ușoare unde sint prevăzute dezvoltări.Faptele relevate de șeful tesăto- riei vizează. în fond, numai un aspect al organizării lucrului De acest șantier — și anume, cel al pregătirii forței de muncă pentru realizarea montajului la noua Investiție. Dar tot atît de semnificativă este și pasiunea cu care au contribuit și contribuie. zi de zi. membrii acestui colectiv la îndeplinirea angajamentului. Iată citeva secvențe de muncă.

mecanice și tehnologice ale războa
ielor.— în ce stadiu vă aflat! Cu aceste probe ?— La circa 40 la sută din mașini ele au si fost efectuate — ne răspunde ajutorul de maistru Vasile Verzeș, care, împreună cu firăreasa Florica Mihuț, executau ultimele probe la un nou război de țesut.— Cum se comportă utilajele ?— Excelent. Numai cuvinte de 
laudă pentru colectivul de la între
prinderea de mașini textile din Tg. 
Mureș, care ne-a livrat războaiele.Această apreciere este cu atît mai de subliniat cu cît aveam să ne convingem că oamenii ce efectuează probele sînt foarte exigenți. Este, de

altfel, o trăsătură a întregului colectiv al Filaturii de bumbac din Baia Mare. Ceea ce stă scris pe panourile din secții — „Eu produc, eu răspund, eu controlez" — este o realitate. Inițiativa, generalizată acum, a format un spirit de înaltă exigență. El este prezent și la realizarea acestei noi capacități.Lucrările de montaj se apropie de sfîrșit. Dar perioada care a mai rămas pînă la punerea în funcțiune este caracterizată printr-o susținută activitate.— întregul nostru colectiv este preocupat de realizarea in cele mai bune condiții a noii țesătorii — arăta loan Deac, locțiitor al secretarului comitetului de partid. Fiecare succes sau fiecare moment dificil de pe șantierul noii investiții a fost cunoscut de către toți. In mod operativ am luat măsuri, și aceasta deoarece colectivul nostru. în angaiamentul asumat pe acest an. alături de obți
nerea unei producții suplimentare 
de 15 tone fire tip bumbac. 569 900 
metri pătrați de țesături, a unor eco
nomii de 28 tone de fibră bumbac, 
poliesteri și celofibră, 2190 kWh de 
energie electrică, a înscris la loc de frunte să dea în funcțiune noua tesă- torie cu două luni înainte de ter
men.

Ion LAZAR

Tovarășului JÂNOS KÂDĂR
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LAZAR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare UngarePoporul român se bucură de realizările însemnate obținute de oamenii muncii unguri, în anii construirii societății socialiste. în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, în ridicarea nivelului lor de trai.Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea multilaterală dintre cele două țări se vor întări și dezvolta continuu, în interesul poporului român și poporului ungar, al cauzei socialismului și păcii în lume.Folosim acest prilej spre a vă ura dumneavoastră și poporului ungar noi succese în edificarea socialismului în Ungaria prietenă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MĂNESCU
Republicii Socialiste România

prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberăriiCu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, Partidului Muncitoresc zidențial și Consiliului lare Ungare, poporului personal calde felicitări, împreună cu frățesc.
adresăm Comitetului Central al Socialist Ungar, Consiliului Pre- de Miniștri ale Republicii Popu- ungar prieten și dumneavoastră salutul nostru

I

MANEA
Prim-ministru al Guvernului

Se împlinesc astăzi 31 de ani de la evenimentul de cea mai mare însemnătate in istoria poporului ungar prieten — eliberarea de sub jugul fascist și nașterea Ungariei noi, populare.în perioada care s-a scurs de la acel memorabil 4 aprilie 1945, oamenii muncii din țara vecină și prietenă au parcurs, sub ‘ conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, un drum de mari izbînzi, in toate domeniile vieții materiale și spirituale. Ungaria se înfățișează azi ca un stat cu o economie modernă, în plină dezvoltare, cu importante realizări în dezvoltarea științei și tehnicii, a învățămîntului și culturii, in ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. In prezent, poporul ungar muncește cu însuflețire pentru traducerea in viață a programului trasat, de cel de-al XI-lea Congres al P.M.S.U. pentru edificarea societății socialiste dezvoltate și înflorirea continuă a Ungariei pe calea progresului.Animat față de poporul ungar de profunde sentimente prietenești, de stimă și solidaritate frățească, poporul român urmărește cu viu interes și caldă simpatie activitatea constructivă desfășurată de oamenii muncii din țara vecină, se bucură din inimă de marile lor înfăptuiri. Intre popoarele român

și ungar, care conviețuiesc ca vecini din vremuri îndepărtate, există numeroase momente și tradiții comune în lupta pentru libertate și independență națională, pentru progres social și viață mai bună. In ciuda politicii de discordie și învrăjbire dusă de clasele exploatatoare și regimurile reacționare din trecut — militanții pa- trioți, democrați. forțele revoluționare din România și Ungaria, în primul rînd comuniștii, și-au manifestat solidaritatea, acționînd cu hotărîre pentru apropierea și prietenia între popoarele noastre, corespunzător intereselor fundamentale ale acestora. O pagină de înaltă semnificație în cronica legăturilor ro- mâno-ungare a fost înscrisă în anii celui de-al doilea război mondial prin participarea României la eliberarea Ungariei de sub jugul fascist. După victoria insurecției naționale armate de la 23 August 1944 și înfăptuirea, alături de glorioasele armate sovietice, a eliberării întregului teritoriu al patriei noastre, ostașii români au participat cu eroism la marile bătălii purtate pentru izgonirea hitleriști- lor din Ungaria și Cehoslovacia, dînd jertfe grele, de neuitat, pentru libertatea popoarelor, pentru înfringerea definitivă a fascismului.

