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Alte județe au terminat 
semănatul culturilor 

din prima epocă

Sub semnul prieteniei și solidarității, al dorinței comune de a dezvolta cooperarea 

dintre România și Guineea-Bissau, in interesul reciproc și in concordanță 

cu cerințele instaurării unei noi ordini internaționale, ieri au inceput

CONVORBIRILE OFICIALE ÎNTRE PREȘEDINȚII 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl LUIS CABRAL

ARGEȘ. Mecanizatorii și cooperatorii din județul Argeș au raportat terminarea insămînțărilor din epoca I. Citeva cifre, exprimînd hărnicia și buna organizare a muncii, sînt elocvente : s-au insămințat cu in — 3 000 hectare, cu plante de nutreț — 3 375 hectare, cu floarea-soarelui — 4 500hectare, cu legume — 1 700 hectare, tn continuare, forțele sînt concentrate la pregătirea terenului pentru porumb, lucrare ce va începe în funcție de încălzirea solului. (Gheorghe Cirstea).ALBA. în cooperativele agricole din județul Alba s-a încheiat semănatul culturilor din prima epocă. Folosind cu randament sporit mașinile și utilajele, lucrînd întreaga zi-lumi- nă. mecanizatorii au insămințat în timp scurt 3 000 ha cu sfeclă de zahăr. 300 ha cu legume, 2 000 ha cu cartofi, precum și suprafețe mari cu culturi furajere. în prezent, cooperatorii și mecanizatorii pregătesc terenurile pentru insămînțarea porumbului. Pînă acum au fost pregătite pentru însămînțări 13 500 ha și au fost grăpate peste 21 000 ha de ogoare de toamnă. (Ștefan Dinică).

DÎMBOVIȚA. Folosindu-s« din pTî» timpul bun de lucru, zilele trecute în cooperativele agricole din județul Dîmbovița s-a terminat însămînțare» culturilor din prima urgență pe întreaga suprafață prevăzută, de 10 400 ha. In cursul zilei de ieri, 8 aprilie, s-a încheiat Insămînțarea florii-soa- relui. Acum se lucrează intens la pregătirea terenului ce urmează să fie cultivat cu porumb. (Al. Dumi- trache).VÎLCEA. în cooperativele agricol» din județul Vîlcea s-au terminat plantatul cartofului și semănatul furajelor și legumelor pe toate cele 3 500 ha planificate pentru aceste culturi, în numeroase cooperative agricole, cum sint cele din Sinești, Măciuca, Prundeni, Drăgoești ș.a., au fost in- sămințate suplimentar peste 150 ha cu culturi furajere, folosindu-se în acest scop mai ales terenurile redate in circuitul agricol după lucrările de îmbunătățiri funciare executate în luncile Oltului, Oltețului și Cernei. (Ion Stanciu).
La Palatul Republicii au început, In ziua de 8 aprilie, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Luis Cabrai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau.La convorbiri au participat :Din partea română — tovarășii Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, George MacovescU, ministrul afacerilor externe, Nicolae Io- nescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Ion Stanciu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare. Ion Bogdan, adjunct al ministrului minelor, petrolului si geologiei, Va- leriu Georgescu, ambasadorul țării noastre în Republica Guineea-BissauDin partea Republicii Guineea- Bissau — tovarășii Victor Saude Maria, membru al Consiliului executix de luptă al P.A.I.G.C., comisar d< stat pentru afacerile externe, Ignacio Esmedo, director general al cooperării, Lorena Santos, director genera) al geologiei și minelor, Luiz Candido, director al serviciilor de statistică și economie agricolă.Examinind evoluția relațiilor bila terale, cei doi șefi de stat au subliniat cu satisfacție că între țările partidele și popoarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă raporturi strinse de prietenie trainică, solidaritate și colaborare. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Luis Cabrai ău exprimat, în timpul convorbirilor, hotărîrea comună de a extinde și adinei conlucrarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, de a ridica pe o treaptă superioară colaborarea dintre România și Republica Guineea-Bissau pe plan politic, economic, teh- nico-științific, cultural și în alte domenii de activitate. S-a evidențiat, in acest context, interesul reciproc pentru promovarea unei largi și rodnice cooperări în industrie, agricultură și în alte sectoare importante pentru progresul economic și social al celor două țări, în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei colaborării și înțelegerii in lume.în cadrul schimburilor de opinii asupra actualității internaționale s-a apreciat că victoriile istorice obținute de popoarele africane pe calea eliberării și independenței naționale constituie un aport de seamă la lupta nașelor populare, a tuturor forțelor ogresiste, antiimperialiste pentru dreptul de a-și asigura o dezvoltare liberă, pentru pace și colaborare internațională pe bază de deplină egalitate intre toate națiunile. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Luis Cabrai au reafirmat profunda solidaritate militantă a partidelor și țărilor noastre cu lupta popoarelor din întreaga lume pentru propășire economică și socială de sine stătătoare, pentru respectarea dreptului lor la o existență liberă și independentă, în conformitate cu năzuințele și interesele lor fundamentale. A fost reînnoită, totodată, hotărirea României socialiste și a Republicii Guineea-Bissau de a-și aduce, prin eforturi și acțiuni unite, o contribuție activă la abolirea definitivă a vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste de asuprire și dominație, la lichidarea subdezvoltării, la instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale, la triumful idealurilor de libertate, independență și progres ale tuturor națiunilor, la statornicirea unui climat de destindere și securitate internațională, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.Corvorbirile au decurs într-o atmosferă de caldă prietenie.
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Tovarășii Nicolae Ceausescu si Luis Cabrai
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s-au întîlnit cu muncitorii
întreprinderii „Semănătoarea"

La scurtă vreme după încheierea primei runde de convorbiri oficiale la nivel inalt. tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Luis Cabrai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau. au făcut, o vizită la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală.Acest moment a oferit prilejul examinării unor modalități de conlucrare și cooperare, in folosul reciproc, intre cele două țări, cit și al cunoașterii directe de către înaltul oaspete a realităților economice ale țării noastre, viguroasa dezvoltare a industriei românești.Cei doi șefi de stat au fost însoțiți in această vizită de tovarășii Manea Mănescu. prim-ministru al guvernului, și Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, Emil Ni- colcioiu, ministrul justiției, de membri ai misiunii de onoare atașate pe lingă președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, ca ,și de persoanele oficiale care il însoțesc pe inaltul oaspete.

Bucureștenii au făcut celor doi șefi de stat, de-a lungul întregului traseu străbătut, ca și in secțiile uzinei, o manifestare plină de căldură, expri- mîndu-și satisfacția pentru întărirea colaborării dintre țările și popoarele noastre, sentimentele de prietenie pe care poporul român le nutrește pentru poporul din Guineea-Bissau. Cei doi șefi de stat au răspuns cu cordialitate aplauzelor și uralelor mulțimii.La marea Întreprindere „Semănătoarea". una dintre importantele unități producătoare de mașini agricole din țara noastră, distinșii oaspeți sint întâmpinați de ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, și directorul întreprinderii, Virgil Actarian, care înfățișează evoluția pe care a cunoscut-o această unitate, dau explicații asupra specificului ei, asupra dezvoltării și perspectivelor acestei subramuri a industriei românești.în timpul vizitării expoziției de mașini, președintele Luis Cabrai este informat despre faptul că specialiștii întreprinderii au realizat pină acum 

peste 150 de tipuri de mașini agricole din ce în ce mai perfecționate, că în prezent industria noastră constructoare de mașiny este capabilă să asigure întregul necesar intern de utilaje destinate mecanizării lucrărilor din agricultură. Reține atenția. în mod deosebit, o combină autopropulsată modernizată, aflată in producția de serie a întreprinderii, care poate executa 36 de tipuri de operațiuni.în timp ce parcurge principalele secții ale întreprinderii. înaltul oaspete guineez are prilejul să ia cu-, noștință de modul eficient de organizare a producției și de exploatare a modernelor utilaje integrate în liniile tehnologice ale unității. Se subliniază că multe dintre acestea au fost concepute, proiectate și executate chiar in uzină.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- bordat, în discuția pe care a purtat-o cu ministrul de resort și specialiștii întreprinderii, unele probleme legate de accentuarea profilării întreprinderii pe anumite tipuri de mașini și a 

făcut o serie de recomandări a căror aplicare va conduce la creșterea eficienței activității economice pe care o desfășoară experimentatul colectiv al acestei uzine.Sintetizîndu-și impresiile, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau a înscris, la sfîrșitul acestei vizite', in cartea de onoare, cuvinte de apreciere la adresa colectivului de muncitori, urindu-i mari succese în realizarea 'sarcinilor care îi revin in edificarea patriei socialiste. Președintele Luis Cabral a consemnat, de asemenea, bunele urări adresate poporului român, căruia poporul din Guineea-Bissau îi dă mărturia constantei și fidelei sale prietenii revoluționare.Tot în cursul dimineții de ieri, șeful statului Guineea-Bissau a întreprins o scurtă vizită prin noul cartier bucureștean Drumul Taberei, înaltul oaspete a avut prilejul astfel să cunoască unele proiecte de sistematizare a Capitalei și a apreciat linia arhitectonică modernă a noilor ansambluri de locuințe.

Realizări 
întrecere
In primul trimestru - 

planul depășit• Colectivele muncitorești din Județul Ialomița au îndeplinit planul trimestrial la producția-marfă în proporție de 102,2 la sută. Au fost produse peste prevederi 300 tone celuloză, 530 mc panouri din prefabricate, 2 milioane bucăți cărămizi, 86 tone fire de bumbac, 127 tone ulei, 158 tone brinzeturi, 395 tone carne și alte produse. (Aurel David).• Unitățile industriale din județul Gorj au încheiat primul trimestru cu importante realizări. Intre altele, au fost obținute suplimentar 45 431 tone cărbune, 20 000 tone ciment, 261 tone țiței, 180 tone mașini și utilaje pentru lucrări miniere, 276 mc cherestea de fag. 281 mp PAL, 181 mc placaj, mobilier în valoare de peste un milion lei. (Dumitru Prună).• Industria brăileană a înregistrat depășiri însemnate ale sarcinilor de plan la 36 de produse principale. Astfel, s-au realizat suplimentar 25 milioane kWh energie elecțfică. 654 tone țiței, 810 tone oțel', 550 tone' de mașini și instalații pentru industria metalurgică, 1 531tone laminate, 180 000 metri pătrați PAL, 1 858 tone celuloză si semiceluloză, 550 tone celofibră, 1 700 tone ciment ș.a. (Mircea Bunea).• Colectivele combinatelor de lianți și azbociment din Alejd, Tg. Jiu și Cîmpulung au expediat șantierelor, peste prevederile planului din primul trimestru, cantități însemnate de materiale : mai mult de 60 000 tone ciment, 150 000 bucăți cărămizi, 200 tone var, 6 kilometri tuburi din azbociment.
Cărbune și minereu 

peste prevederiIn perioada care a trecut din acest an, minerii de la Leurda au obținut o depășire de aproape 11 la sută a randamentului planificat pe post, inregistrind astfel cel mai inalt procent din bazinul carbonifer Valea Motrului. Ca urmare a acțiunilor întreprinse în vederea folosirii mai bune a utilajelor și timpului de lucru, creșterii vitezelor de avansare în abataje, optimizării întregului flux tehnologic, ei au reușit să extragă în plus, față de sarcinile la zi, 65 000 tone lignit, îndeplinindu-și angajamentele asumate pentru primul semestru al anului. La rindul lor, re- alizind o productivitate superioară celei prevăzute, minerii din bazinul Văii Jiului și de la exploatarea Ghe- lar au livrat unităților beneficiare, peste prevederi, mai mult de 58 000 tone cărbune și minereu de fier, iar colectivul întreprinderii miniere Barza a obținut o depășire a planului producției globale cu 3,2 milioane lei. (Agerpres).

in marea 
socialistă

De pe banda 
de montaj - 

tractorul nr. 500La întreprinderea „7 Noiembrie* din Craiova a ieșit, zilele trecute, de pe banda de montaj cel de-al 500-lea tractor cu încărcător hidraulic de tip „T.I.H.—445", realizat de la începutul fabricației. Se cuvine relevat că aceste tractoare au utilizări multiple în agricultură, pe șantierele de construcții și de hidroameliorații, în silvicultură și alte domenii. (Nicolaa Băbălău).
Laminorul de tablă 

electrotehnică 
în probeLa Combinatul de. oțeluri special» Tirgoviște se execută în prezent reglajul și probele la rece la instalațiile și laminorul pentru producerea tablei electrotehnice, care va fi utilizată în fabricația transformatoarelor de curent și a unor motoare speciale. Laminorul este dotat cu instalații de mare tehnicitate, controlul tuturor fazelor de lucru fiind automatizat. Tabla electrotehnică s-a importat pînă acum integral, astfel că prin punerea in funcțiune a noului laminor se va asigura, odată cu producerea ei în țară, și o importantă economie de valută. (Agerpres).

în exploatare - 
cea mai puternică 

macara navală 
din țarăLa Șantierul naval din Galați a intrat in exploatare macaraua-eapră de 320 tone forță, cea mai mare macara navală aflată în funcțiune în țară. Macaraua, impresionantă prin dimensiunile sale — 56 metri înălțime, 70 metri ecartament — a fost instalată pe șantierul de montaj al Grupului de șantiere pentru lucrări hidrotehnice Galați. Utilajul servește docul uscat ai șantierului naval, a cărui cameră de montaj a fost și ea recepționată cu puțin timp în urmă. Au fost astfel create condițiile pentru introducerea în camera de montaj a docului uscat a primelor mari secții ale mineralierului de 55 000 tdw, cea mai mare navă aflată în construcție la Galați. (Dan Plăeșu).