In anii socialismului, relațiile româno-ungare, potențate de comunitatea de orînduire, de ideologie și de țeluri, s-au ridicat pe o treaptă superioară, dezvoltîndu-se continuu pe toate planurile — politic, economic, tehnico-științi- fic, cultural etc. Un factor esențial al adîncirii prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare îl constituie legăturile tovărășești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, contactele, schimburile de vizite și convorbirile între conducerile de partid și de stat din cele două țări. In acest cadru, de o excepțională însemnătate s-au dovedit întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jânos Kâdăr, care au adus o contribuție deosebită la intensificarea conlucrării între partidele și țările noastre, atît pe plan bilateral, cît și în sfera relațiilor internaționale, în interesul ambelor popoare, al cauzei unității țărilor socialiste. al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.Cu prilejul marii sărbători a Ungariei socialiste, poporul român transmite poporului frate ungar cele mai călduroase felicitări și îi urează să obțină noi și remarcabile succese în munca dedicată înfloririi și propășirii continue a patriei sale socialiste.
Pe marile șantiere ale socialismuluiPrivirile vizitatorului care străbate orașul Dunaujvâros sint atrase de o clădire nici prea modestă, dar nici prea arătoasă, de pe strada 1 Mai, clădire ce se distinge de celelalte printr-o placă mare de marmură încastrată pe frontispiciu. Pe placă se poate citi : „In 1950, o dată cu așezarea temeliei acestei case, a început construcția orașului".Sint numai 26 de ani de atunci. Două decenii și jumătate de cînd, pe acele meleaguri pe care se întindeau doar lanuri de porumb, au fost efectuate primele lucrări ce aveau să ducă la ridicarea unui oraș populat, astăzi, de peste 50 000 de oameni. A unui oraș a cărui naștere este indisolubil legată de dezvoltarea impetuoasă a Ungariei pe calea construcției socialiste, a progresului și civilizației. Căci istoria acestei localități se împletește strins cu aceea a com

binatului metalurgic clădit în apropiere și „despărțit" de urbe printr-o frumoasă pădurice plantată și ea în urmă cu un sfert de veac.Despre istoria combinatului ne-a vorbit cu pasiune tovarășul Borovszky Ambrus, om care, cu excepția a doi ani — cînd a lucrat în calitate de adjunct al ministrului metalurgiei și construcțiilor de mașini — a deținut neîntrerupt, pînă de curînd, cînd s-a pensionat, funcția de director general al marii întreprinderi.Inițial, arată interlocutorul nostru, întreprinderea a fost proiectată pentru a produce anual 450 000 de tone de oțel. Cu timpul însă, capacitatea ei s-a dublat, apoi a crescut și mai mult, depășind simțitor cifra de un milion de tone și a- sigurînd astăzi peste o treime din producția de oțel a țării. Tot aici, oțelul produs este transformat in tablă

de diferite grosimi, în țevi sudate avînd dia- metre între 200 și 1 000 de milimetri, radiatoare, diferite piese de subansamble etc. De puțin timp, aici a început reconstrucția furnalului nr. 1. După reconstrucție, capacita-
CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA

tea furnalului va spori — de la 760 metri cubi la 960 metri cubi, ceea ce va determina o creștere cu 200 de tone a producției zilnice de fontă.Acest combinat, în care lucrează peste 13 000 de oameni și care realizează anual beneficii de peste 1,5 miliarde de forinți, reprezintă un fel de emblemă a orașului, primul său obiectiv industrial. Dar, în afara lui, funcționează în localitate și alte fabrici : de hîrtie, de ce

luloză, o filatură, o întreprindere de prefabricate din beton, una de ceasuri etc. Iar odată cu unitățile industriale crește și orașul.O dezvoltare asemănătoare au cunoscut și alte orașe — Lenin- văros, Komld. Szâzha- lombatta, înota etc. — apărute pe harta Ungariei in anii socialismului. Nașterea și creșterea neîntreruptă a ponderii lor în ansamblul vieții econo- mico-sociale a țării prietene reprezintă o mărturie semnificativă a politicii P.M.S.U. și a guvernului ungar de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor și regiunilor țării.In același timp, mari metamorfoze înnoitoare au cunoscut și vechile orașe. De pildă, la Szekesfehervăr, unde pe vremuri a funcționat primul parlament al Ungariei, s-au construit, în anii de după eliberare, nu mai puțin de 100 de întreprinderi industriale

diferite. Orașul Miskolc a devenit al doilea centru industrial al țării. La Gyor, tn trecut un modest orășel, se produc anual peste 17 000 de motoare Diesel, la realizarea cărora participă 70 de întreprinderi din țară și de peste hotare, printre care și din România. Directorul fabricii, tovarășul Ede Horvăth, ne-a vorbit elogios despre conlucrarea fructuoasă cu specialiștii români de la fabrica de autocamioane din Brașov.Iar mulți dintre constructorii care, cu ani în urmă, răspunzînd chemării partidului, au înălțat noile orașe ori au edificat mari Întreprinderi industriale, pot fi întîlniți acum pe alte șantiere, in diferite colțuri ale țării. unde constituie un exemplu de muncă harnică, tenace, dedicată cu însuflețire înfloririi Ungariei socialiste.
Aurel POP

DEBRECEN Depuneri de coroane la Monumentul eroilor româniBUDAPESTA 3 — Corespondentul nostru transmite : La Debrecen a a- vut loc solemnitatea depunerii de coroane de flori la Monumentul e- roilor români care și-au jertfit viața pentru eliberarea Ungariei de sub fascism. La solemnitate au participat și au depus coroane de flori Sikula
Gyorgy, prim-secretar al Comitetului județean de partid Hajdu-Bihar, dr. Poștaș Sandor, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Debrecen. Gal Istvan, vicepreședinte al sfatului popular județean, dr. Acs Istvan, președintele sfatului orășenesc, reprezentanți ai Frontului

Popular Patriotic, numeroși oameni ai muncii din orașul Debrecen.A fost depusă o coroană de flori din partea delegației de partid din județul Bihor care participă la sărbătorirea celei de-a 31-a aniversări a eliberării Ungariei de sub fascism.
• LA COLOCVIUL „P.C.R., 

continuatorul tradițiilor de lup
tă pentru suveranitatea și inde
pendenta poporului roman" au participat numeroși constructori ai hidrocentralelor de pe Lotru. Printre acțiunile politico-educative organizate, în județul 
Vilcea, în întîmpinarea aniversării a 55 de ani de la crearea P.C.R., se numără și simpozionul „România în circuitul e- conomic mondial", audiat de propagandiști, lectori ai universităților serale de marxism-leninism, conducători de unități economice. • A 10-A EDIȚIE 
A FESTIVALULUI NAȚIONAL 
AL ARTEI STUDENȚEȘTI - 
SECȚIA TEATRU, s-a desfășurat timp de patru zile, la Cluj- 
Napoca, în sălile Casei de cultură a studenților. Au participat formațiile studențești din toate centrele universitare din țară. • „ALAIUL PRIMĂVE
RII" este genericul sub care, in cea mai veche vatră siderurgică a țării, la Reșița, se desfășoară tradiționalele manifestări cultural-artistice ale obiceiurilor de primăvară. • AGENDĂ 
GĂLĂȚEANĂ. La Muzeul de istorie din Galați s-a deschis expoziția „La izvoarele istoriei". Materialele originale — în parte rezultate din descoperiri locale — fotografii și alte exponate prezintă problematica originii omului. Simpozioane, expuneri, mese rotunde ș.a., sub genericul 
„Codul eticii și echității socia
liste, călăuză in activitatea 
noastră" se desfășoară în întreprinderi și localități din județ, printre care : întreprinderea de construcții și montaje siderurgice, „Textila", Trustul de con

strucții din Galați ș.a., precum și în localitățile Tecuci, Berești, Tg. Bujor, Liești, Tudor Vladi- mirescu etc. Societatea corală „Filarmonia" din Galați a oferit recent publicului gălățean un 
concert coral, dirijat de Nicolae Meiroșu. Teatrul de păpuși din Galați a prezentat celor mici in premieră spectacolul „Minimum ce] isteț" de Alexandru Popescu. Regia : Traian Ghițescu- Ciurea, scenografia : Mircea Ni- colau. • In sala festivă a BI

BLIOTECII JUDEȚENE DIN 
SF. GHEORGHE a avut loc un simpozion avînd ca temă răscoala secuilor din 1596. • CASA 
ORĂȘENEASCĂ DE CULTURA 
DIN ZALĂU găzduiește expoziția de pictură „Momente din 
istoria României oglindită in 
arta plastică". Recent s-a deschis și expoziția de pictură a profesorului zălăuan Szobo Vil- mos, la Casa de cultură a sindicatelor. • Sub genericul „PARTID — INIMA ȚARII", la clubul muncitoresc din Bum- 
bești—Jiu a avut loc o seară de muzică și poezie ; și-au adus contribuția cenaclurile literare „Columna" din Tg. Jiu și „Ion Minulescu" din localitate. • 
„TEATRUL POPULAR NE
SCRIS" din comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, care a o- cupat recent locul I pe țară în faza finală a manifestării „Zilele teatrului de amatori", a prezentat la căminul cultural din Josenii Bîrgăului un spectacol cu piesa intitulată „Măritatu 

■fără voie", aparținînd țăranului

octogenar Constantin Iugan, care interpretează rolul principal și semnează regia spectacolului. • AGENDA ARGEȘEA- 
NA. „Expoșcoala — 1976", deschisă la Casa de cultură a sindicatelor din Pitești, cuprinde obiecte lucrate de școlarii argeșeni în orele de practică productivă. In localitățile Colibași și Hințești a avut loc simpozionul „Originea și evoluția omu
lui in lumina științei" ; „Prin 
muncă și educație ne autodepă- 
șim“, este titlul expunerii audiate, la clubul UFET Stîlpeni, de forestierii din localitate ; 
„Răpirea lui Casanova" — o comedie muzicală în premieră la Teatrul din Pitești. • „EFIGII 
LIRICE" se intitulează noua plachetă de versuri, publicată recent la Tulcea — o culegere din creațiile concursului interjudețean de poezie „Pa- nait Cerna" și a celor mai frumoase poezii prezentate la șeză- torile literare. • A ieșit de sub tipar, într-o atrăgătoare ținută grafică și cu un bogat sumar, numărul 4—5 al revistei școlare 
„COLUMNA", editată de elevii liceului „Traian" din Drobeta- 
Turnu Severin ; colegii lor din 
Focșani, de la liceul „Unirea", au editat numărul 31-32-33 din 
„REVISTA NOASTRĂ", publicație a elevilor liceului, fondată în anul 1912. • In scopul educației estetice a publicului și al valorificării operelor plastice autentice, Muzeul județean Ia
lomița a inițiat un ciclu de expoziții cu caracter monotema- tic. Prima manifestare : „Portretul în pictură".

Corespondenții „Scînteir
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LISABONA

Promulgarea noii Constituții 
a PortugalieiLISABONA 3 (Agerpres). — Vineri seara, la Palatul Sao Bento, din Lisabona, președintele Francisco da Costa Gomes a promulgat. în cadrul unei ceremonii oficiale, noua constituție a Portugaliei. La ceremonie — transmisă în direct de posturile de radio și televiziune — au fost pre- zenți membrii Consiliului Revoluției și ai guvernului, deputății Adunării Constituante și reprezentanții corpului diplomatic.Noua constituție, care cuprinde un preambul și trei capitole — drepturile și îndatoririle fundamentale, organizarea economică și organizarea puterii politice — consfințește cuceririle democratice ale poporului portughez după revoluția de la 25 aprilie 1974, stabilind sistemul instituțional democratic menit să asigure continuarea prefacerilor progresiste.Articolul 1 al legii fundamentale stipulează că Portugalia este o reou- blică suverană, angajată în transformarea într-o societate fără clase, iar articolul 2 precizează că „Republica Portugheză este un stat democratic, bazat pe suveranitatea populară, pe respectarea și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale, pe pluralismul de expresie și pe. organizarea politică democratică în vederea asigurării trecerii la socialism prin crearea condițiilor pentru exercitarea democratică a puterii de către clasele muncitoare".în domeniul relațiilor internaționale. constituția stabilește că Portugalia va acționa pe baza „principiilor independenței naționale, dreptului popoarelor la autodeterminare șl independentă, al neamestecului în treburile interne ale altor state, al cooperării cu toate celelalte popoare, pentru emanciparea și progresul umanității, al soluționării pașnice a conflictelor internaționale și al egalității între state".Sînt preconizate, de asemenea, dezvoltarea cooperării internaționale