La cota 200 - 
în avansCu cantitățile de beton turnate ieri, 8 aprilie, constructorii conduși de comunistul Ion Irod au ridicat primul coș de fum de la Centrala termoelectrică Turceni la cota de 200 metri. Avansul ciștigat va permite harnicilor constructori să atingă înălțimea finală — 280 metri — cu mult înainte de termenul stabilit. înaintate sint lucrările și la cel de-al doilea coș de fum, aflat deocamdată la cota 8,5 metri. De relevat că la a- ceastă lucrare se aplică o metodă de mare randament prin care, odată cu pășirea soclului pe verticală, se glisează stilpii pentru structura interioară a turnului.——— - —LA ZI ÎN
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Dezbateri la pregâtirea Congresului eduratiel politice si culturii socialiste

CE A F DCPE E5EXE ?Adunările de partid care au dezbătut modul cum se realizează Programul ideologico-educativ au reprezentat o etapă de deosebită însem- rfătate în dezvoltarea și adîncirea activității de educație comunistă, revoluționară a tuturor cetățenilor. Organizațiilor de partid le vor reveni, desigur, sarcini importante în această direcție prin hotărîrile Congresului educației politice și culturii socialiste. E de La sine înțeles însă că, fără a aștepta congresul, planurile de măsuri adoptate în adunări, incluzind propunerile și sugestiile vorbitorilor, tinînd cont și de criticile formulate, slnt menite să constituie de îndată îndreptare de lucru eficiente pentru munca desfășurată de organizațiile de partid. Ne-am călăuzit deci pașii către cunoscuta întreprindere de prelucrare a lemnului „23 August" din Tîrgu- Mures spre a examina la fața locului modul în care au început să fie traduse în viată planurile de măsuri, documente ce trebuie să oglindească gindirea șl voința colectivă a organizației, năzuința ei spre ridicarea întregii activități politico-educative pe o treaptă nouă, superioară.

can- fiecă- parte
meth, Moise Todor, Ludovic Deak — ei înșiși fruntași în întrecere, oameni cu autoritate — au explicat în amănunțime sarcinile titative si calitative ce revin rui membru al colectivului în din planul pe lunile în curs.Un alt punct din plan prevede ca, pentru dezvoltarea neîntreruptă a a- titudinii înaintate față de muncă, e- lement esențial al formării omului nou, membrii de partid, îndeosebi cei cu mai multă experiență, să se o- cupe. fiecare în parte, de educarea a doi-trei tineri, străduindu-se să le cultive dragostea de meserie „văzută ca o artă". Și aid s-au stabilit sarcini cu termene precise. Răs

Neîndoielnic, unele măsuri pot avea un caracter permanent, dar aceasta nu anulează obligația de a se stabili termene precise de respectarea cărora cineva are îndatorirea să răspundă. în calitate de comunist, de membru al organizației, pentru realizarea întocmai în practică a acelei măsuri.Firește, sînt încă destule lucruri de făcut în această organizație — care dovedește, prin întreaga ei activitate, că și acolo unde lucrurile merg bine ESTE LOC DE MAI BINE — îndeosebi în direcția unei prezențe mai active a muncii politice în actualitate : nu se realizase încă, de pildă, prevederea din planul de mă-
Cum se înfăptuiesc planurile de măsuri

adoptate de organizațiile de partid
ACOLO UNDE PLANUL 

DE MĂSURI 
RĂSPUNDE 

NEVOILOR REALE...• Ne vom referi, pentru început, la planul de măsuri al organizației de bază nr. 22 din atelierul de sculptură în lemn. Ce putem constata, confruntînd planul cu desfășurarea adunării și. mai ales, cu problemele reale ale muncii politico-educative în cadrul atelierului ? în primul rînd că măsurile pe care le preconizează corespund efectiv necesităților, fiind menite să dea un nou impuls întregii activități de modelare a conștiinței înaintate în rindul colectivului.'La cele mai importante — și mai necesare — măsuri din plan s-au prevăzut termene și responsabilități precise. Bunăoară, adunarea a a- probat prevederea ca, pentru mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea lunară a sarcinilor de plan și realizarea de produse sculptate și cu intarsii numai de bună calitate, a- gitatorii să popularizeze, la început de lună, sarcinile de plan concrete pe fiecare loc de muncă și fiecare muncitor. S-au stabilit termene precise pentru aceasta, s-au precizat responsabilități. Responsabil : Viorel Colcer. membru al biroului, împreună cu agitatori ca loan Ne-

punde : Nagy Lajos, membru al biroului. Am constatat, printr-un sondaj efectuat în rindul celor mai tineri muncitori sosiți în colectiv, că și această măsură din plan a fost tradusă în fapt.— O dovadă grăitoare că planul de măsuri a fost de la bun .început bine chibzuit și echilibrat alcătuit — confirmă opinia noastră unul dintre muncitorii comuniști cu experiență. Carol Porțile — este și faptul că toți cei paisprezece tovarăși care au luat cuvîntul l-au apreciat ca atare. Desigur. s-au făcut și unele sugestii, dintre care una de foarte importanță. Este vorba vederea ca. în scopul unei cunoașteri a comportării în afara întreprinderii. în societate, biroul organizației să inițieze un studiu operativ în această direcție.Am consultat planul: propunerea fusese introdusă» sub forma unei prevederi clare. Dar, din păcate, fără să se menționeze și o responsabilitate precisă (cine răspunde ?), si fără a se stabili un termen de aducere la îndeplinire.De altfel, tot așa de vag s-a procedat și cu un șir de alte prevederi incluse în plan, pentru care s-a folosit expresia : „Toate aceste măsuri au un caracter permanent : răspunde biroul organizației bază"...

suri referitoare Ia Înnoirea lunară a gazetei de perete, termenul trecuse de mult, și aceasta deoarece nu fusese stabilită o responsabilitate personală precisă.

mare de pre- mai bune oamenilor familie și

CÎND RĂSPUNDEREA 
ESTE DIFUZA...Iată și un alt plan de măsuri, cel votat în adunarea organizației de bază nr. 24 de La secția întreținere, înainte de a ne referi la plan, am vrea să precizăm că în această organizație s-au ivit, mai ales în ultima vreme, un șir de probleme spinoase legate de atitudinea față de muncă, de anumite comportări (manifestări de indisciplină, de risipă, consum de băuturi alcoolice), care s-au răsfrînt împliniri de calitate țăe, cei luat o punînd te pe linia muncii politico-educative. Din păcate, am fost nevoiți să constatăm că, la mai multe săptămîni după desfășurarea respectivei adunări, propunerile amintite nu fuseseră incluse în plan. Or, se știe că aceasta e o datorie elementară a biroului organizației de bază care, în cadrul

și în anumite neîn producție (tărăgănări termene.etc.). Față de această situa- care au vorbit in adunare au ascuțită poziție critică, pro- si un șir de măsuri concre-
lucrări de slabă

următoarei adunări, e obligat prezinte comuniștilor planul îmbogățit ou propunerile si sugestiile făcute. în aceste condiții, planul de măsuri se prezintă destul de anemic fată de situația existentă și de nevoile reale ale organizației. Am fost nșvoiți să constatăm, totodată, diluarea responsabilităților prin ne- precizarea termenelor și nenominali- zarea celor care au îndatorirea să traducă în fapt obiectivele consemnate în plan. Aici însă, această observație se referă la totalitatea prevederilor din plan : la nici una dintre ele nu era fixat vreun termen și nu fuseseră stabiliți nici tovarășii care să răspundă pentru înfăptuirea lor.Rezultatul ? Aproape nici una dintre prevederi nu fusese tradusă în practică. în plan se preconizau, de exemplu. îmbunătățirea agitației vizuale prîn reîmprospătarea chemărilor la realizarea planului, actualizarea panoului pe care sînt așezate portretele fruntașilor. prezentarea angajamentelor în întrecerea socialistă pe 1976. înființarea unei gazete de perete pe secție etc. La data vizitei noastre, după cîteva săptămîni de la adunare, nimic din toate acestea nu fusese realizat. Cit privește organizarea de către agitatori a unor dezbateri critice în colectiv pe marginea cazurilor de încălcare a normelor Codului etic — dezbateri menite să cristalizeze o opinie publică mai combativă față de asemenea manifestări — nu se întreprinsese încă absolut nimic.Este necesar să se înțeleagă în mod limpede că planurile de măsuri, o- dată, adoptate de adunarea comuniștilor. trebuie să capete PUTERE DE LEGE pentru organizația de partid, pentru întregul colectiv, în acest context, este in afara oricărei îndoieli că sprijinul comitetului de partid trebuie să se facă puternic simțit. Fiindcă — și acesta e un învățămint valabil pentru toate organizațiile de partid — veritabilul etalon al nivelului calitativ la care s-au desfășurat și se desfășoară in continuare adunările și ședințele de partid în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, al eficienței acestora îl constituie rezultatele obținute în producție, urmările pozitive «pe care le au în climatul de muncă ăl' colectivelor, în desfășurarea activității ideologice și politico-educative, transformările survenite în întregul mod de comportare al oamenilor.
Victor BÎRLADEANU 
Cornel POGZiCEANU 
corespondentul „Scînteii"

Clu|-Napoca : locul de agrement din vecinătatea cartierului de locuințe „Gheorghieni

0 experiență
in curs de extindere

PROTECȚIA MUNCII
preocupare permanentă a sindicatelor

Vechimea neîntrerupta
■■

Răspuns 
la întrebările 

cititorilor

însă în o persoa- una sau absente

prevăzută de au dreptul la
in muncă si in aceeași unitate

9 9tățil în împrejurările care permit păstrarea vechimii neîntrerupte în aceeași unitate, reîncadrarea în muncă trebuie să aibă loc în termen de 90 de zile de la data încetării motivului ce a determinat întreruperea. Pentru anumite situații ca. de pildă, atunci cînd angajata încetează activitatea pentru a îngriji copilul în vîrstă de pînă la 7 ani, reîncadrarea în muncă trebuie să se facă la unitatea la care a lucrat anterior ivirii a- cestei situații. Reîncadrarea se poate face

Cititorilor care, prin scrisorile adresate redacției, au solicitat u- rele precizări privind vechimea neintreruptă in muncă și in aceeași unitate și drepturile ce se acordă pe această bază, le răspunde astăzi tovarășa Clemența Popa, consilier juridic in Ministerul Muncii.Personalul încadrat pe bază de contracte de muncă în unități socialiste de stat sau organizații obștești, care are stabilitate in muncă, acumulează pe lingă vechimea in muncă și vechimea neintreruptă in muncă șl in aceeași unitate, in raport cu care, potrivit legii, se acordă a- numite drepturi. împrejurările ce dau dreptul la neintreruptă în și in aceeași sînt prevăzute gea organizării cipllnei muncii tățile socialiste (Legea nr. 1/1970).Potrivit legii, au vechime neîntreruptă în aceeași unitate cei care au lucrat intr-o unitate pe baza aceluiași contract de muncă. cei care au fost transferați în interesul serviciului, cei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă din inițiativa unității pentru cauze ce nu le sint imputabile, precum și cei care au cerut desfacerea contractului de muncă din cauza unor situații ocrotite de lege : starea sănătății, incapacitatea temporară de muncă, îngrijirea copilului în vîrstă de pină la 7 ani etc. Mărimea vechimii neîntrerupte în aceeași unitate depinde de perioadele în care s-a depus activitatea pe baza contractului de muncă, legate între ele prin împrejurările prevăzute de lege, așa cum s-a arătat mai sus.Menționăm că. în cazul încetării activi-

cevechime muncă unitate in Le- și dis- în uni- de stat
în altă parte, dacă u- nitatea la care a lucrat persoana în cauză confirmă că nu ii mai este necesară.Este locul să precizăm. că, după 1 martie 1973, data intrării în vigoare a noului Cod al muncii, ne- maiputîndu-se desface - contractul de muncă celor chemați pentru satisfacerea stagiului militar, timpul cit se îndeplinesc aceste o- bligații. pînă la reluarea activității, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, intră în calculul vechimii neîntrerupte in a- ceeași unitate. Revenirea la locul de muncă, în astfel de situații. este obligatoriu să aibă loc în termen de 15 zile de la data lăsării la vatră ori a trecerii în rezervă. Pentru situațiile anterioare intrării în vigoare a noului Cod al muncii, perioada de îndeplinire a stagiului o împrejurare care nu întrerupe vechimea în aceeași unitate, dar nu poate intra în calculul acesteia.Cei care au vechimea minimă neîntre-
militar constituie

ruptă în aceeași unitate, lege, spor de vechime ce se acordă intr-o anumită cotă din retribuția tarifară de încadrare. A- ceste cote se majorează în raport cu mărimea tranșelor de vechime neîntreruptă în aceeași unitate. Sporul de vechime nu se mai acordă luna în care nă a avut mal multe nemotivate.Toți cei care beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeași unitate au și vechime neîntreruptă în muncă. La stabilirea acestei vechimi se au însă în vedere și alte situații, cum ar fi : trecerea de la o unitate la alta prin transfer la cerere, reîncadrarea într-o unitate de stat în termen de 90 de zile de la data ieșirii dintr-o cooperativă de producție meșteșugărească, unde s-a depus muncă în calitate de membru cooperator — cu acordul conducerii acesteia — sau de la data încetării activității depuse pe baza unui contract de muncă în alt loc de muncă decît o unitate socialistă.Vechimea neîntreruptă în muncă dă dreptul la programarea concediului de o- dihnă oricînd în cursul anului calendaristic. De asemenea, cei încadrați în muncă primesc, în cazul incapacității temporare de muncă, determinată de boală obișnuită sau accident care nu are legătură cu munca, o indemnizație mai mare dacă au o vechime neîntreruptă în muncă de peste doi ani. Totodată, personalul reîncadrat în condițiile păstrării vechimii neîntrerupte în muncă beneficiază de alocația de stat pentru copii chiar din luna in care a avut loc reluarea activității.

Zilele acestea, la Slobozia (Ialomița), au fost terminate lucrările unui nou lăcaș de cultură : Casa agronomului. Acest centru pentru perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor din agricultura ialomițeană dispune de un amfiteatru, de săli pentru lectură, laboratoare, bibliotecă, spații de cazare, cantină. Terenul din curtea noului edificiu va fi destinat efectuării unor experiențe în domeniile pomiculturii, viticulturii și legumiculturii.(Foto : Aurel David

Combinatul de prelucrare a lemnului Suceava. Aici, în incinta întreprinderii, într-un spațiu amenajat cu gust, funcționează de cîtva timp un punct alimentar. Peste tot ordine și curățenie exemplară. Vînzătoa- rele Elena și Stela Jurețchi dau zor cu vînzarea. Este un moment de vîrf, înainte de începerea schimbului II. Un scurt răgaz și un alt moment de Vîrf : aprovizionarea cu alimente și pentru acasă a lucrătorilor care au terminat primul schimb. La fel procedează și în pauzele de 30 de minute din cadrul schimburilor. în magazia de mină și în rafturi se găsește un bogat sortiment de mărfuri alimentare : lactate, brînzeturi, produse de panificație, mezeluri, conserve din carne și fructe, ape minerale, răcoritoare etc. La fel de bine aprovizionat este și punctul alimentar din incinta întreprinderii de reparații auto.— Acțiunea de organizare a unor asemenea microalimentare în unitățile industriale — ne spune tovarășul Dumitru Ciobanii, directorul Direcției comerciale a județului Suceava — a căpătat amploare în special după ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din toamna trecută. în orașul Suceava, de pildă, dispuneam de două asemenea unități. Numărul lor a sporit în prezent la opt, urmind ca pînă la finele anului să ajungă la patrusprezece. Concomitent, s-a avut în vedere înființarea de microalimentare și in incinta principalelor întreprinderi din celelalte orașe ale județului. 'Este un început bun. Se impune să-l dezvoltăm pe bază unei mai strînse colaborări cu întreprinderile interesate, cu sindicatele, să ținem seama de minusurile semnalate, de învăță- mintele desprinse în urma controalelor efectuate. Avem în vedere, intre altele, asigurarea unei ritmicități constante în aprovizionarea cu produse alimentare, ca și o mai mare grijă pentru modul lor de păstrare și desfacere. în același timp, este de datoria unităților beneficiare din orașul Suceava, îndeosebi, să a- sigure spații mai cuprinzătoare practicării acestui gen de comerț. Bineînțeles, direcției comerciale ii revine obligația imediată de a utila corespunzător cu cele necesare respectivele microalimentare. în felul acesta timpul cheltuit pentru aprovizionarea cu alimente se reduce la minimum.
Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