geneva Sesiunea Comisiei economice 
a 0. N. U. pentru Europa

In centrul discuțiilor — lărgirea cooperării economice 
și tehnico-știinfificeGENEVA 3 — Corespondentul nostru transmite : După încheierea dezbaterilor generale, cea de-a XXXI-a sesiune a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa își continuă lucrările în plenară și în comitetul sesional, cu discutarea unor domenii concrete de cooperare economică și tehnico-științifică ce fac in mod tradițional obiectul activităților comisiei.O atenție deosebită se acordă activității de cooperare a comisiei în domeniul științei și tehnologiei.Apreciind contribuția comisiei la definirea și realizarea programului său în acest domeniu, delegatul român Ion Mînzatu a subliniat valoarea proiectelor consacrate analizării raportului dintre evoluția tehnicii și tehnologiei și principalele sectoare economice, a sugerat ca această analiză să se refere in mod prioritar la domenii cum sînt construcțiile de mașini, industria chimică, electrotehnica și electronica, energia nucleară, informatica.în același timp, el a cerut comisiei să acorde atenție promovării unor forme de cooperare bilaterală și multilaterală care să permită tuturor țărilor să beneficieze de avantajele științei și tehnicii moderne.

Odată eu încheierea congresului Partidului democrat-creștin și realegerea lui Benigno Zaccagnini în funcția de secretar național al P.D.C., actuala „stagiune a congreselor", cum a fost denumită generic seria de forumuri a principalelor partide politice, se apropie de sfîrșit. în completarea ei va avea loc congresul Partidului liberal, prevăzut pentru prima decadă a lunii aprilie.Ca o concluzie generală se evidențiază afirmarea pregnantă a necesității unor transformări profunde pe planul vieții politice, recunoașterea caracterului imperios al unor re- orientări democratice, al adaptării la situația creată după alegerile din vara anului trecut, care au vădit, după cum se știe, o răsturnare a vechiului echilibru politic, sporirea considerabilă a influenței stîngii și în primul rînd a Partidului Comunist Italian. în cadrul actualei „stagiuni a congreselor" s-a semnalat cristalizarea curentelor spre o revizuire în acest sens.Pentru prima dată de la fondare, în cadrul partidului democrat-creștin au prevalat acum opțiuni orientate mai spre stînga, față de opțiunile anterioare. Alegerea secretarului general a constituit un veritabil test al orientărilor democrației creștine, congresiștii avind de ales nu intre două persoane, ci practic între două curente, știut fiind că opțiunea reprezentată de candidatura lui Forlani reprezenta continuarea vechii orientări conservatoare, statice și rigide, în timp ce candidatura Iui Zaccagnini era asociată politicii de deschidere, Inclusiv spre P.C.I. 

în toate domeniile, dezarmarea generală, abolirea tuturor formelor imperialismului, colonialismului și a- gresiunii, desființarea blocurilor po- litico-militare, realizarea securității internaționale, crearea de instrumente adecvate și eficace în vederea soluționării pașnice a conflictelor, pentru crearea unei ordini internaționale capabile să asigure pacea și justiția în relațiile dintre popoarePe planul politicii interne, legea fundamentală menționează că „a- lianța dintre Mișcarea Forțelor Armate și partidele și organizațiile democratice asigură dezvoltarea pașnică a procesului revoluționar".Organizarea economică se bazează pe „dezvoltarea relațiilor de producție socialiste, prin naționalizarea principalelor mijloace de producție, a solului și resurselor naturale, și exercitarea puterii democratice de către clasele muncitoare". Pentru atingerea acestor obiective, statul va trebui să acorde prioritate în activitatea sa „dezvoltării relațiilor economice cu toate popoarele lumii, eliminării și împiedicării formării monopolurilor private, prin naționalizări și alte forme, realizării reformei agrare, eliminării progresive a diferențelor sociale și economice între societatea rurală și cea urbană, impulsionării dezvoltării relațiilor de producție socialiste, stimulării participării claselor muncitoare și a organizațiilor lor la definirea controlului și realizării tuturor programelor economice și sociale".Ultimele dispoziții se referă Ia modalitatea adoptării eventualelor modificări ale constituției, care vor necesita aprobarea a două treimi din membrii forului legislativ.în aceeași zi. anterior ceremoniei de la Palatul Sao Bento, Adunarea Constituantă adoptase cu 245 de voturi — din 250 —, textul noii legi fundamentale.

O altă temă de importanță majoră a dezbaterilor sesiunii o constituie activitatea și contribuția comisiei la soluționarea problemelor privind cooperarea în domeniul energiei. Subliniindu-se caracterul acut pe care îl au problemele energiei în perioada actuală. în cadrul dezbaterilor s-a relevat necesitatea identificării și adoptării de soluții viabile. în interesul tuturor țărilor. în intervenția sa, delegatul român Victor Iancovici a arătat că C.E.E./O.N.U.. ca organism al Națiunilor Unite și ca forum paneuropean interguvernamental care reunește țări cu potențial economic ridicat și cu experiență in domeniul energiei, trebuie să acorde prioritate realizării de proiecte menite să contribuie la găsirea de soluții în materie. Apreciind propunerile concrete cuprinse. în acest sens în raportul secretarului executiv și In intervențiile diferitelor delegații, vorbitorul a adăugat că o deosebită importanță o prezintă luarea în considerare a intereselor, preocupărilor și nevoilor tuturor țărilor membre.în cadrul sesiunii au mai fost examinate și probleme ale cooperării în domeniile industriilor cărbunelui, lemnului, energiei electrice, gazelor, transporturilor etc.
Un fenomen similar s-a produs și Ia congresul Partidului social-democrat, unde s-a cristalizat o nouă majoritate în jurul curentelor de stînga, în timp ce fostul grup majoritar condus de Mario Tanassi a devenit acum minoritar.Este bine cunoscut faptul că în accentuarea acestui nou curs un rol însemnat l-a avut Partidul socialist.

ROMA Concluzii la „stagiunea 

congreselor"
Larga recunoaștere a necesității unei ample deschideri 

democratice, inclusiv spre dialogul cu P.C.I.

care, imediat după 15 iunie 1975, a declarat că refuză să participe la guvern dacă nu se va găsi o modalitate de a se asigura atragerea comuniștilor la activitatea de conducere a țării. Reafirmînd această poziție, cel de-al 40-lea Congres al P.S.I. a subliniat, în documentele sale, că socialiștii sînt dispuși să se reîntoarcă în cadrul guvernului numai în cazul în care vor exista condiții pentru realizarea unei profunde cotituri politice, pentru depășirea prejudecăților referitoare la prezența întregii stingi, și deci și a P.C.I., la activitatea guvernamentală.Problema unei anumite participări sau asocieri a P.C.I. la guvern pare.

CANBERRA Convorbiri 
româno-australieneCANBERRA 3 (Agerpres). — Vi- ceprim-ministrul Australiei și ministrul federal al comerțului exterior și resurselor naturale, John Douglas Anthony, l-a primit pe Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, președintele părții române în Comisia guvernamentală mixtă româno-aus- traliană.Cu acest prilej au fost discutate posibilitățile de creștere și diversificare a schimburilor comerciale și de inițiere a unor acțiuni de cooperare în domenii de interes reciproc. Totodată, a fost examinat stadiul negocierilor privind încheierea de contracte pe termen lung de export și import, care urmează a fi semnate în timpul lucrărilor comisiei mixte.La întrevedere a participat Petre Mateescu, însărcinat cu afaceri a.i. al României în Australia.

hanoi Ajutor material 
din România pentru 

organizația de tineret 
din R.D. VietnamHANOI 3 (Agerpres). — La sediul Uniunii Tineretului Muncitor „Ho Și Min“ din Hanoi a avut loc la 3 aprilie ceremonia predării ajutorului material, constînd din aparatură, materiale didactice și instrumentar medical, acordat de C.C. al U.T.C. din România organizației de tineret din R. D. Vietnam.Cu acest prilej, ambasadorul român, Tudor Zamfira, a relevat bunele relații existente pe multiple planuri între România și R. D. Vietnam, arătînd că ajutorul material acordat de Uniunea Tineretului Comunist constituie o expresie elocventă a sentimentelor de caldă prietenie frățească pe care le nutresc partidul, tineretul, întregul popor român față de poporul frate vietnamez.în răspunsul său, primul secretar al C.C. al U.T.M. „Ho Și Min", Vu Quang, a adresat sincere mulțumiri partidului, poporului și tineretului român pentru ajutorul acordat și și-a exprimat convingerea că relațiile dintre cele două popoare, dintre organizațiile de tineret din cele două țări se vor dezvolta și consolida continuu.

Manifestări 
consacrate RomânieiHELSINKI 3 (Agerpres). — în cadrul „Zilelor culturii românești în Finlanda", în orașul Turku, important centru economic și cultural de pe coasta de vest, a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură modernă românească. Expoziția este prezentată sub înaltul patronaj al președintelui Urho Kekkonen,ROMA 3 — La invitația societății de cultură „Giovanni Polvani" din Spoleto (Umbria). Accademia dl Romania din Roma a organizat o seară culturală românească, în cadrul căreia au fost prezentate conferința „Mărturii ale romanității în România", precum și filmele „Călușarii" și „Comori turistice din România".RIO DE JANEIRO 3 — La Muzeul de artă contemporană din Sao Paulo a fost deschisă expoziția de desene realizate de copii din România.LIMA 3. — Sub auspiciile Institutului național pentru cultură, la Biblioteca Națională din Lima a avut loc o seară de poezie românească.

așadar, să întrunească un consens larg — in discuție fiind, in special, forma acestei participări. A reținut atenția propunerea lui Ugo La Malfa, liderul Partidului republican, privind crearea „unui al doilea cerc al puterii", asociat guvernului, fără ca totuși să constituie un organ guvernamental, prin care atît forțele guvernamentale, cît și opoziția democra

tică, să stabilească împreună deciziile de politică economică. Se știe că situația economică din Italia prezintă accente de o deosebită acuitate : un exorbitant deficit al bugetului de stat, atingind 14 000 miliarde de lire ! ; un ritm deosebit de rapid, de 15 la sută, al devalorizării monedei naționale ; peste 1,2 milioane șomeri totali și 3 milioane șomeri parțiali. Se știe, de asemenea, că P.C.I. are pregătit un plan propriu de „salvare economică", cuprinzind măsuri energice ce merg pînă la introducerea de cartele pentru desfacerea unor produse (carne, benzină etc.). P.C.I. a precizat că este hotărît să contribuie la redresarea economică a țării.

ORIENTUL APROPIAT
• Evoluția situației din Liban • Președintele Sadat a sosit la 
Paris • Conferința de presă a regelui Hussein • Memorandumul 

secretarului general al O.N.U.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SENEGALULUI

BEIRUT 3 (Agerpres). — Acordul de încetare provizorie a focului în Liban, asuora căruia au convenit părțile aflate în conflict, a fost în general respectat simbătă, a doua zi după intrarea lui în vigoare. încălcările încetării focului s-au manifestat în capitală prin incidente minore, dar au fost mai frecvente în zonele din estul și din nordul Beirutului. Potrivit surselor poliției, în regiunea Aintoura au fost înregistrate 50 de victime.După cum relatează agențiile de presă, activitatea politică, facilitată de reducerea nivelului luptelor, s-a concentrat asupra consolidării încetării focului și a asigurării condițiilor necesare pentru convocarea parlamentului. Kamel Al Assad, președintele Camerei Deputaților, a intrat în contact cu șefii diferitelor grupuri parlamentare în vederea fixării datei și a locului sesiunii parlamentului, care va trebui ca în următoarele opt zile să amendeze Constituția și să aleagă un succesor președintelui Suleiman Frangieh.Primul ministru al Libanului, Rașhid Karame, a avut o întîlnira cu ambasadorii țărilor arabe acreditați la Beirut, în cadrul căreia a subliniat din nou că se opune tentativelor de internaționalizare a crizei actuale din țară. Premierul libanez a afirmat că pierderile materiale provocate pînă in prezent Libanului sînt evaluate la 10 miliarde de lire libaneze.în același timp, trimisul special a- merican, Dean Brown, și-a continuat contactele cu principalii lideri politici libanezi și cu reprezentanți ai grupărilor aflate în conflict.Ambasadorul Franței în Liban s-a întîlnit cu Yasser Arafat' președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, și cu Kamal Joumblatt, liderul Partidului Socialist Progresist.
BUENOS AIRES