Ca o manifestare a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru sănătatea oamenilor muncii și îmbunătățirea condițiilor de lucru, legislația ptevede ca toate proiectele pentru construirea de noi întreprinderi să prevadă, în mod obligatoriu, respectarea normelor de tehnica securității și igiena muncii, precum și măsuri care să ducă la reducerea efortului fizic și la eliminarea noxelor, să asigure securitatea deplină a oamenilor în procesul de producție. în acest scop, numai în cursul cincinalului 1971—75, au fost cheltuite 10,4 miliarde lei de la bugetul de stat. Rezultatele eforturilor materiale și financiare ale statului se regăsesc în scăderea continuă a accidentelor de muncă. A scăzut cu peste douăzeci la sută, numai în decursul cincinal, eficientul vență al telor de Iar într-un cent și mai mare s-au redus numărul și gravitatea îmbolnăvirilor profesionale.Recent a avut loc Consfătuirea de lucru pe țară, organizată la Cluj-Napoca de către Uniunea Generală a Sindicatelor, cu participarea C.N.T.S., a Ministerelor Sănătății și Muncii, consacrată combaterii pulberilor industriale șl prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de acestea. Consfătuirea a reunit peste 300 cadre de conducere din ministere și centrale industriale, președinți și membri ai birourilor executive ale uniunilor sindicatelor de ramură și consiliilor județene ale sindicatelor, angajați din compartimentele de protecția muncii, ingineri și tehnicieni din unități industriale cu diferite noxe. în cele patru secțiuni ale consfătuirii au fost prezentate peste 70 de referate cu caracter tehnic și medical. S-au relevat, cu acest prilej, rezultatele bune obținute într-o seamă de întreprinderi din țară, ca urmare a unor acțiuni și eforturi care au antrenat oamenii de știință și specialiștii din unitățile economice. La întreprinderea „9 Mai" din Turda, in urma montării unor instalații complexe de captare, cantitatea de praf a scăzut in ultimii ani de circa 20 de ori, la întreprinderea „Independența“-Sibiu, ca urmare a introducerii tehnologiei de topire a fontei în cuptoare cu reducție fără miez, degajările de pulberi și gaze s-au redus la minim, ceea ce s-a întimplat și în turnătorii unde au început să fie folosite noi tipuri de lianți fabricați in țară — „Covalit" și „Covasiliu" — în amestecurile de formare. La Fabrica de ciment din Turda este în curs realizarea unui program de sistematizare, care sporește practic capacitatea de captare a prafului și care va fi urmat de măsuri de depoluare totală. Registrul exemplelor pozitive cuprinde foarte multe unități din întreaga țară.Firește, consfătuirea nu s-a limitat la aprecierea unor realizări. Ea a luat în dezbatere aspecte organizatorice și tehnice de cea mai mare importanță practică pentru a se a- junge la generalizarea celor mai bune soluții. Problemele concrete

ultimului și code frec- acciden- muncă, pro-

din întreprinderi au fost privite prin prisma consecințelor economice și social-umane determinate de existenta în cadrul unor unități a pulberilor industriale în concentrații ce depășesc normele departamentale de tehnica securității. Au fost analizate mijloace tehnice de combatere, captare și reținere a pulberilor și metodele eficiente de prevenire a îmbolnăvirilor cauzate de pulberi și aerosoli industriali.în cadrul consfătuirii s-a remarcat, și pe bună dreptate, că tehnica singură, oricit de perfecționată ar fi, nu rezolvă totul și că se impune acordată mult mai multă atenție respectării tehnologiilor de fabricare însușirii și aplicării instrucțiunilor de exploatare a diverselor instalații, menite să asigure
însemnări

la o consfătuire 
pe țară organizată 

la Cluj-Napoca

de

un mediu propice de lucru, realizării de ermetizare cu forțe proprii a instalațiilor, organizarea corespunzătoare a fluxurilor de producție și, bineînțeles, respectarea regulilor prescrise de igienă.Pe baza studiilor prezentate, a experienței acumulate, a propunerilor făcute trece la te pentru dustriale, de muncă în întreprinderile miniere, de materiale de construcții, îp cele metalurgice și constructoare de mașini. Acum este rindul ministerelor, centralelor și întreprinderilor să depună eforturile necesare, acea in- vestiț’e de pricepere și spirit organizatoric care să ridice și să multiplice rezultatele efortului material făcut de stat ; conjugat cu realizările cercetării noastre, cu mijloacele tehnice moderne, cu buna organizare a asistenței medicale, toate acestea' au darul de a asigura pretutindeni condiții de lucru în deplină securitate. pentru viața, integritatea corporală și sănătatea oamenilor muncii.
Alex. MUREȘAN 
Al. PLAEȘU

unor lucrări

în consfătuire se va acțiuni concrete', eficien- eliminarea pulberilor in- îmbunătățirea condițiilor

în magazinele cooperativelor de consumîn scopul satisfacerii cerințelor din ce în ce mai exigente ale cumpărătorilor, magazinele cooperative
lor de consum sint aprovizionate cu o mare varietate de mărfuri de sezon. în primăvara aceasta, ele oferă spre vinzare un sortiment bogat de articole de îmbrăcăminte modernă și de bună calitate : tricotaje, confecții. galanterie, marochinărie, încălțăminte pentru adulți, adolescenți și copii, modele noi, într-o largă paletă coloristică.Magazinele cooperativelor de con-I--------------------------

sum de tip „Supercoop" și „Super- magazin" dispun de suprafețe mari de vînzare, care permit etalarea mărfurilor în scopul alegerii libere a acestora, primăvară, tru bărbați tume etc.),(rochii, taioare, pardesie, jacțiete). iar raioanele pentru galanterie și marochinărie prezintă o gamă diversă de eșarfe, baticuri, ciorapi, lenjerie, umbrele, poșete, sacoșe.

Acum, în plin sezon de se găsesc confecții pen- (pantaloni, sacouri, cos- confecții pentru femei

Am avut ocazia, In ultimul timp, să discutăm pe larg despre problemele e- ducăției lucrătorilor din comerț cu mai mulți conducători de întreprinderi diverse, care desfac mărfuri textile, alimentare, de alimentație publică, metalo- chimice. Am fost, în acest scop, la Pitești, Ploiești, Brăila și Tîrgoviște și am cutreierat cîteva cartiere din Capitală. Fără excepție, directorii întreprinderilor comerciale respective ne-au vorbit cu entuziasm despre munca tinerilor absolvenți ai școlilor profesionale de specialitate, ai liceelor comerciale, care au fost repartizați, în ultimii ani, în unitățile de servire publică din țară. E o infuzie de tinerețe, într-unul din sectoarele la care apelăm zilnic cu toții : serviciile comerciale. „Avem peste tot oameni tineri, cu școală" — ne spunea deunăzi tovarășul Gh. Predoiu, directorul întreprinderii comerciale alimentare din Tirgoviște. într-adevăr, am constatat și multe dintre unitățile tîr- goviștene de blică tul cu studii și cu practică la bază, iar serviciul e mai bun, dialogul care precede actul comercial al vînzării este, dent, oare faptul semnalat zolvă peste tot și de la problema bunei serviri ? Un raid prin unitățile comerciale din oraș a scos la iveală faptul că o bună parte dintre lucrătorii — cu mai mare sau mai mică vechime in comerț — au totuși [încă unele carențe la capitolul educație, etică profesională. Am intrat la „Mondial", marele magazin universal din centrul orașului. Nu era aglomerație în local. Ne-am apropiat de raionul unde se brînzeturi.— O sută de grame Vînzătoarea, tinără, nu s-a clintit. Discuta a- prins cu o persoană „intimă". Abia într-un tirziu, cînd intima persoană i-a zis „pa", s-a îndreptat spre

noi că înservire pu-predomină tinere-
mai agreabil. evi- Dar re- sine

vindde... nici

noi și, oarecum surprinsă, oarecum contrariată că am deranjat-o. ne-a aruncat peste umăr :— Ce doriți ?Mergem și la „mezeluri" și cerem un anumit sortiment. „Nu avem — zice vînzătoarea scurt — și începe să-și trosnească degetele, își caută de lucru, dîn- du-ne să înțelegem că „audiența" a luat sfîrșit....La alt magazin, nr. 8, o vînzătoare, uitîndu-se în altă , parte, repetă fraza arțăgoasă și insinuantă :

tori : Nu a existat ședință — indiferent cînd și în ce scop a fost organizată — în care, după epuizarea ordinii de zi, să nu-i fi îndemnat pe lucrătorii noștri să aibă o comportare exemplară în raporturile lor cu publicul.Desigur, răspunsurile, a- proape identice, vădesc nu o lipsă de interes pentru munca de educație a lucrătorilor din slujba publicului, ci, dimpotrivă, o preocupare constantă. Dar tot acest răspuns arată că mo-

bărbierit, drept fuior Ne-am de ținuta lui, dar și el de observația noastră : „Da’,ce, dom’le, aici sînteți la «Ambasador» ? Aici e unitate de cartier, de categoria a II-a“.Care va să zică, după această optică serviciul public trebuie să fie mai bun în centru, bunișor pe la mijlocul orașului și „de care-o fi" în cartier ! Firește, e o gravă confuzie.

ne-a trimis, „bun venit", un de fum în nas. arătat contrariați Și, totuși,, modul de a se comporta, răspunsul ei, era departe de a fi satisfăcător. Dacă e de înțeles că dintr-un magazin, cu mii de articole, poate lipsi la un moment dat o anumită categorie de marfă, nu poate fi trecut cu vederea faptul că vînzătorii nu se clienților lipsă, că cînd vine că nu le alte mărfuri caracteristici
CiND DESPRE BUNA SERVIRE
SE DISCUTĂ IA... „DIVERSE"

„Asta e marfa, dacă-ți place" !......La autoservirea „Brazda" o cumpărătoare se interesează la bufetieră dacă mai are și alte sortimente alimentare decît cele expuse. O întrebare obișnuită, formulată zat. Și, totuși, a avut darul peste măsură„Da’ ce, nu vezi bine ? Asta e, ce se vede. Că' doar n-oi fi pitit eu marfa prin buzunareRostul acestor rînduri nu este acela de a prezenta o listă de abateri, cunoscute de altfel de cumpărători, ci mai ales de a descifra cauzele care perpetuează a- ceste abateri de la normele de conduită, de la regulile elementare de comerț. Tocmai de aceea am rugat pe directorii întreprinderilor „Alimentara" și al alimentației publice din Tîrgoviște să ne spună ce se Întreprinde in unitățile respective pentru ca toți angajații să aibă o atitudine respectuoasă față de cumpărător. Redăm din răspunsul celor doi direc-

calm, civili - întrebarea ei s-o supere pe „gazdă" :

dul în care întreprinderile comerciale respective se ocupă de educație nu este cel mai eficient. Practica arată că nu e destul să se amintească mereu, numai in treacăt, la „diverse", despre comportarea lucrătorilor în relațiile lor cu publicul. Sînt cazuri, și nu puține, care impun ca pe ordinea de zi a ședințelor profesionale și de sindicat să se treacă special, să se dezbată pe larg, problemele de educație, de comportare a lucrătorilor din sfera serviciilor, cu atît mai mult, cu cit acest mod de a face educație la „diverse", ocazional, in funcție de împrejurări, de durata ședințelor, a creat — nu numai la Tîrgoviște — in mentalitatea unor oameni din unități comerciale impresia că e bine să se comporte în mod diferențiat, în funcție de unitatea în care se află, de omul pe care îl servesc.Am intrat 'recent la „Sighișoara", de lingă București, dară, iar local de consum Hala Traian din Masa era mur- ospătarul, ne-

Foarte mulți vfnzători, responsabili de magazine și chiar de piețe alimentare asociază acest perimetru alimentar cu lipsa de curățenie.Am trecut duminică, 29 martie, prin piața mare a Ploieștiului. în unele unități de legume, pe unele platouri — marfă claie peste grămadă — resturi de legume, bulgări de pămint, lipsă de curățenie. „Ca la piață — ne-a zis, convins că are dreptate, responsabilul boxei nr. 17. Ce vreți, aici nu vindem mătăsuri fine, vindem legume".Ca în multe am întîlnit la acea categorie puși în slujba căror rent criticată, pildă, la oprit la metice. o sticluță „N-avem“ vînzătoarea mediat parte.Jignise oare fata de la cosmetice pe cineva ? Nu.

alte orașe. Ploiești și de oameni publicului, a comportare — apa- nu poate fi totuși Am„Omnia" raionulCineva de- a mutîndu-și j- privirea în altă
intrat, de și ne-am de cos- a cerut parfum, răspuns

scuză în fața pentru această nu-i informează marfa cerută, recomandă cu aceleași ș.a.m.d.Firește, toate aceste „cazuri" și mentalități, descrise mai sus, vin în contradicție flagrantă cu atenția, buna cuviință, amabilitatea cu care sintem înconjurați în marea majoritate a unităților de servire publică. Vom da un singur exemplu din miile care se pot da. La un modest magazin de țesături din București, de pe strada 30 Decembrie nr. 58. cineva a cerut 5 m de stofă pentru două rochii. Cumpărâ- toarea respectivă tocmai se pregătea să plătească, dar vinzătorul (unitatea are doar unul) n-a lăsat-o: „Stați o clipă, zice el, să vedeți mai bine pe ce dati banii și, totodată, să vă arăt spre ce modele de rochii e bine să vă orientați". Și pe loc a început să facă o demonstrație profesională...înseamnă avem două vînzători : Nici vorbă, lor de pregătire, de educație e diferit. Ceea ce impune factorilor de răspundere din comerț, din fiecare unitate în parte, organizațiilor de partid intensificarea muncii de e- ducație. Mai exact, aducerea acestei probleme de la „diverse" la primul pe ordinea de zi a țelor profesionale, a nărilor generale ale torilor din serviciile ce, unde să fie discutată cu toată răspunderea și seriozitatea.

Succesele colectivului întreprinderii de rețele electrice-Iași întreprinderea de rețele electrice Iași își desfășoară activitatea pe raza județelor Iași și Vaslui, asigurînd cu energie electrică toate întreprinderile industriale, unitățile agricole de stat și cooperatiste, precum și peste 820 localități, unde are aproape 200 000 consumatori. în același timp, specialiștii întreprinderii proiectează toate instalațiile electroenergetice, pînă la tensiunea de 110 kV, inclusiv pentru unitățile agricole și populație, pentru iluminat public etc. De asemenea, execută reparații capitale la toate instalațiile din blocuri și proprietăți particulare. întreprinderea pregătește electroenergeticieni prin școala profesională și liceul e- nergetic.După cum ne informează ing. Vlad Vasiliu, directorul între prinderii, colectivul acordă atenție specială întreținerii re țelelor electrice și îmbunătățirii continue a sistemelor de distribuție.în acest fel, colectivul întreprinderii de rețele electrice Iași a reușit să încheie primul trimestru al anului 1976 cu o depășire a planului producției globale în valoare de 1.2 milioane lei, cel al producției marfă — cu 4.9 milioane lei și la con- strucții-montaj — cu peste 1 milion lei. în acest trimestru și prestările de servicii către populație au fost intensificate, efec- •tuîndu-se lucrări peste prevederi în valoare de peste 500 000 lei.
Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

că în comerț categorii de buni și răi ?Doar gradul

punct ședin- adu- lucrâ- publi-
Gh. GRAURE Institutul de sudurd incercdri 

de materiale din Timișoara
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decalajelor dintre județele acelorași zonePe baza indicațiilor date de comandamentul central, la această dată trebuia să se termine semănatul culturilor din prima epocă. în numeroase județe. această lucrare s-a încheiat sau se execută pe ultimele suprafețe. Din datele centralizate ieri la ministerul de resort se desprind citeva aprecieri ți concluzii deosebit de semnificative.
Suprafața totală însămînțată reprezintă peste un mi

lion de hectare. în întreprinderile agricole de stat se
mănatul culturilor din prima epocă s-a efectuat pe 90 
la sută din suprafața planificată, iar în cooperativele 
agricole pe 70 Ia sută.

Cooperativele agricole din 8 județe — Teleorman, 
Olt, Dolj, Mehedinți, Vîlcea, Dîmbovița, Argeș și Alba — 
au încheiat semănatul culturilor din prima epocă.

Se constată decalaje între județele situate în aceeași 
zonă în ce privește suprafețele semănate (cifrele repre
zintă procentul în care s-a îndeplinit planul Ia însămîn- 
tarea culturilor din orima enocă în județele rămase întarea culturilor din prima epocă în județele rămase 
urmă), după cum urmează :ZONA 1 ZONA A ll-AConstanța 39 Neamț 46Brăila 71 Galați 51Timiș 74 lași 58Caraș-Severin 59Vaslui 60

Timpul este înaintat și, în aceste condiții. selate agricolă, în fiecare județ unde lucrările sînt

ZONA A III-AHarghitaCovasnaSibiuSuceava Bistrita-NăsăudSălaj’
1323293032
38uni- mă- concentrării tuturor forțelor la cîmp. astfel incit semănatulimpune ca în fiecare întîrziate să fie luatesuri in vedereaculturilor din prima epocă să se încheie în timpul cel mai scurt, să se execute cu cea mai mare atenție pregătirea patului germinativ pentru culturile următoare.

IBIIIîn aceste zile, în întreg județul Cluj se muncește de zor la pregătirea terenului și semănat. Comandamentul județean s-a întrunit operativ într-una din diminețile trecute împreună cu președinții consiliilor intercooperatiste și inginerii șefi din S.M.A. S-a constatat că nu peste tot se muncește organizat și disciplinat. A fost aspru criticat faptul că, in unitățile agricole din cadrul consiliului intercooperatist Căianu. specialiștii din S.M,A. nu colaborează strins și organizat cu cei din cooperativele agricole, fapt ce face ca mașinile să nu fie folosite la întreaga capacitate. Au fost combătute tendința unor conducători de S.M.A. și unități agricole de a nu grăbi ritmul de lucru, ca și falsul lor optimism că totul va merge bine. în cadrul unor consilii intercooperatiste au fost depistate tractoare care erau folosite la alte treburi decit cele legate de in- sămințări. Pornind de Ia aceste constatări. comandamentul a stabilit măsuri practice, eficiente, care își arată roadele. în întreprinderile agricole de stat, de pildă, a fost pregătită aproape întreaga suprafață pentru semănatul culturilor din prima epocă și a fost însămînțată toată suprafața planificată cu legume. Rezultate bune au fost obținute la însămînțarea sfeclei de zahăr în cooperativele agricole din cadrul consiliilor intercooperatiste Cimpia Turzii, Gherla, Cluj-Napoca, Ceanu Mare și altele.

— în județul nostru — ne-a spus tov. ing. Gheorghe Moldovan, director general al direcției județene a- gricole — există condiții pentru intensificarea lucrărilor agricole de primăvară. Punem accent pe semănatul sfeclei de zahăr pe cele 7 000 de hectare, lucrare ce se va încheia în cel mult 4—5 zile. Știm, o serie de unități, printre care cele din cadrul consiliilor intercooperatiste Bonțida, Dă- bica, Mica, sînt rămase în urmă.Cooperatorii și mecanizatorii din unitățile care fac parte din consiliul intercooperatist Cimpia Turzii s-au angajat ca, pînă la 12 a- prilie, să încheie semănatul culturilor din prima epocă și de la această dată să înceapă semănatul porumbului. Desfășurarea lucrărilor arată că ei se vor ține de cuvînt. S-a incheiat semănatul legumelor și al sfeclei de zahăr, este avansat plantatul cartofilor și se lucrează de zor la pregătirea terenului. Cooperativa agricolă Cimpia Turzii a încheiat și de astă dată prima aceste lucrări, fiind urmată de cooperativele agricole Luna, Viișoara. Triteni-Colonie și altele. Cu multă rîvnâ. in ordine și disciplină se muncește și în unitățile. din cadrul consiliului, intercooperatist Mihai Viteazul. Au fost luate măsuri pentru mobilizarea unor mijloace suplimentare în sprijinul cooperativelor din raza consiliilor intercooperatiste Mica, Cășeiu.

Aici, în ultimele trei zile bune de lucru au fost pregătite peste 5 000 ha teren și au fost însămințate aproape 3 000 hectare cu diferite culturi din epoca întii.agricole din județ s-a intensificat mult ritmul lucrărilor. De pildă, in mai multe cooperative agricole apar- ținînd consiliului intercooperatist Jibou. în satele comunei Someș-Odor- hei, toți locuitorii erau pe cîmp. „Am stabilit — ne relatează tov. Alexa Te- glaș, președintele cooperativei agricole din localitate — ca pînă la 10 aprilie a.c. să terminăm de semănat toate culturile din epoca întîi. în acest scop, fiecare țăran cooperator și mecanizator, fiecare formație de lucru știe unde trebuie să-și desfășoare activitatea în fiecare zi". Asemănător se lucra și la cooperativa agricolă Crișeni.Din ultima situație centralizată la direcția județeană agricolă rezulță însă că, pînă la data de 8 aprilie a.c., însămînțările de primăvară au fost efectuate numai în proporție de 38 la sută. Procentul mic este determinat și de faptul că, pînă la data amintită, 19 cooperative agricole de producție, printre care Samsud, Bu-. ciumi. Bădăcin, Ileanda, Rus, Tisău și Cuzăplac. n-au început însămînțările de primăvară. în alte unități ritmul de lucru este cu totul nesatisfă- câtor, deși timpul este înaintat, iar vremea deosebit de favorabilă. Asemenea situații am întîlnit la C.A.P. Mirșid și Creaca, unde erau însămințate doar 15 din 130 hectare și. respectiv, 16 din 290 hectare planificate a fi însămințate în această perioadă. Era ora 10. La C.A.P. din Mirșid mecanizatorul Chelement Știrb pornea abia atunci la lucru, iar la secție am găsit încă trei tractoare și o semănătoare. La ora 11,30 sîntem Ia secția de mecanizare a cooperativei a- gricole din Creaca. Și aici două tractoare. trei semănători SU-29 tite pentru semănat și trei stăteau nefolosite.Iată de ce considerăm că stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și comandamentele agricole comunale trebuie să ia, urgent, măsurile de rigoare.
Gheorghe RUSU
corespondentul „Scînteii"

în multe cooperative

BUZĂU

pregă- discuritrustul

pia, Costești, Gherășeni, cooperative situate în aceeași zonă, însămînțarea florii-soarelui a întîrziat. „Noi am început semănatul florii-soarelui încă de joia trecută — ne spunea Nelu Batog, directorul S.M.A. Stîlpu— dar am oprit lucrarea pînă luni deoarece ni s-a comunicat de la direcția agricolă să nu semănăm vreo citeva zile pînă ce se ridică temperatura. Cu forțele pe care le avem, 19 semănători, vom încheia lucrarea pînă joi seara". Așa să fie ! Miercuri la orele 7,30 ne-am oprit în curtea secției de mecanizare Costești, care aparține de S.M.A. Stîlpu. La acea oră se aflau acolo 7 tractoare. Ce suprafață s-a însămînțat ? Șeful secției nu a putut să ne spună decît că luni a lucrat o semănătoare, marți — 3, iar miercuri— 4 semănători. Rămîneri în urmă sint semnalate și în unitățile consiliilor intercooperatiste Puiești, Rim- nicu-Sărat și Balta Albă.Iată de ce trebuie reamintit cu insistență că se impune ca timpul de lucru să fie folosit din plin, de la ivirea zorilor pînă seara tîrziu.
Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

Pe terenurile cooperativei agricole din Topoloveni, |udețul Argeș, se 
lucreazâ intens la semănatul legumelorFoto : E. Diehiseanu

BACĂU;

Recuperarea 
industrială 

a deșeurilor 
de mase plasticeLa întreprinderea județeană de industrie locală Bacău s-au asimilat și introdus în fabricație o serie de produse care pot fi realizate parțial sau in totalitate din deșeuri de mase plastice. Este vorba despre o seamă de repere tehnice (sertare pentru mobilă, glisiere pentru vitrine), articole de uz casnic și gospodăresc (suporți pentru sticle, etajere, ghivece pentru flori), precum și o seamă de jucării pentru copii. Ele sînt realizate din deșeuri de cauciuc sintetic, poli- stiren, polietilenă. PVC. Din de- șeurile adunate din unitățile industriale și gospodăriile cetățenilor, industria locală băcăuană a realizat în ultima vreme o cantitate de articole tehnice industriale și bunuri de consum în valoare de peste 40 milioane toate aceste lizate la un la sută mai similare dinIng. Corneliu Croitoru, directorul întreprinderii, ne spunea că, pentru acest an, industria locală băcăuană și-a propus să prelucreze peste 400 tone de deșeuri tice. Totodată, vor puse îh valoare și între care deșeuri fabricarea scamei vatei de croitorie, fire și fibre sintetice pentru realizarea unor Înlocuitori de lînă, cioburi de sticlă pentru producția de artizanat etc.

lei. De remarcat că produse au fost rea- preț de cost cu 20—50 mic decît produsele materie primă nouă.
din mase plas- fi colectate ?i alte materiale, textile pentru de tapițerie si

Gh. BALTA
corespondentul „Sofntelf

PERFECȚIONAREA COLABORĂRII
* INTRE ÎNTREPRINDERIal acestor neajunsuri : întreprinderi ale industriei confecțiilor, cum ar fi cele din București, Iași. Brăila, Bîr- lad, Sighișoara, Craiova, Odorhei, Vaslui, Călărași, Drobeta Turnu-Se- verin, întimpină dificultăți în realizarea sarcinilor de producție la sortimentele stabilite în contractele cu beneficiarii.Cînd vor fi recuperate restanțele ? Am notat rezultatele unor investigații — întreprinse cu sprijinul corespondenților „Scînteii" — în citeva din unitățile vizate.La întreprinderea „Dunăreană" din Giurgiu cadența lentă a livrărilor s-a soldat, pe primele trei luni, cu o

Experiența arată că înfăptuirea la timp și în bune condiții a sarcinilor de plan în orice sector de activitate industrială — at.ît în ceea ce privește producția pentru piața internă, cit și în domeniul exportului — este hotă- ritor determinată de îndeplinirea ritmică a planului producției fizice, în sortimentele și cantitățile contractate, la nivelul înaltelor exigențe calitative de către toate întreprinderile care concură la realizarea unui produs. De aceea, în Legea pentru adoptarea planului național unic pe anul 1976 se prevede in mod expres necesitatea de a se acționa pentru perfecționarea., coptinpă a cooperării între întreprinderi. Și, în marea majoritate a cerință majoră este tocmai.Totuși, i canismul < așa cum i ceasornic, perimetrul industriei tocmai să menea neajunsuri, spre a repune in mișcare toate resorturile bunei conlucrări între întreprinderi.— De ani de zile, o serie de întreprinderi cu care colaborăm, cum ar fi fabrica de țesături „Dorobanțul" din Ploiești, fabricile de stofe din Sibiu și Buhuși sau „Bumbacul" din Timișoara. își onorează exemplar obligațiile contractuale în relațiile cu unitățile centralei noastre — ne spune directorul comercial al centralei. Gheorghe Ciorăscu. Așa, de fapt, este și normal. Mai greu ne explicăm de ce unități furnizoare, cum sînt fabricile de mătase „Victoria“-Iași, „Panduri“-București, fabricile de bumbac „Dunăreană" din Giurgiu și cele din Lugoj,. Botoșani, Pitești, întreprinderea de tricotaje ,,Zimbrul“-Suceava, întreprinderea de in și cînepă „Intex“-Păulești, in ciuda repetatelor noastre intervenții pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale, continuă să figureze cu in- seînnate restanțe în asigurarea fondului de materii prime necesare industriei confecțiilor. Iată și un efect

mestru. livrînd unor beneficiari cantități suplimentare de țesături pentru cămăși — nu și-a onorat, in schimb, obligațiile contractuale fală de întreprinderile de confecții din Sighișoara și Iași, cărora nu le-a trimis însemnate cantități de tercot ..Libelula" și „Vucova" și flanel „Polar", perturbind îndeplinirea planului.— Cauzele acestor restanțe sint multiple — ne spune Marcel Opri- șan, director adjunct al întreprinderii. în principal, furnizorii de fire pentru astfel de țesături (filaturile din Oltenița și Baia Mare) nu au respectat termenele înscrise în contracte. Demersurile întreprinderii bo-

aplicării unui șir de măsuri interne de natură organizatorică.Este îmbucurător să constatăm că, așa cum s-au angajat conducerile întreprinderilor menționate, ..lanțul dereglărilor" din activitatea de cooperare între unitățile care concură la realizarea confecțiilor se va încheia, în general, în cursul acestei luni. Desigur, pentru ca aceste angajamente să devină fapte se cere ca măsurile stabilite să fie cu promptitudine aplicate, ca. în continuare. conducerile centralelor industriale de resort să-și exercite e- fecliv atribuțiile ce Ie revin in domeniul cooperării intre întreprinderi, acționînd operativ și eficient pentru respectarea disciplinei contractuale, pentru rezolvarea tuturor problemelor în suspensie. Bunăoară, sint întreprinderi noi, ca cele din Buzău, Deva. Slatina, cărora centralele de resort — ale industriei bumbacului și industriei mătăsii — trebuie să le acorde un sprijin mai substanțial, să le asigure toate condițiile tehni- co-materiale necesare realizării obligațiilor lor contractuale.— Sint convins de materii prime lichideze cit mai tanțele, astfel ca fecții să-și poată integral sarcinile spus directorul general al Central"! industriei confecțiilor. Iosif Steinbach. Această afirmație se sprijină pe un argument concret : in ultimele zile, livrările din partea unor unități restanțiere s-au îmbunătățit. E- sențial este să se persevereze in această direcție. în ceea ce ne privește, vom căuta să organizăm in așa fel munca, pentru ca in cel mai scurt timp să recuperăm răminenle în urmă, contracte Subliniez depinde.tudinea colectivelor din unitățile furnizoare.