Programul economic alBUENOS AIRES 3 (Agerpres). — Intr-un amplu discurs radiotelevizat, ministrul argentinean al economiei, Jose Alfredo Martinez de Hoz, a prezentat programul guvernamental pentru „o economie productivă" a- probat de junta militară. Esența documentului rezidă în sublinierea necesității „realizării permanente de beneficii și punerii în valoare a resurselor naturale și umane ale țării". Programul preconizează adoptarea de măsuri ferme pentru lichidarea cauzelor inflației, care a atins în ultima perioadă recorduri nemaiîntîlnite în Argentina, între aceste cauze fiind enumerate deficitul bugetar provocat de existența unei administrații umflate și costisitoare, sistemul financial- inadecvat și emiterea de monede reprezentînd 200 la sută din deficitul total al țării, estimat la peste 300 miliarde pesos (aproximativ trei miliarde dolari). Guvernul — arăta ministrul Martinez de Hoz — nu va ezita să facă apel la capitalurile private argentinene sau străine pentru a reduce deficitul național. El va trece, de asemenea, la reorganizarea și rentabilizarea întreprinderilor de stat care în prezent grevează serios bugetul național. „Toate domeniile producției — a arătat ministrul — vor funcționa în conformitate cu legea cererii și ofertei, prețurile urmînd să fie corelate cu cele de 
arătînd că, firește, aceasta nu poate avea loc decît prin promovarea unei politici care să ducă la o mai rațională împărțire a eforturilor, cu participarea tuturor factorilor și categoriilor sociale, astfel încît ieșirea din criza economică să nu se facă exclusiv pe seama oamenilor muncii.Congresele amintite ale celor trei partide au evidențiat, cu claritate faptul că astăzi nu mai este posibil să se conducă Italia fără să se țină seamă de marea forță politică pe care o reprezintă partidul comunist. Recunoașterea oficială a necesității dezvoltării unei politici de colaborare cu partidul comunist reprezintă, după părerea unanimă a observatorilor, rezultatul cel mai important al acestei „stagiuni a congreselor", care nu va putea să nu-și pună, într-un fel sau altul, amprenta asupra evoluțiilor viitoare de pe scena politică italiană.Desigur, toate aceste mutații pozitive și, în general, hotărîrile adoptate în cadrul celor trei congrese vor trebui să treacă acum la proba confruntării cu faptele. Nu poate fi trecut cu vederea, firește, și un alt aspect — anume că, atît în Partidul democrat-creștin, cît și în cel socialdemocrat, există încă importante forțe care se opun noului curs și care nu par dispuse să renunțe cu ușurință la pozițiile lor conservatoare.Aceasta determină forțele politice de stînga, în frunte cu comuniștii, să-și intensifice eforturile pentru stimularea proceselor pozitive din țară, pentru realizarea unei largi colaborări între toate formațiile politice democratice, ca o condiție esențială pentru înaintarea Italiei pe calea progresului și democrației.

Radu BOGDAN

PARIS 3 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a sosit, sîmbătă, în capitala Franței. în cursul șederii sale la Paris, șeful statului egiptean va conferi cu președintele țării-gazdă, Valery Giscard d’Estaing, despre stadiul actual și perspectivele de dezvoltare, în continuare, a raporturilor de cooperare dintre cele două țări. Vor fi abordate, de asemenea, aspecte ale situației politice internaționale actuale.WASHINGTON 3 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a subliniat, cu prilejul unei conferințe de presă ținute la New Orleans, necesitatea depunerii de noi eforturi în vederea instaurării în Orientul A- f ropiat a unei păci juste și durabile.n concepția suveranului hașemit, la baza păcii trebuie să se afle următoarele principii : garantarea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice, în interiorul unor frontiere sigure și recunoscute, a tuturor statelor din regiune, inclusiv a Israelului ; retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967 ; exercitarea de către poporul palestinean a drepturilor sale inalienabile la autodeterminare și la crearea unui stat independent în Palestina ; reîntoarcerea, în conformitate cu rezoluțiile O.N.U., a refugiaților pa- lestineni în patrie și primirea de către aceștia a unor compensații pentru pierderile suferite.NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite a informat că secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a inmînat un memorandum reprezentanților U.R.S.S., S.U.A., Siriei,Egiptului, Israelului, Iordaniei și Organizației pentru Eliberarea Palestinei, cuprinzind aprecierile sale asupra posibilităților de relansare a procesului negocierilor în vederea reglementării situației din Orientul Apropiat.
noului guvern argentinean pe piața mondială. Comerțul exterior va fi, totodată, simplificat, des- ființindu-se verigile intermediare".In domeniul energeticii, programul guvernamental prevede intensificarea, sub controlul întreprinderii de stat de specialitate, pe baza dezvoltării cooperării tehnice și financiare cu o serie de state și societăți străine, a explorării, exploatării și valorificării superioare a zăcămintelor deja descoperite sau în curs de a fi depistate și exploatate. Documentul precizează că, în legătură cu problema dezvoltării cooperării internaționale, guvernul preconizează restructurarea legii investițiilor.
■ ■■■■■■
agențiile de presă transmit:

a fost semnat acorLa Belgraddul pe termen lung privind schimburile de mărfuri și prestările de servicii dintre R.S.F. Iugoslavia și R.D. Germană în perioada anilor 1976ț—1980. Volumul comerțului dintre cele două țări urmează să se cifreze, in perioada menționată, la un total de aproximativ 3 miliarde de dolari.
Liderul comunității ci* 