•> ■-încheierea semănatului sfeclei zahăr a adus in planul priorităților intensificarea lucrărilor de pregătire a terenului și insămințarea celor 22 500 hectare cu floarea-soarelui. Pînă ieri, conform datelor furnizate de direcția agricolă, s-au semănat 20 600 hectare. Unele cooperative, cum sint cele din Ulmeni, Aldeni, Dulba- nu, Șarînga și Luciu, au încheiat a- ceastă lucrare.La Stîlpu, Merei, Izvorul Dulce, Li-

de
întreprinderilor, aceastărespectată în-

intr-una din secțiile întreprinderii „Timpuri noi" din Capitals

AI. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii

sectoare, menu funcționează cuîn unele cooperării ar trebui,Investigațiile noastre in l de activitate a Centralei confecțiilor și-au propus i releve cauzele unor ase-
precizie de Pe marginea unor neajunsuri cu repercusiuni 

asupra realizării planului in industria confecțiilor

importantă restanță față de prevederile tele Din din de plan, mai ales la sortimen- de tercot „Andrei" și „Vucova". răspunsul directorului unității Giurgiu, Ilarion Cozea. aflăm : — Furnizorul nostru din Satu-Mare — întreprinderea textilă „Ardeleana" — trebuia să ne aprovizioneze în mod ritmic, eșalonat, pe fiecare decadă și nu să ne livreze fondul de materie primă „în asalt", pentru ca, la rindul nostru, să putem realiza și livra la timp, ritmic, țesăturile către beneficiari. Se impune o intervenție mai fermă a centralei in acest domeniu. Pe de altă parte, a- preciem că întreprinderea de comerț exterior „Românoexport". cu care colaborăm, ar trebui să se preocupe mai intens și mai eficient de procurarea unor coloranți. să aducem „la zi" F sfirșitul acestei luni, ne-am organizat astfel incit să acordăm prioritate produselor în restanță.întreprinderea „Moldova" toșani — deși și-a realizat dicatorii. de plan pe

Sperăm livrările pînă la în acest scop, activitatea, absolutădintoți primul Bo- in- tri-

toșănene, precum și cele ale centralei pe lingă aceste unități, nu au contribuit, pînă acum, la impulsionarea livrărilor. Așteptăm deci grabnic măsuri de accelerare a livrărilor de fire. Am stabilit cadrul organizatoric corespunzător producției cu un număr mai mare de războaie ; am întărit controlul de calitate pentru a preveni orice divergență cu beneficiarii. Scontăm pe recuperarea restanțelor pînă la data de 20 aprilie.Mari întirzieri în livrări înregistrează și întreprinderea textilă din Lugoj la sortimentele „Olandină", „Zefir-carouri" etc. Directorul unității. Dumitru Belu. ne-a informat că, la cererea Centralei industriei bumbacului. întreprinderea din Lugoj și-a sporit producția de tercot „Păstorel" și „Oreste", fiind astfel nevoită să-și încetinească ritmul In producția de „Olandină". Directorul a evitat să mai amintească faptul că aceste articole figurau insă pe listele restanțelor din anul trecut. în schimb, ne-a asigurat că restanțele la „Olandină" vor fi recuperate integral in luna aprilie, ca rezultat al

că furnizorii noștri se vor strădui râ urgent toate res- unitățile de con- realiza ritmic și de plan — ne a

iar obligațiile asumate prin să fie respectate intocniai. din nou că reușita noastră în mare măsură, de solici-
Viorel POPESCU
și corespondenții „Scînteii'

EXPLOATATE RAȚIONAL, APELE ȚĂRII POT ASIGURA MAI MULT PEȘTE
Publicăm astăzi, in continuare, scrisori sosite la redacție după apariția articolelor intitulate „Potențialul productiv al bazinelor piscicole — mai bine valorificat".

Amenajarea iazurilor în lanț, pe cursul văilorArticolele intitulate „Potențialul productiv ai bazinelor piscicole — mai bine valorificat", publicate îp ziarul „Scînteia", prezintă problemele cele mai stringente ale pisciculturii, precum și căile și metodele rezolvării acestora. Am reținut in mod deosebit acele referiri la o serie de categorii de terenuri pretabile amenajărilor piscicole, precum și la noi tehnologii destinate să confere rentabilitate ridicată acestor amenajări. Rămin insă în dezbatere probleme vechi, a căror rezolvare prezintă astăzi o stringentă actualitate datorită importanței pe care conducerea partidului și statului o acordă amenajării bazinelor hidrografice ale riurilor țării noastre și Luncii Dunării in scopul combaterii inundațiilor, care, după cum se știe, au provocat mari pagube în anumite zone ale țării.De regulă, în practica amenajărilor hidrotehnice pentru combaterea viiturii se prevăd bazine de atenuare, care acumulează temporar unda de viitură și apoi, într-o anumită perioadă de timp, o descarcă uneori fără nici o folosință practică. Eficiența unor asemenea lucrări se calculează pe ansamblul obiectivelor apărate. dar. in același timp, mari suprafețe de teren reprezentate prin cuveta acestor bazine de atenuare rămrn practic neproductive. în această ordine de idei, cred că ar trebui luate in considerare și alte metode

de stingere a torenților. O practică cunoscută de secole în nord-estul țării noastre și care a dat întotdeauna rezultate în combaterea inundațiilor este amenajarea in lanț a iazurilor piscicole pe cursul unei văi, astfel ca viitura să se atenueze în trepte de apă succesive, fără amenajări suplimentare. Iazurile piscicole incorporează viitura peste luciul lor de apă permanent, anulindu-i puterea de distrugere prin transmiterea in cursul văii, din treaptă în treaptă, a unui volum de apă din ce în ce mai redus. Transmiterea undei de viitură din iaz in iaz micșorează cu mult viteza de evacuare a apei din zona supusă precipitațiilor, cu multiple efecte pozitive, între care cea mai importantă pentru piscicultura o constituie obținerea fitoplanctonului. în aceste condiții, iazurile piscicole se prezintă în permanență ca suprafețe productive, care, in condițiile actualei tehnologii de producție, pot aduce beneficii de peste 10 000 lei la hectar.Ca atare, iazurile piscicole sînt totdeauna de preferat construirii bazinelor de acumulare, care ah ca scop unic acumularea temporară a undei de viitură pentru stingerea inundațiilor. Există insă și posibilitatea a- daptării unor amenajări mixte, de lacuri de acumulare și iazuri piscicole, primele urmind să rezolve sarcinile de gospodărire a apelor în
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funcție de necesitățile locale sau pe plan național — hidroenergie, irigații, alimentare cu apă a orașelor și industriilor — în timp ce iazurile ar urma să preia volumul de apă excedentar acestora, valorificîndu-i potențialul în producția de pește, contribuind, totodată, activ și la combaterea ; inundațiilor. Să nu lăsăm deci să curgă în mare nici o picătură de apă, fără a extrage maximum de foloase din potențialul acestora, și primul pas în acest sens să-ț facem trezind la viață vechile iazuri ale Moldovei, extinzînd experiența de aici pe tot cuprinsul țării, după nevoi și posibilități.O suprafață importantă din teritoriul țării noastre ridică, de .asemenea, probleme în ce privește valorificarea sa optimă, care cuprinde, în cadrul multiplelor aspecte, și piscicultura. Este vorba de Lunca Dunării, care a fost, pînă cu puțin înainte de anul 1950. o importantă sursă de a- provizionare a țării noastre cu pește. Nu eștel mai puțin adevărat că exploatarea care se dădea acesteia era de tip extensiv, atît pe terenurile joase care reprezentau o salbă de lacuri ce se țineau lanț de la Tr Severin la Tulcea și în care se practica pescuitul liber, cît și pe zonele mai înalte, pe care agricultura lua cel mai adesea aspectul pășunatului. Folo

sința care s-a dat în ultimii anii Luncii Dunării i-a imprimat un caracter dominant agricol. în situația actuală, incintele indiguite pentru a- gricultură au o producție variabilă, în funcție de gradul de formare a solurilor din luncă. Astfel, în zona malurilor Dunării, unde procesul de formare a solului s-a încheiat, se în- tilnesc productivitățile cele mai înalte. Dimpotrivă, în zonele depresio- nare, care de multe ori aparțin unor bălți nesecate, al căror nămol incă nu s-a uscat suficient datorită apelor de infiltrații din Dunăre, nu numai că productivitatea scade pinâ la ultimele limite, dar se întilnește pe alocuri procesul de sărăturare a solului.Consider că exploatarea acestor incinte ar trebui să îmbrace o formă mai complexă, găsindu-li-se cea mai adecvată folosință. Pentru cea mai mare parte a terenurilor joase, siri- gura folosință care se soldează cu indicatori de rentabilitate favorabili este piscicultura. Reinundarea lor ar înlocui producția agricolă, care se află sub limita rentabilității, cu o

producție de pește care găsește aici mediul natural de dezvoltare. în același timp, apa din Dunăre, bogată în mii fertil, va realiza o creștere a cotelor acestor terenuri în raport cu nivelurile apelor fluviului și o evoluție către tipul de sol favorabil culturilor agricole. Iar cu timpul, in condițiile în care există unele culturi agricole ce se pretează la tipul de sol format prin inundare repetată a terenurilor depresionare, se poate adopta chiar și o folosință mixtă a acestor terenuri : agricolă și piscicolă. producția fiecărei folosințe ur- mînd celeilalte, succesiv pe aceeași parcelă, la un oarecare număr de ani. O asemenea dezvoltare de tipul aso- lamentului practicat curent în agricultură ar aduce importante avantaje fiecăreia dintre folosințele implicate.
Prof, univ. dr. docent 
Gh. BARCA
Facultatea de industrie 
alimentară și tehnică piscicolă 
a Universității din Galați

Valorificarea apelor termale în pisciculturaProblemele actuale și de viitor ale pisciculturii noastre, ridicate cu multă competență în coloanele ziarului „Scînteia" din 21 februarie și
5 martie a c.. în articolele intitulate „Potențialul productiv al bazinelor piscicole — mai bine valorificat", mi-au reținut in mod deosebit aten

ția. în articolele amintite sînt citate și crescătoriile Homorog și Tămașda, aparținînd întreprinderii piscicole Cefa din județul Bihor — una dintre cele mai vechi unități de acest fel din țară și cu o experiență îndelungată in creșterea intensivă a crapului. Amenajările piscicole în județul Bihor ocupă o suprafață totală de peste 1 300 ha. Cele mai multe dintre acestea au fost înființate pe terenuri înmlăștinate sau sărăturate, improprii agriculturii. Producțiile de pește care se realizau aici. în primii ani. nu depășeau 800—1 000 kg la hectar. Odată însă cu schimbarea tehnologiilor de exploatare, prin reducerea ciclului de creștere a crapului de la trei la doi ani. aplicarea unor metode noi de fertilizare a eleșteelor cu îngrășăminte organice și minerale, precum și introducerea în policultură cu crapul a unor noi specii fito și planc- tonofage. am ajuns să obținem în mod curent, în unele ferme, producții de 2 400—2 700 kg pește Ia hectar.Transformările ce au loc astăzi in mediul acvatic ca urmare a construcțiilor hidrotehnice ce creează noi bazine acvatice, a lucrărilor hidro- ameliorative care transformă terenurile inundabile și bălțile in terenuri agricole, precum și efectele poluării apelor pun probleme noi pentru .piscicultura. în acest sens, valorificarea integrală a rezervelor de hrană naturală din mediul acvatic, aplicarea de noi procedee tehnologice. introducerea unor specii de pești cu regim alimentar diferențiat oferă posibilități reale de intensificare a pisciculturii. Fac aceste afirmații pornind și de la rezultatele obținute de noi, în ultimii cinci ani, în ce privește valorificarea apelor termale din județul Bihor. în stațiile de reproducere artificială amplasate în zona Băilor Felix am produs pină acum aproape 500 milioane

larve de crap. Pe această cale, nu numai că am reușit să ne asigurăm întreg necesarul de puiet pentru popularea crescătoriilor, dar am livrat unităților piscicole din țară circa 100 milioane de larve și 450 tone puiet de o vară. Folosirea apelor termale în procesul reproducerii artificiale la pești devansează cu a- proape o lună de zile reproducerea, avind ca rezultat direct o creștere în greutate a puietului de 2—3 ori mai mare față de cel obținut in mod obișnuit. Și. folosind la populare exemplare de puieți viguroși. in greutate de 70—90 grame bucata, nu numai că eliminăm pierderile din timpul iernii, dar printr-o îngrijire și un regim de alimentație rațional obținem sporuri de creștere in greutate cu 20—35 la sută mai mari decit în sistemul de creștere clasic.Pasul următor în direcția valorificării apelor termale ii va constitui folosirea lor în procesul propriu-zis de creștere a peștilor. Aceasta va permite prelungirea cu aproape 4 luni a ciclului de producție în crescătorii, ceea ce va asigura sporirea corespunzătoare a producției de pește pe unitatea de suprafață. Primele experimentări vor incepe chiar din acest an.La indicația comitetului județean de partid a fost întocmit un program special avind ca obiectiv final introducerea noilor tehnologii de creștere în toate eleșteele întreprinderii noastre. Este și aceasta o dovadă a felului în care colectivul unității noastre înțelege să traducă în fapte sarcinile puse de conducerea partidului nostru în fața tuturor pis- cicultorilor țării.
Inq. Gheorghe CARAIMAN 
directorul întreprinderii piscicol» 

■ Cefa, județul Bihor
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0 fcipW cramă tuturor catedrelor, o „materie"
pe care trebuie să o predea toii educatorii

SPIRITUL REVOLUȚIONAR, 
MILITANTîn pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste, important moment și pentru perfecționarea întregului proces educativ din școală, redacția „Seinteii" împreună cu Direcția științe sociale, activități educative și sportive din Ministerul Educației șt Tnvățamintului au organizat, recent, un ciclu de dezbateri referitoare la direcțiile principale de acțiune ale școlii pentru sporirea rolului acesteia, ca factor principal de educație, în spirit revoluționar, patrio-

tic, a copiilor și tinerilor. Au luat parte circa 150 de cadre didactice, directori de școli, secretari ai organizațiilor de partid, inspectori școlari, elevi, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, ^părinți, cercetători în domeniul pedagogiei și psihologiei, ingineri, medici, activiști ai instituțiilor de cultură care conlucrează cu școala etc. Prezentăm azi puncte de vedere exprimate în cadrul dezbaterii organizate la Deva.

La noi, actul artistic și complementul lui critic au valoare obștească. în acest caz. răspunderea criticii capătă importanță socială, iar xerci- tarea ei potrivit principiilor eticii și echității socialiste, ale rigorii și francheței specifice modului înaintat, comunist, de a gîndi, devine îndatorire fundamentală. Un asemenea mod nu este străin criticii noastre muzicale de azi, dar la o analiză amănunțită vom remarca și multe neimpliniri, care sînt cu atît mai nepotrivite timpului nostru, cu cît dispunem și de o frumoasă tradiție în privința dezbaterilor de critică artistică deschise, curajoase; constructive.Vom aminti, de pildă, că, în pe- interbeli- Jora,Breazul, Andricu, Alessan-— și alții

toarele concerte-dezbatere de la ra- dioteleviziune și de la societatea ..Muzica", in timp ce muncitori, țărani. elevi, studenți, academicieni (din alte domenii) aduc o prețioasă contribuție la reușita dialogurilor respective. Să fie o cauză teama de a nu supăra confrații ? Dar ne amintim că Mihail Jora nu s-a sfiit să-și exprime — în public — rezerve serioase în legătură cu „Fantezia pentru pian și orchestră** de Paul Constantines- cu, fără ca prin aceasta să se fi considerat că-și denigrează confratele.Există deci și o tradiție și un climat propice exercitării deschise a

de fapt, indiferența față de artă. Un mod la fel de dăunător ca și criticismul acerb, ca și căutarea de noduri în papură, ca și exprimarea de o- biecții ori de laude confuze. Sau ca vehicularea de false probleme. De pildă, exclusivismul acelor muzicieni care socotesc mijloacele de expresie ca unjc factor riul valorii — rească în care liști" resping opus novator, zișii „moderniști", nu se emoționează, tot din principiu, la nici o operă amintind „bieții clasici**...
determinant în crite- de unde situația nefi- așa-zișii „tradiționa- din principiu orice iar confrații lor, așa-

țumirii, fie prin veninul negativist — atmosfera vieții artistice.Dar mai este, se știe, și problema atitudinii celor asupra cărora este exercitat actul critic. Trebuie recunoscut că, nu o dată, aceștia devin irascibili și vindicativi, descurajînd, printr-o asemenea atitudine, travaliul critic deschis, bine intenționat. De aceea, nu este nepotrivit, credem, să amintim cîteva adevăruri etice care, deși cunoscute de toată lumea, sînt adesea eludate. Este știut, de pildă, că recunoașterea . .constituie primul pas către De ce am refuza,

Discuția a pornit, cum era și firesc, de la cîteva coordonate concrete ale locului in care se desfășura : județul Hunedoara. Acest județ include în perimetrul său vestigii istorice inestimabile, care evocă începuturile glorioase și tradițiile eroice de luptă revoluționară ale poporului nostru pentru libertate și o existență demnă ; include, deopotrivă, dovezi elocvente ale efortului toare a poporului rea orînduirii socialiste. Este, deci — s-a afirmat, pe bună dreptate — un cadru educativ deosebit de propice.— Ca aici, pretară,

și capacității crea- nostru In edifica-

nizate în afara programului școlar (invățămîntul politic, manifestările cultural-artistice, dialogul cu reprezentanți ai vieții politice, culturale, științifice, vizitele și excursiile, acțiunile de muncă patriotică etc.). Fără a subaprecia cu nimic rolul a- cestora în formarea profilului revoluționar al tineretului școlar, participant» au precizat limitele înguste ale unei astfel de optici, subliniind că :
IMPERATIVE ALE PROGRAMULUI

IDEOLOGIC AL PARTIDULUItutindeni în veche și mai nouă, voluționare de luptă .. . pendență națională și emancipare socială, profundele prefaceri înnoitoare ale socialismului, spiritul militant muncitoresc, comunist oferă educatorilor — profesori sau părinți — un bogat material principial și concret pentru formarea conștiinței pa- triotice-revoluționare a tinerilor — a menționat prof. Constantin Clemente, de Ia Liceul de chimie din Deva.Deci, o primă direcție de acțiune : preocuparea mal intensă a școlii, a familiei, a întregii societăți pentru cunoașterea profundă, direct de la sursă, de către tineretul școlar, a trecutului glorios de luptă al poporului nostru, a tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, ale partidului comunist. a înfăptuirilor socialiste de astăzi în geografia locală, în geografia întregii țări. Cunoaștere implicată în procesul educativ, ca un suport trainic a) formării convingerilor revoluționare.în acest context n-qu lipsit, alături de exemplul unor modalități rodnice de apropiere a elevilor de întreg acest cadru educativ, referiri critice la manifestări de formalism și improvizație in organizarea unor excursii și vizite, de verbalism și ton moralizator ale unor prelegeri și conferințe, ia slaba preocupare pentru a se prezenta, explica, pe înțelesul elevilor de diferite vîrste, idealurile revoluționare care animă societatea noastră socialistă, politica partidului și statului nostru. „Cred că încă nu-i călim suficient pentru a înțelege și învinge greutățile pe care le vor înfrunta în viață, greutăți inerente unui proces constructiv atit de vast ca cel pe care-1 traversează poporul nostru — a spus prof. Zoe Zaharia, directoarea Liceului pedagogic din Deva, gazda ospitalieră a mesei noastre rotunde. Curajul luptei cu greutățile și priceperea înfruntării lor reprezintă acea dimensiune militantă necesară profilului spiritual al unui tinăr revoluționar".De regulă, atunci cînd se analizează activitatea educativă a școlii sint citate, in primul rînd, acțiunile orga-

istoria mai tradițiile re- pentru inde- — în principal, prin procesul instructiv, prin diversele discipline de studiu se asigură tineretului școlar o concepție științifică, materialist-dia- lectică despre lume și viață, o pregătire politică activă — Vasile Cîm- peanu, inspector școlar, Sibiu ;— se cuvin menționate, cu deosebire, rolul și sarcinile educative ale științelor sociale predate în școală, după cum nu trebuie neglijată valorificarea atributelor profund educative ale celorlalte discipline (limba și literatura română, istoria și geografia) ; pregătirea prin și pentru muncă, activitatea direct productivă a elevilor în atelierul-școală conturează, de asemenea, un cadru propice conștientizării actului educativ — Cornel Stoica, inspector școlar general al județului Hunedoara.Mai mulți participant! la discuții au fost de părere că abordarea problematicii complexe a educației comuniste a tineretului presupune, implicit, abordarea într-un mod nou, democratic și pedagogic, dacă se poate spune astfel, a tradiționalului raport profesor-clev. în această ordine de idei, prof. Ernest Uscar, de la Liceul metalurgic din Călan, s-a refe-, rit la acea dublă direcționare a. actului educativ: „Intrind la lecție, nu-1 fac numai pe elev să muncească, ci muncesc alături de el ; mă pregătesc temeinic pentru a-1 face să înțeleagă noțiunile pe care i le predau ; îmi consolidez propriile convingeri și cunoștințe politice, militante, pentru a i le transmite, convingător, tînărului din bancă**. La rîndul său, elevul Dumitru Șarlă, de la Liceul pedagogic din Deva, oferea un argument foarte convingător : „Cine știe mai bine decît noi. elevii, uteciștii, cum ne gîndim propriul viitor ? De aceea, prezența elevilor înșiși in pregătirea și desfășurarea întregului proces de educație revoluționară trebuie să capete un caracter activ, conștient, nu de simplă receptare**.Acestea implică, evident, ca pe încă una dintre principalele direcții de preocupări ale cadrelor didactice, ale organizațiilor de partid din școli, pregătirea poiitico-ideologică, temeinică, constantă a educatorilor comu-

niști ; o comportare exemplară sub raport etic, profesional, uman a comunistului de la catedră reprezen- tind deopotrivă o „lecție** de conduită și un „model** uman superior pentru tineri.în cadrul discuțiilor s-au încercat și definirea conceptului de educație revoluționară-militantă, conturarea trăsăturilor etice specifice tînărului revoluționar din societatea noastră socialistă, definirea, responsabilităților politlco-sociale pe care societatea le conferă educatorilor comuniști din școală, din familie, organizațiilor de partid, organizațiilor U.T.C. și subliniat, în aceastăde pionieri. S-a ordine de idei, necesitatea îmbogățirii literaturii politice și pedagogice cu lucrări care să abordeze mai direct aceste probleme, să semnaleze experiențe pozitive, să ofere educatorilor teme de meditație, de acțiune. Și, nu mai puțin, cu lucrări adresate tinerilor, pe înțelesul lor, la îndemîna activiștilor organizațiilor de tineret.
Florica DINULESCU

rioada că, Mihail George Mihail Alfred drescu din „generația de aur“ a lui George Enescu — au atras atenția asupra problemelor muzicii nu numai prin opera lor, ci și prin strădania de a crea ceea ce mim curent de opinie. Prin foarte personale, exprimate cer, deschis, conducindu-se semnificația dictonului latin ira et studio („fără ură și nire“), ei aduceau „în for“ împlinirile și .neîmplinirile creației muzicale, într-un mod pe care aveau să-1 împrumute adesea și discuțiile din cenaclurile anilor noștri. De pildă, ne aducem cu bucurie aminte de discuțiile aprinse — însă profund principiale — purtate în jurul dramaticului și emoționantului oratoriu „Constelația omului" de Tiberiu O- lah, discuții în care, de la președintele Uniunii compozitorilor pînă la cei mai tineri membri ai acesteia, toți și-au spus cuvîntul răspicat, ge- nerînd un climat sănătos de dezbatere creatoare.Iată de ce stîrnește o firească nedumerire faptul că întîlnim, azi, destui critici muzicali carp se exprimă confuz, ori cultivă un supărător ton apologetic, ambele atitudini mărturisind aceeași îndepărtare de la aprecierea netă, tranșantă, folositoare. E- xistind precedente ca acelea evocate mai sus, este firesc, de asemenea, să ne întrebăm de ce tocmai maeștrii muzicii noastre nu-și expun părerile — în public — de pildă în atrăgă-

Pentru o critică artă deschisă,

Lo Muzeul din Iași

Expoziția Ștefan DimitrescuLa împlinirea a 90 de ani de la nașterea pictorului Ștefan Dimitrescu (1886—1933), Muzeul din Iași, prin străduința competentă și devotată a muzeografilor de la secția de artă românească, a scos in lumina expoziției opera acestui creator pentru a o și impune timpului de față, consemnat este, i cest sens, faptul că, in ciuda celor peste patru decenii care s-au scurs de la dispariția lui Ște- , fan Dimitrescu, semnificația operei acestui artist. departe de a se diminua sau altera, și-a îmbogățit înțelesul și forța de emoționare.încercarea de restitu- ție întreprinsă de Muzeul din Iași vine, în pragul Congresului educației politice și culturii socialiste, ca o contribuție la sublinierea a- celei direcții, implicată în dialectica revoluționară de dinamizare spirituală a maselor, care demonstrează, prin o- pera artiștilor de frunte. că arta autentică râmîne vie în timp, descoperiridu-i-se, cu fiecare generație, noi valori. Această încercare este cu atît mai binevenită cu cît opera acestui pictor, fără a fi fost uitată, nu a fost așezată, prin ani. la locul ce i se cuvine.Este bine să amintim că inspirația populară și meditația socială responsabilă, cuprinse în opera lui Ștefan Dimitrescu, nu sint fenomene singulare pentru generația lui. Dar este

viguros, valorifica conștiinței ' *. De în a-

de subliniat că. în cadrul epocii, acest pictor ieșean apare ca talentul cel mai consecvent angajat. Iar locul său este cu atît mai limpede de stabilit cu cit nimeni nu pictase ca el înainte, cu cit puțini l-au egalat în severitatea, concizia și puterea exprimării. Nu ne gin- dim, firește, numai la modul figurării și al expresiei sau la calită-
CARNET

PLASTICțile sensibile ale picturii, ci, mai cu seamă, la însăși temelia unui principiu : acel principiu la care s-a referit și Tonitza, în 1933, cînd a notat că „nici un artist din generația mea nu a posedat mai mult ca Ștefan Dimitrescu o înaltă conștiință profesională și o desăvirșire interioară".Retrospectiva de la Iași mai are darul de a ne demonstra că prestigiul artei românești moderne, precum și formele ei picturale supreme. au fost consolidate și de opera lui Ștefan Dimitrescu, ale cărui mijloace riguroase și relativ simple — concentrarea, stăpînirca clasică a formei, evitarea oricărpi nesemnificativ, și concepția populară alături de poezia obiectivă a realizării — au
amănunt precum

contribuit (alături de opera lui Pallady, Pe- trașcu. Tonitza. Șirato, Iser, Bunescu, Szolnay, Eder, Ghiață, Mattis- Teutsch, Țuculescu ș.a.) la discreditarea unor practicieni ai formulelor gratuite, precum și a filistinilor de orice vîr- stă, neadaptați sarcinii obștești a breslei.Fără îndoială,** limpezimea gîndirii și a expresiei, revărsarea cumpănită a sentimentului— incluse succesive, Grigorescu• cu, de a nouă cultură plastică, specific românească — urmează, azi, un drum lărgit și de Ștefan Dimitrescu. Exemplul £ău— reafirmat de cele peste două sute de lucrări cuprinse în expoziția de la Iași — continuă să ofere încă trainice temeiuri pentru permanenta înnoire a expresiei artistice, însă pe fundamentul justificării de către realitatea epocii.Opera de armonie u- nică a lui Ștefan Dimitrescu, pătrunsă de răspunderi sociale și naționale, fără de care nu ne putem imagina liniile de dezvoltare ulterioară a picturii noastre, așteaptă să fie înfățișată maselor largi prin expoziții itinerante și popularizată, pentru a fi cunoscută și asimilată după cuviință, ca una din componentele progresului cultural românesc, în faza lui modernă.

în eforturile începind cu și Andrees- desăvîrși o

Raoul ȘORBAN

în general nu- _ ' păreri sin- după Sine părti-
actului critic, dezbaterii creatoare, construirii necesarului curent de opinie — și există și îndemnul principial cuprins în Programul partidului. în spiritul lui, trebuie spus că nu sînt de acceptat nici laudele nemeritate adresate unor manifestări diletante, lipsite de măiestrie, dar nici criticile dure, jignitoare, eu e- fect dizolvant, care nu au nimic comun cu discuția calmă, tovărășească, principială și constructivă. Iată, tocmai pentru că nu sînt puține reușitele demne de sinceră prețuire în ceea ce privește compozițiile adine ancorate în realitatea noastră, nu putem trece cu vederea poziția unor critici care, dintr-o greșită înțelegere a imperativelor timpului, pun sub unul și același con de lumină — favorabilă ab initio — aproape toate lucrările cu titluri care sugerează un conținut contemporan. Dar titlul unei piese nu-i poate garanta și... valoarea — și iată cum o eronată exercitare a magistraturii critice poate dăuna bunei dezvoltări a creației, lipsind-o tocmai de ochiul mereu treaz al exigenței ideologic-estetice, exigență pe care documentele de partid, nevoile spirituale ale societății ne-o impun în primul rînd. Este, din partea criticii, un mod de a proceda care dezvăluie,

Studiind și însușindu-ne temeinic ideile privitoare la artă cuprinse în Programul partidului, vom înțelege limpede că o compoziție autentică, fie ea „tradițională", fie „novatoare", trebuie să poarte amprenta sincerității, a pasiunii și a măiestriei, a originalității, izvorîte din ceea ce este specific spiritualității noastre, din năzuința de a se crea opere în armonie cu preocupările spirituale ale societății, cu marile teme ale actualității României socialiste, cu marile idealuri ale umanității.în această lumină, misiunea criticului muzical apare și ea cit se poate de limpede. în locul aprecierilor de circumstanță, critica să ne demonstreze dacă o nouă operă este concepută sau nu cu meșteșug creator ; în locul divagațiilor lăturalnice, să ne îndemne să medităm dacă opera respectivă este expresivă ; iar în locul teoretizărilor despre ceea ce George Călinescu numea „carnea îngerilor", să spună tranșant dacă opera luată în discuție se înscrie în climatul sufletesc al țării, dacă a convins sau nu a convins șl, mal cu seamă, de ce a convins sau nu a convins. Căci, atît aprecierile apologetice, cit și cele negative, dacă sint nemotivate, nu pot decît să polueze — fie prin polenul adormitor al automul-

propriilor limite progres, odată cu refuzul criticii, să facem acest pas ? Este știut, de asemenea. adevărul potrivit căruia a admite că altul este (cel puțin !) la fel de și tine mod de care te drept om civilizat. De ce am respinge posibilitatea de a fi calificați astfel ? Și, în aceeași ordine de idei : a accep- îți poate fi la

dotat ca este un a gindi califică

ta că un coleg un moment dat superior te proiectează în lumea oamenilor culți, interesați nu exclusiv de propria persoană, ci de bunul mers general. La fel cum a face publică o asemenea recunoaștere ține de cea mai trainică fibră etică a artistului : omenia...Ar mai fi de adăugat că toate aceste adevăruri eterne sint cuprinse în ceea ce Codul nostru etic Înțelege prin spirit critic șl autocritic — și că promovarea acestui spirit în viața artistică se concretizează cel mai util prin strădania tuturor creatorilor de a crea curentul sănătos de opinie care, exprimat prin viu grai sau în pagina tipărită, poate contribui sensibil la conturarea unei atmosfere artistice cu multiple rezonanțe în creație și deopotrivă în conștiința auditorilor. Cărora nu le este străin sen- • sul nobilelor cuvinte prin care Mihail Jora caracteriza actul artistic autentic : „Nici o operă muzicală nu e valabilă dacă e lipsită de acel freamăt interior, ce reprezintă însuși izvorul ei ascuns, cît și rațiunea ei de a fi". Iar acel freamăt nu este altul decît acela al talentului înnobilat de flacăra unei înalte morale.
Doru POPOVICI