prioților greci, Glafkos cierides, a înmînat, vineri, reprezentantului special al O.N.U. în Cipru, Perez de Cuellar, propunerile părții greco-ci- priote în vederea soluționării problemei Ciprului. Perez de Cuellar va prezenta aceste propuneri liderului comunității ciprioților turci, Rauf Denktaș, la data la care acesta va prezenta la rîndul său propunerile părții turco-cipriote. Asupra acestui schimb de propuneri s-a convenit în cadrul celei de-a V-a runde a convorbirilor intercomunitare de la Viena.
Junta militară din Chile continuă procesul de denaționalizare a economiei. Corporația pentru dezvoltare, care se ocupă de problemele economice, a anunțat că intenționează să mențină sub control guvernamental doar 20 de întreprinderi. Au fost trecute sub controlul capitalului particular aproximativ 60 de întreprinderi de stat, alte 60 urmînd să fie vîndute în curînd.
Cutremur în Turcia. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost grav rănite în urma unui seism, înregistrat vineri, în Turcia. Potrivit primelor informații, cutremurul a provocat prăbușirea a peste o sută de case, precum și alte pagube materiale. Bilanțul definitiv al victimelor nu este cunoscut încă, întrucît numeroase șosele continuă să fie blocate de zăpadă, împiedicînd accesul într-o serie de sate din zona lovită de seism. Unități ale armatei depun eforturi pentru deblocarea căilor de acces, Spre a veni în ajutorul populației sinistrate.

Excelenței Sale
Domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Secretar general al Uniunii Progresiste Senegaleze, 
Președintele Republicii SenegalCu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării independenței patriei dumneavoastră, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului senegalez prieten.îmi amintesc cu multă plăcere de întîlnirile și convorbirile pe care le-am purtat împreună și îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul înțelegerilor convenite, vom asigura dezvoltarea continuă a relațiilor politice, economice și Culturale dintre România și Senegal, o mai largă colaborare între țările noastre în viața internațională, spre binele celor două popoare, în interesul păcii, securității și cooperării în lume.

înălțat pe coama stîncoasă a Capului Verde — cel mai vestic punct al Africii — Dakarul se pierde parcă în imensitatea albastră a Atlanticului. Totodată, ceea ce dă un farmec deosebit capitalei senegaleze este fericita îmbinare a arhitecturii vechilor clădiri, inundate de verdeața tropicală, cu noile blocuri moderne ce mărginesc arterele comerciale.Dakarul este supranumit, pe drept cuvînt, poarta maritimă a Senegalului : anual, la danele portului ancorează peste 1 200 de nave. în același timp, capitala senegaleză este o placă turnantă a drumurilor aeriene către Europa și America. Marele aeroport Yoff primește zilnic

numeroși mesageri de pe aceste continente.După proclamarea independenței țării, la 4 aprilie 1960, în capitala senegaleză au fost construite un șir de fabrici și uzine, care contribuie la valorificarea în interesul național a bogățiilor solului și subsolului. Proiecte întocmite în ultimi» ani prevăd construirea la sud de Dakar a unei mari platforme industriale. Parte integrantă a a- cestei platforme, în anul în curs va fi dată în funcțiune o rafinărie petrolieră cu o capacitate de prelucrare anuală de 20 milioane de tone.în spiritul tradiționalei solidarități militante a poporului român cu popoarele a- fricane, cu țările în curs de dezvoltare,
Avertizări împotriva exploatării neraționale 

a resurselor naturale
Conferința Consiliului de conducere al U.N.E.P. de la NairobiNAIROBI 3 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul celei de-a IV-a Conferințe a Consiliului de conducere al Programului O.N.U. pentru mediul ambiant (U.N.E.P.), reprezentantul Indiei, B. D. Chaudhury, a arătat că exploatarea nerațională a resurselor naturale a devenit una din problemele esențiale în cadrul preocupărilor privind conservarea mediului înconjurător. In acest context, U.N.E.P. va avea rolul de a furniza informații corespunzătoare pentru a pune capăt unor tendințe de acest gen. El a atras atenția asupra efectelor risipei de surse ener

în urma presiunii opiniei 
publice, autoritățile spaniole au fost nevoite să dispună eliberarea celei mai mari părți din cei 76 de muncitori tipografi arestați recent de poliția din Madrid.

Adunarea Națională se
negaleză a ad°Ptat un proiect d«lege în baza căruia a fost fixată limita platoului său continental — zonă economică exclusivă — la 200 mile marine de la țărm. Totodată, legea precizează că limitele apelor teritoriale au fost stabilite la 150mile.

0 explozie nucleară sub
terană 3 fost efectuată la 2 aprilie, pe atolul Mururoa, în Pacific, de către Franța — s-a anunțat, sîmbătă, într-un comunicat al Ministerului Francez al Apărării.

Populația din Luanda salutâ cu entuziasm eliberarea totalâ a teritoriului 
Republicii Populare Angola

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Intre România și Senegal s-au stabilit șl se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Ca momente memorabile în evoluția relațiilor româ- no-senegaleze s-au înscris întîlnirile dintre președintele Nlcola» Ceaușescu și președintele Leopold Se- dar Senghor, atit la Dakar, cît și la București. Cu aceste prilejuri au fost examinate problemele legate de dezvoltarea în continuare a relațiilor multilaterale dintre cele două țări, subliniindu-se necesitatea identificării de noi posibilități în această direcție, corespunzător intereselor feelor două popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale.
A. B.

getice și a defrișărilor masive asupra echilibrului ecologic, cerînd, totodată, ca la reuniunile viitoare ale U.N.E.P. — care vor dezbate problemele resurselor de apă și efectele creșterii zonelor aride în detrimentul celor cultivabile — să fie pregătite soluții concrete. Pe de altă parte, delegatul indian a cerut U.N.E.P. să încurajeze crearea unor obiective economice-pilot în care să se experimenteze transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare, ca o chestiune de adaptare la alt mediu ambiant.