Ion BRAD

Templul dinafară"

Liceul de electrotehnică și grupul școlar de construcții din Bistrița

ACTUALITATEA CINECLUBULUI
Mișcarea cineamatorilor prezintă un bilanț rodnic

...și își propune obiective și mai îndrăznețeAstăzi se poate vorbi de o mișcare cinematografică de cineamatori cu caracter de masă, care include cel puțin cîteva centre puternice, la Timișoara și la București, la Bacău și la Reșița, la Oțelul Roșu și la Sînni- colau Mare, la Iași și la Craiova etc. Calitatea producțiilor de cineclub s-a dovedit, de la an la an, în creștere și numărul creațiilor reprezentative, de asemenea, afirmînd un potențial creator solid, cu frumoase perspective. Anual au loc, acum, felurite confruntări cu caracter teres zonal prilejuiască schimburi experiență, diversificat
ale cineamatorilor, unele republican, altele de in- sau local, în măsură să ne-

destinele filmului românesc. Astfel de acțiuni sînt totdeauna binevenite și toate manifestările cu conținut educativ, etic și estetic se cer activizate pe viitor.Cineamatorii utilizează mai spornic, în ultirrta vreme, și propria lor creație în scopul unor utile acumulări și schimburi de experiență. în București se organizează anual, de pildă, „Pelicula de aur“, un festival care și-a cîștigat lauri de tradiție. La ultima sa ediție, a treia, au fost prezentate aproximativ 50 de scurt- metraje noi. Dar simpla prezență în festival a unor cinecluburi și meda-
In pregătirea Congresului educației politice

și culturii socialiste

adesea utilitatea

cesare de S-au și acțiunile cultural-educative ale cinecluburilor, care și-au extins aria de cuprindere a activității lor, dovedindu-și socială.Sînt numai cîteva din motivele care justifică, acum, în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste trecerea în revistă a unora dintre problemele actuale ale mișcării cineamatorilor. Cinecluburile au dobîndit în viața unor întreprinderi și instituții o importantă funcție civică, devenind mijloace ale muncii politice de masă și auxiliare prețioase ale procesului de producție ; filmele cineamatorilor — înregistrînd pe peliculă momente din activitatea cotidiană — au servit nu o dată diferitelor întreprinderi la eliminarea unor neajunsuri ivite în procesul productiv. Creația cineaștilor amatori a dobîndit apoi o oarecare ritmicitate, filmele — mare parte din ele — nu se fac la întimplare, ele exprimă o necesitate, răspund, tot mai aplicat, comenzii sociale.Un bun exemplu in acest sens l-am avut nu de mult la Timișoara unde, în organizarea „Cineclubului ’70", s-a desfășurat o amplă dezbatere consacrată filmului de actualitate. Am participat, practic, la o foarte atentă și aprofundată analiză a producției naționale de filme Întreprinsă de cineamatori. care s-au dovedit buni cunoscători ai artei a șaptea și care au vădit — fapt foarte important — un interes deosebit pentru

liile repurtate, nu ar fi singure în măsură să împlinească dezideratul necesar al schimbului de idei pe marginea filmelor realizate.Iată de ce a fost întîmpinată cu mult interes inițiativa unor cinecluburi bucureștene de a organiza, pe marginea filmelor realizate, dezbateri tematice. La cineclubul „Ecran- util", spre exemplu, a avut loc o interesantă dezbatere despre „filmul de producție" : după vizionareacitorva pelicule inspirate direct din activitatea unor întreprinderi, cineamatorii, în dialog cu cineaști profesioniști, le-au analizat cu simț de răspundere, ajungînd Ia concluzia foarte necesară că legarea cit mai strînsă a filmelor de problemele reale, de viață și de muncă ale întreprinderilor în care ființează cinecluburi este o condiție indispensabilă pentru eficiența social-politică a întregii mișcări de amatori. Astfel de dezbateri au mai avut și au în continuare loc. acum, în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste și tematica lor — axată îndeosebi pe conținutul educativ al filmelor de cineclub — este de natură să impulsioneze creația.în tentativa de a veni cît mai eficient în sprijinul producției, cineamatorii și-au diversificat modalitățile artistice, obținînd rezultate bune atît prin reportaje la locul de muncă,

menite să înregistreze pe peliculă prețioase inițiative, cît și prin rai- duri-anchetă cu ochi există însă o anume rativă în tonul unor registrate pe peliculă imagini terne, care surprindă esențialul, mat nu este întotdeauna axat pe idei directoare și, ca să mai luăm un exemplu, filmul de protecția muncii, care ar putea fi utilizat intensiv în întreprinderi, nu a căpătat o dezvoltare corespunzătoare.Apoi, îndeosebi în domeniul filmelor de ficțiune, senzația de „idei confecționate" apare uneori cu pregnanță. Multe cinecluburi din țară au astăzi posibilitatea reală de a aborda, cu rezultate, de ficțiune (firește, de dimensiuni încă de Ia nivelul tre-

de „reflector** ; tendință decla- filme, sînt în- încă destule nu reușesc să materialul fil

bune filmulmai reduse) ; dar, ideii și al scenariului, exigența buie să funcționeze mult mai activ.Toate aceste preocupări trebuie să fie corelate cu un permanent efort de perfecționare a pregătirii profesionale. Sînt astăzi cinecluburi care ființează ca niște adevărate școli (este de amintit îndeosebi cineclubul C.F.R. Timișoara). Sînt, în schimb, alte sul țării, unei mai tematice Cîțiva regizori profesioniști sînt foarte activi în procesul acesta de îndrumare al amatorilor — Lucian Bratu, Andrei Blaier, Geo Saizescu, Alecu Croitoru, David Reu — dar dincolo de eforturile individuale este neapărat necesară o perseverentă îndrumare instituționalizată.Cineamatorismul, la capătul a două decenii de experiență și de perseverență, așa cum a relevat-o și bogata „Gală a filmului de amatori" organizată recent în Capitală, poate fi considerat astăzi o componentă importantă a mișcării artistice de masă, cu rosturi educative și culturale ferm conturate în procesul amplu de formare și perfecționare a conștiinței socialiste.

cinecluburi, pe care simt riguroase îndrumări de specialitate, regizori
tot acut și maicuprin- nevoia sis-

Călin CĂLIMAN

• LA TVLCEA au avut loc numeroase acțiuni dedicate aniversării a 55 de ani de la crearea P.C.R. De o largă participare s-au bucurat simpozioanele, expunerile și dezbaterile pe teme privind crearea P.C.R., lupta poporului pentru independență și unitate statală, coordonatele noului cincinal în județul Tul- cea, ținute Ia Babadag, Stejaru. Vasile Alecsandri, Nalbant. Nicolae Bălcescu, Chilia Veche și în alte localități ale ' județului. 
• „România in lume", „Politica 
P.C.R. — politică de pace și

prietenie", „Propunerile Româ
niei pentru o nouă ordine poli
tică și economică în lume", 
„Congresul al XI-lea al partidu
lui despre politica externă" sînt teme ale unor simpozioane organizate în JUDEȚUL ME
HEDINȚI. • NOUTĂȚI EDITO
RIALE. Expoziția de tipărituri 
„Doljul editorial '71—’76“ înmănunchează circa 150 de lucrări din producția locală, editate de Comitetul județean de partid Dolj, Comitetul județean de cultură și educație socialistă. Casa corpului didactic. Universitatea

din Craiova etc. Secția de pro
pagandă a Comitetului județean Arad al P.C.R., împreună cu Comitetul județean al femeilor au scos de sub tipar broșura intitulată: „Femeile — prezență ac
tivă în viafa economico-socială a 
județului". „Gorjul literar" grupează cîteva din cele mai recente scrieri — poezii, eseuri, reportaje, însemnări — ale creatorilor gorjeni, inspirate din realitățile vremurilor noi, socialiste. 
Recent, a ieșit de sub tipar. într-un ' tiraj de 3 500 exemplare, un album'de caricaturi, editat de

CARNET CULTURALsecția propagandă a Comitetului județean Sălaj al P.C.R., în sprijinul îmbunătățirii activității colectivelor redacționale ale gazetelor satirice din județ, e A- 
GENDĂ GORJEANA. Un mare număr de lectori, propagandiști și profesori de științe sociale din județul Gorj au audiat la Tg. Jiu expunerile „Momente sem
nificative din istoria luptei 
P.C.R. pentru libertate și drep

tate socială" și „Confruntarea de 
idei in domeniul gîndirii econo
mice privind viitorul societății 
omenești. Contribuția P.C.R. la 
aplicarea creatoare și dezvolta
rea gîndirii economice marxist- 
leniniste", din ciclul manifestărilor consacrate aniversării partidului. Sub genericul „Cinstim 
hărnicia în muncă", Ia Casa de cultură a sindicatelor din Tg Jiu a fost prezentat un frumos

Frumoasa carte de versuri bilingvă — română și engleză — pe care, sub titlul Templul dinafară — The outlying Temple, a publicat-o Ion Brad, in tălmăcirea lui Marcel Pop-Corniș, la c- ditura „Dacia" este 0- pera unei maturități poetice. S-au sedimentat anii și trăirile, conștiința lirică a devenit mai bogată și vocea poetului trădează tonurile mai multor vîrste, deși timbrul este acela al unei bărbății plenare. Poetul, stăpîn pe uneltele meșteșugului său, își lărgește puterea dc cuprindere. Verbul său este adecvat viziunii sale.Viziune a unui peregrin prin erele antice ale unei culturi spirituale, dar a unui călător iarăși și centrul său, spre șiilor sale, Ion Brad cătuită, parcă, două acolade cuprind la mijloc rimul propriu al poetului. Acoladele închipuie două grupuri de poezii dintr-un elenic cu care chide și se volumul. Iar acest „templu ră“ poetul se spre miezul ■ sale, spre spațiul originar al patriei, al satului său.Grecia a oferit poetului prilejul unor intense trăiri, dintre care numai unele sînt legate direct de rolul și spiritul Eladei. Straturi de experiențe, de la cele mitologice, filozofice, prin cele mijlocite de peisajul mediteranean, pînă la cele de ordinul istoriei trăite, a experiențelor morale, toate a- cestea le recunoaștem în poeziile ciclului e- lenic. Găsim în versuri pline de fervoare mai puțin desfătările unui Ins care gustă luminile și liniile peisajului, cît reflecțiile celui pentru care toa-

care revine iarăși spre universului locul obîr- cartea lui aldin care lă-

t V

ciclu se des- inchide dinspre dinafa- întoarce trăirilor

te formele vii sau moarte, ale naturii sau artei, sint filtrate printr-o sensibilitate morală exigentă. Iată un Peisaj intim, în care amintirile ororilor trecutului se strecoară prin pacea arborilor : „Măslini cal- 
cinați, bărbați arși de 
vii, / Ochii de cenușă, 
de scrum / Dup-atitea 
războaie...".Locuri străvechi ale civilizației elene, sublime rămășițe arheologice, ca și unele mituri ori texte filozofice (dc pildă, „Apologia lui Socrate" de

Platon) oferă lui Ion Brad pretextul meditații lirice, suri memorabile celebrează o marmură, un țărm, o Vale a măslinilor. Dar poetul nu se mulțumește cu eleganța unor descrieri parnasiene. Mai mult decit un ochi care vede, el este un suflet care compătimește sau se entuziasmează, se miră cu acea .uimire admirativă căreia vechii greci îi spuneau „thaumas- ton“ și care este o înaltă virtute a unui spirit ales.Dar, cum spuneam la începutul acestor rinduri, în miezul volumului „Templul dinafară" descoperi țărmul privilegiat al dorurilor și aspirațiilor poetului Ion Brad, un tărîm în care chipurile patriei, ale locurilor natale se împletesc cu viziuni asupra istoriei țării, dar și cu amintiri ale vîr- stelor f Cămin patria hrănitor 
„Oriunde ai fi, la si
nul materiei, / La si
nul mamei dulci, ma
mei maștere, lumea, / 
Fără patria ta, l Mai-

unor 
Vor

trăite de poet, al esteal dorurilor, izvorul vieții :

22,10

PROGRAMUL I
18,00 Campionatul mondial de hochei

— grppa A : S.U.A. — Finlanda. 
17,00 Emisiune In limba germană. 
18,55 Din lumea plantelor și anima

lelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Teleobiectiv;
20.20 Cîntul nostru. Emisiune de cin- 

tece patriotice.
20.30 Film artistic : „Singurătatea a- 

lergătorului de cursă lungă".

spectacol dedicat fruntașilor în întrecerea socialistă. Peste 40 de formații artistice ale pionierilor și școlarilor din Gorj s-au întrecut la Tg. Jiu în cadrul etapei județene a festivalului de teatru și poezie patriotică „Sub flamu
ra partidului, te slăvim Românie 
socialistă". „Să discutăm despre 
tinerețe, patrie, răspundere" — este tema dezbaterii organizate la fabrica de sticlărie „Menaj" din Tg. Jiu, cu sprijinul Bibliotecii județene Gorj. • LA IAȘI, la casa de cultură a tineretului și a studenților a avut loc cea

de-a șasea ediție a festivalului de muzică ușoară pentru elevi 
„Vlăstarele ciutului", organizat de Comitetul județean Iași al U.T.C., la care au participat 29 concurenți din 16 județe ale țării. Sub egida Consiliului județean F.U.S. a început un ciclu de manifestări culturale cu participarea poeților, prozatorilor, criticilor și istoricilor literari din mai multe centre ale țării. Prima manifestare cu tema „Te 
cint, partid" a avut loc în comunele Trifești și Bivolari, în orașele Hîrlău și Pașcani, pre

17.00
17,05

ca de singe, de leagăn, 
de somn, / Fecioara de 
prunci născătoare, / 
Fără izvorul de la
crimi / Ești numai pia
tra ce tace, / Un cin- 
tec de mult sugrumat". („Oriunde ai fi"). Țara cîntată de poet e în același timp depărtată și foarte apropiată, Stea Polară și lăcaș intim. „Ritm miori
tic ; munte-vale, vale- 
deal. / In leagănul 
străbunului Ardeal I 
Iar mă întorc...". Spuneam altădată. în legătură cu o altă carte de poezii a lui Ion Brad, că lirica sa manifestă o aspirație spre valorile statornice, că el — poetul — e bărbatul care iși a- mintește și care pune, astfel, temeiul lucrurilor durabile. Amintirile in acest ciciu din „Templul dinafară" constituie o adevărată plasă învăluitoare, cuprinzătoare. Clujul, Tîrnava Mică, locurile copilăriei și adolescenței reînvie din reminiscențe cu un întreg cortegiu de imagini și emoții. O resurecție lirică 1 loc, o redobîndire timpului spațiilor urmă. Gindurile se întorc mereu spre țară, spre „leagănul casă". 
fugiră 
ni-i, / 
tă, de 
lunii. / sub pragul furtuniri- 
lor ce-au fost / Copilă
riei leagăn și tinere
ții rost. / Întreabă pe 
Thanatos de poate să 
renunfe, / Cind vin 
i-adttc belșugu-n ul
cioare în grăunțe... / 
Atingerea aceasta tir- 
zie, dureroasă, / Mă 
va întoarce iarăși in 
leagănul de-acasă".Este profund semnificativ pentru lirica lui Ion Brad că poeziile din „Templul dinafară" ne relevează în intimitatea sa un templu dinăuntru, cultivat cu fervoare și gravitate.

pierdut, lăsate ace a a înde-a-„Tofi anii ce 
tu înapoi adu- 
Maree nevăzu- 
sub magnetul 

Dezgroapă-i de

Nicolae BALOTA

I

Producție a studiourilor cinema
tografice engleze.
24 de ore.
PROGRAMUL
Telex.
Tineri soliști
Iară.
Șah-mat in ÎS

II

de muzică popu- 

minute.17.20
17,40 Nadla Comăneci. Nașterea unul 

miracol.
18,30 Vîrstele peliculei.