La Lisabona, ln Peri03d3 *> martie—3 aprilie 1976, a avut loc cel de-al IV-lea Congres al Asociației internaționale a criticilor literari. Delegația română, compusă din George Ivașcu, directorul revistei „România literară", și Ovid S. Croh- mălniceanu, a prezentat. în cadrul dezbaterilor, referatele „Critica literară, umanismul și științele umane" și, respectiv, „Critica în creația literară și creația literară în critică".
0 putdrnică epidemie de 

giipă 8-3 declănșet în landul vest- german Saxonia Inferioară. Pînă In prezent au fost înregistrate trei decese.
Un violent incendiu ■ bucnit în noaptea de vineri spre sîmbătă într-un hotel din Miami. Potrivit unui bilanț provizoriu, șapte persoane și-au pierdut viața și 13 au fost rănite.

• CLIMA Șl BAUXITA. Specialiștii sovietici au emis ipoteza că zonele bogate în bauxită ar putea fi descoperite cu ajutorul hărților meteorologice. 
S-a pornit de la constatarea că rezervele de bauxită sînt concentrate In regiuni cu o temperatură medie anuală ce nu coboară sub 20° Celsius și cu 
o atmosferă umedă. Plecînd de la aceasta, cercetătorii sovietici își îndreaptă acum atenția și a- supra regiunilor din nord-estul U.R.S.S., presupunînd că ținuturile polare, la rîndul lor, ar putea ascunde zăcăminte de bauxită, dat fiind că, în trecutele epoci geologice, clima, mai moderată, ar fi permis formarea și depozitarea in aceste locuri a minereului.

• SUBVENȚII GUVER
NAMENTALE PENTRU 
CINEMATOGRAFIA BRI
TANICĂ. Răspunzi nd interpelării unor deputați, primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, a arătat că industria cinematografică britanică, actualmente într-o situație dificilă, urmează să beneficieze de subvenții guvernamentale în valoare de 2.37 milioane de lire sterline, acest ajutor direct urmînd să fie completat de o asistență financiară eșalonată pe termen lung, al cărei volum total ar putea ajunge la 5 milioane lire sterline. Totodată, premierul britanic a arătat că guvernul este în favoarea înființării unui oficiu britanic al filmului — nou organism căruia i-ar reveni sarcina de a patrona industria cine

matografică britanică. Presa comentează că orientarea de către noul oficiu a producției de filme spre o tematică legată de preocupările cotidiene, îngrădind tendințele spre violență și erotism. ar fi de natură să ducă la o redresare a situației cinematografiei.
• „ASTEROIDUL DE 

AUR". La Triest va avea loc în cursul verii cea de-a XlV-a e- diție a festivalului internațional al filmului științifico-fantastic. care va dura două săptămîni. în prima săptămînă vor fi proiectate filmele care vor participa la concursul pentru atribuirea „Asteroidului de aur", distincția supremă a manifestării. Cea de-a doua săptămînă va fi dedicată unei retrospective a filmelor premiate la edițiile prece

De pretutindeni
dente. Noutatea acestei ediții: vor fi admise numai acele pelicule care, prin conținut, pot contribui la cauza destinderii și prieteniei între popoare.

• BERE PENTRU... AU- 
TOMOBILIȘTI. Un sPecia- list în producția de lactate din Augsburg (R.F.G.) propune lansarea unei băuturi răcoritoare avind gustul și aspectul berei, dar cpmplet lipsită de alcool. Procedeul ,de fabricație înlătură hameiul și malțul, folosind în schimb lactoza și substanțe de fermentație întrebuințate în obținerea iaurtului. Pentru oame

nii de la volan, această „bere falsă" constituie o promisiune atrăgătoare.
• HIBRID REALIZAT 

IN LABORATORUL... 
NATURII. Studiind flora răs- pîndită pe pantele muntoase din statul Himachal Pradesh, un grup de botaniști indieni au descoperit o plantă asemănătoare ierbii, cu frunze lungi și subțiri, gust iute și miros pătrunzător. Este vorba de un hibrid natural între ceapă și usturoi, care concentrează toate vitaminele de bază necesare orga

nismului omenesc. în același timp, acest hibrid natural are valoroase proprietăți antibacte- riene.
• GHEȚARI IN EXPAN

SIUNE. In ultimii ani, ghețarii de pe teritoriul Norvegiei manifestă o accentuată tendință de a crește în înălțime și în volum. Astfel, ghețarul Folgefonn, din nordul țării, a crescut în decurs de un an cu 1,7 metri. In general, și-au mărit volumul ghețarii din vestul și nordul țării. Un cunoscut glaciolog de la Institutul polar norvegian consideră că acest fenomen este cauzat de sporirea precipitațiilor, atît sub formă de ploaie, cît și sub formă de ninsoare, in condițiile unei scăderi sensibile a temperaturii.

• „CLUBUL CELOR 
SUB 1,40 METRI", din Franța, al căror număr se ridică, potrivit estimărilor, la 10 000. au fost invitați să participe la o reuniune pe plan național, în scopul formării unei asociații care să le apere interesele. Un apel în acest sens a fost lansat de către un medic de la Facultatea de medicină din Strasbourg, specializat în genetică umană. Viitorul „club al celor sub 1,40 metri" ar urma să beneficieze de ajutorul și sprijinul specialiștilor în genetică, de îngrijiri medicale din partea a- cestor specialiști ; pe de altă parte, efectuarea unor studii sistematice asupra fenomenelor de „nanism" (cum sînt denumite în limbaj științific deficiențele de creștere) ar putea duce la progresul cunoștințelor genetice.

• VACCIN ÎMPOTRI
VA CARIILOR. Revista „U.S. News and World Report" informează că vaccinul împotriva cariilor dentare, care se experimentează de mai mulți ani în S.U.A., va fi comercializat în anul 1980. între timp au fost puse la punct diferite terapii menite, deocamdată, să reducă numărul cariilor dentare, care afectează 98 la sută din populația Statelor Unite. Spălaturile bucale săptămînale cu soluție de fluorură de sodiu, experimentate asupra a 75 000 de elevi din școlile primare, au permis reducerea cu 30—40 la sută a cazurilor de carii. Tabletele de fluorură, mestecate cu puțină apă înainte de a fi înghițite, dau aceleași rezultate, cu condiția să fie administrate zilnic.
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