Telejurnal.
Armonii intime. Oaspeți in stu
diourile noastre. Cvartetul Orford 
(Canada).
Viața economică a Capitalei.

ls,30
20,00

20.30
20.50 Telex.
20,55 Seară de operă : „Cenușăreasa" 

de S. Prokofiev.

cum și la întreprinderea mecanică „Nicolina", la întreprinderea de mătase „Victoria", Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași și în alte întreprinderi și instituții. • IN JUDEȚUL ARAD, în întimpinarea celei de a 55-a aniversări a creării partidului au fost organizate expuneri, dezbateri, recitaluri de poezie patriotică, simpozioane, mese rotunde pe tema : „Responsabilitatea 
comunistă și dimensiunea spiri
tuală a omului societății noas
tre". Corespondenții „Scînteii".
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Vizita președintelui Consiiiulvi de Stat
al Hepoblicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai

La Muzeul de istorie al Republicii Socialiste RomâniaJoi după-amiază, în continuarea vizitei pe care o face în țara noastră, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, tovarășul Luis Cabrai, a fost oaspetele Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România. Șeful statului Guineea- Bissau a fost însoțit în această vizită de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale.înaltul oaspete a vizitat cu deosebit interes principalele săli ale muzeului, care ilustrează cele mai importante momente ale istoriei milenare a poporului care s-a format în această străveche vatră a omenirii. Au fost prezentate cu acest prilej vestigii de neprețuită valoare istorică și artistică existente pe teritoriul României din cele mai vechi timpuri, au fost parcurse săli care înfățișează etapele formării poporului român, ce sintetizează lupta sa neobosită pentru apărarea entității naționale, pentru ^înfăptuirea aspirațiilor de libertate națională și dreptate socială, pentru crearea statului unitar român.De o îndreptățită atenție s-a bucurat secția muzeului care ilustrează istoria creării partidului revoluționar al clasei muncitoare din

România, lupta proletariatului român pentru înfăptuirea orînduirii socialistei în fața altor documente elocvente, oaspeții sînt martorii activității neobosite desfășurate pe plan internațional de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, în cadrul căreia un loc deosebit îl ocupă vizitele întreprinse de șeful statului român în numeroase țări ale lumii, vizitele în tinerele state africane — dovadă grăitoare a sentimentelor de prietenie și solidaritate militantă pe

care le nutrește poporul român față de lupta popoarelor de pe acest continent, pentru dezvoltare liberă și suverană.La plecare, șeful Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, a notat în Cartea de onoare : „Lupta glorioasă a poporului român pentru eliberare și unitate națională, precum și pentru instaurarea dreptății sociale în țară este o sursă de inspirație pentru popoarele care, ca și al nostru, doresc să construiască pacea și progresul".

Tovarășului HUA KUO-FEN
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chinezeîn numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, vă adresez cele mai calde felicitări cu ocazia numirii dumneavoastră în înalta funcție de premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile de prietenie frățească, solidaritate militantă și colaborare multilaterală statornicite între țările și popoarele noastre se vor dezvolta și aprofunda continuu.Vă urez succes deplin în activitatea dumneavoastră de mare răspundere consacrată înfloririi Republicii Populare Chineze.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministnr al Guvernului 
Republicii Socialiste România

La 31 mai se încheie concursul organizat de Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii

Depunerea uneiJoi dimineață, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea- Bissau, tovarășul Luis Cabrai, împreună cu persoanele oficiale care-1 însoțesc în vizita în țara noastră, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte tovarășii Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului

coroane de floriBucurești, Valeriu Georgescu, ambasadorul României în Guineea- Bissau, generali și ofițeri superiori.La sosirea înaltului oaspete, o gardă de onoare a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. După depunerea coroanei de flori, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere.în continuare s-a vizitat rotonda monumentului.Șeful statului Guineea-Bissau a primit apoi defilarea gărzii de onoare. (Agerpres)

Concursul organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii cu tema „România și imperativele lumii contemporane : dezarmare, dezvoltare, democratizare" se încheie la 31 mai 1976. Numai pînă la această dată buletinele de concurs completate pot fi expediate pe adresa C.N.A.P. După cum s-a anunțat, par- ticipanților la concurs care dau răs

punsuri exacte Ia întrebări li se oferă, prin tragere la sorți, numeroase și importante premii. Buletinele de concurs pot fi procurate la sediile comitetelor județene, municipale și orășenești de luptă pentru pace, precum și prin comitetele sindicale, comitetele U.T.C., instituțiile de învă- țămînt de toate gradele, unitățile cooperației meșteșugărești, așezămin- tele de cultură și artă.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 aprilie. Jn țară : Vreme insta
bilă. Cerul va fi temporar acoperit. Vor 
cădea ploi, care pe alocuri vor fi și 
sub formă de aversă, însoțite de des
cărcări electrice. în zona de munte va

ninge, Iar în zonele deluroase din nor
dul țării precipitațiile vor fi și sub for
mă de lapoviță șl ninsoare. Vîntul va 
sufla potrivit, cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura va continua să 
scadă mai ales în nordul țării. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade, izolat mai coborîte, iar maxi
mele între 8 și 18 grade. în București : 
Vremea va continua să se răcească 
ușor. Cerul va fi temporar acoperit. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
potrivit, cu intensificări trecătoare.

Cronica zileiCu prilejul încheierii misiunii în țara noastră, ambasadorul Republicii Irak, Ahmad Hussein Al-Samarrai, a oferit joi seara un cocteil.Au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
★Joi s-au încheiat la București lucrările celui de-al IV-lea colocviu economic româno-francez pe tema : „Echilibru, echilibrare și reglare în fața științelor sociale". La această reuniune științifică, -devenită tradițională, care s-a desfășurat sub egida Academiei de științe sociale și politice, au fost dezbătute probleme de interes științific deosebit. Comunicările susținute de oamenii de știință români, precum și ai delegației franceze, în frunte cu prof. Francois Pecroux, de la College de France, directorul Institutului de științe matematice și economice aplicate din Paris, au fost axate pe diferite aspecte teoretice și practice ale fenomenului economic și social. Dezbaterile au relevat conlucrarea fructuoasă româno-franceză în dezvoltarea științelor economice și sociale, care se înscrie pe linia bunelor relații, de prietenie și stimă, între cele două popoare.
★Joi s-a întors de la Helsinki ansamblul folcloric de amatori „Hora" din Suceava, care a participat la manifestările culturale organizate în Finlanda cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la constituirea Asociației de prietenie Finlanda-România.Artiștii români au susținut în capitală și în alte centre finlandeze o suită de spectacole folclorice reunind cele mai reprezentative melodii și jocuri populare din principalele zone etnografice românești. (Agerpres)
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faptul!
DIVERSȘcolarii si bătrîna» Bătrîna Fevronia Mazilu^ din comuna Oteșani-Vîlcea a rămas singură pe lume. La cel 80 de ani pe care-i are, multe treburi din gospodărie i se păreau din zi în zi mai grele. Dar iată că viața bătrînei a fost înseninată de elevii din clasa a VII-a a școlii generale din sat. Zilnic, ei umplu curtea cu larma, dar și cu hărnicia lor. în fiecare dimineață, prin rotație, cite o „echipă de serviciu" vine la bunicuța Fevronia să-i dea o mină de ajutor. Unul taie lemne, altul cară apă, o „gospodină" pune de mîn- care, alta deretică prin casă... Bătrîna îi privește cu ochii în lacrimi. De bucurie.

PE AFIȘULAfișele anunțind pentru joi 8 aprilie mai multe, manifestări muzicale au oferit melomanului bucureștean o diversitate de soluții.După preferințe, unii s-au îndreptat spre Studioul de concerte din str. Nuferilor, unde Orchestra simfonică a Radioteleviziunii Române, sub bagheta dirijorului Corneliu Dumbră- veanu, de la Satu-Mare, a interpretat, în deschidere, o lucrare românească — „Antifonie II" de Nicolae Brânduș, iar în continuare, Variațiunile simfonice pentru pian și orchestră de C. Franck, cu concursul solistic al pianistei Renate Schorler din R.D. Germană, Simfonia nr. 82 „Ursul" de Haydn și Variațiunile de Brahms pe o temă de Haydn.tn sala Ateneului Român, sub egida Filarmonicii „George Enescu", a avut loc un spectacol de operă susți-

MUZICALnut de studenții Conservatorului „George Dima" din Cluj-Napoca. Spectacolul a fost alcătuit din „La serva padrona" de Pergolesi și „Amorul disprețuit", operă bufă de Ditters- dorf. prezentată în premieră pe țară. Studenții clujeni au evoluat sub conducerea muzicală a lui Emeric Makos și în regia lui Ion Budoiu, decorurile și costumele fiind executate de colegii lor de la Institutul de arte plastice „Ion Andreescu".Un alt punct de atracție l-a constituit spectacolul de muzică și poezie organizat în sala mică a Palatului Republicii, la care și-au adus contribuția orchestra de tineret „Simfo- nietta concertantă" dirijată de Radu Chișu și un grup de studenți ai Institutului de artă teatrală și cinematografică, „I. L. Caragiale". (Agerpres)
în județul OLT: O amplă acțiune pentru 

extinderea nucilorîn județul Olt se desfășoară ample acțiuni avind ca scop valorificarea superioară a terenurilor în pantă, degradate. între altele, pe asemenea terenuri se plantează un mare număr de nuci. Acțiunea a fost declanșată încă din toamna trecută, cînd s-au plantat peste 130 000 de puieți, iar în această primăvară vor fi sădiți alți 70 000 de nuci. Atenția organelor județene a fost îndreptată spre această valoroasă specie pomicolă din mai multe motive. Astfel, nucul valorifică pantele neproductive, degradate, care ocupă circa 12 000 hectare. Pentru reușita acestei acțiuni, organele de specialitate s-au ocupat ca pe terenurile sărace, erodate să fie asigurate condiții optime pentru creșterea pomilor. Pentru aceasta, stratul neproductiv a fost înlocuit cu sol fertil, s-au aplicat cantități mari de gunoi de grajd. De asemenea, în majorita

tea cazurilor, gropile au fost făcute din toamnă, iar acum se procedează la plantarea propriu-zisă. La Dobro- teasa, Dejești, Colonești, Verguleasa, plantarea nucului este în toi. La Vulturești, de pildă, unde în toamna trecută s-au plantat 3,5 hectare, erau la lucru mai mult de 60 de cooperatori. Alături de ei participă elevii școlii din comună. Se lucrează intens și în cooperativele agricole Urși, Vitomi- rești, Tătulești, Dlenci ș.a. Pină acum au fost plantați peste 20 000. Sînt posibilități ca lucrarea să se încheie în 5—6 zile pe toate suprafețele prevăzute. Totodată, la pepiniera de la Slătioara se fac pregătiri pentru producerea în acest an a încă 500 000 puieți ce vor fi plantați în toamnă și în primăvara viitoare. Programul județean prevede că în următorii 2—3 ani să se ajungă la 1,1 — 1,2 milioane de nuci. (Emilian Rouă).
Asigurarea de avarii-CASCO 

in sprijinul conducătorilor autoOdată cu venirea primăverii, traficul rutier se intensifică pe zi ce trece, mai ales pe traseele turistice de mare atracție. Așa după cum se scria într-un articol publicat în ziarul „Scinteia" din 26 martie, odată cu sporirea numărului de mașini are loc și o creștere a pericolului de accidente pe drumurile publice. Riscurile cu care este confruntat omul de la volan sînt numeroase și este firesc ca el să-și ia măsuri în consecință, să folosească mijloace pentru contracararea urmărilor acestor riscuri. Unul din aceste mijloace este tocmai asigu
rarea de avarii auto, cunoscută 
$i sub denumirea de asigurarea 
CASCO. După cum ne informează tovarășul Anton Mânzână. director în Centrala Administrației Asigurărilor de Stat, această asigurare este necesară oricărui deținător de autoturism, chiar și în condițiile existenței asigurării prin efectul legii de răspundere civilă auto. A- ceasta, întrucît, după cum este cunoscut, prin asigurarea de răspundere civilă auto, pentru care fiecare deținător de autovehicul — persoană fizică — plătește o primă anuală de asigurare de 350 lei, asiguratul este apărat de consecințele financiare ale pagubelor pricinuite altor persoane, ca urmare a unui accident de autovehicul produs din culpa sa. dar nu este apărat și pentru avariile suferite în accidentul respectiv Ia propriul său autovehicul în cazul accjdentelor de circulație șah ca urmare a unor calamități naturale.în cazul in care posesorii de autoturisme doresc să beneficieze de despăgubiri de asigurare și pentru pagubele la propriul autoturism, care nu sînt acoperite prin asigurarea de răspundere civilă auto, ei trebuie să încheie la ADAS o asigurare facultativă pentru cazurile de avarii (CASCO). în baza acestei asigurări. ADAS plătește despăgu
biri in cazul în care autoturismul a fost avariat datorită faptului că în timpul circulației s-a ciocnit, s-a lovit sau izbit din vina conducătorului auto respectiv sau din vina unei terțe persoane, precum și în cazul în care autoturismul a derapat. s-a răsturnat, a căzut în șanț, prăpastie, apă sau a fost lovit de copaci, bolovani, pietre etc. De a- semenea, ADAS plătește despăgubiri și in cazul in care autoturismul aflat in circulație sau in staționare a fost avariat de un autovehicul neidentificat sau dacă a fost ciocnit, izbit, lovit sau zgîriat fie de autovehicule, fie de pietoni ori prin căderea unor corpuri, precum și în cazul cînd autoturismul aflat în mers a fost avariat ca urmare a

defectării unor piese ale acestuia. Este bine de reținut și faptul că posesorii de autoturisme beneficiază de despăgubiri și în cazul In care autoturismul a fost avariat ca urmare a incendierii lui ori a clădirii în care se afla garat, în urma unei explozii (a rezervorului de carburanți sau a rezervorului de aer comprimat), trăsnet, inundație, ploaie torențială, grindină, furtună, prăbușire de teren etc. Din precizările făcute de interlocutor reține atenția și faptul că la asigurarea 
facultativi a autovehiculelor pen
tru avarii (CASCO) ADAS mai 
acordă despăgubiri și pentru chel
tuielile de transport al autoturis
mului la atelierul de reparații cel 
mai apropiat de locul accidentului care poate face reparația, sau la lo
cul cel mai apropiat de adăpostire 
a autoturismului, dacă acesta nu poate fi deplasat prin forță proprie.între multiplele avantaje ale asigurării de avarii CASCO este și acela că primele de asigurare sint 
foarte accesibile, iar dacă asigurarea se încheie direct la unitatea ADAS, ele se reduc cu 10 la sută. De asemenea, se reduc cu 15 la sută, respectiv cu 25 la sută sau 35 la sută, corespunzător unui an de asigurare, respectiv 2 ani sau 3 ani de asigurare dacă se reînnoiește contractul de asigurare și dacă pentru anii anteriori nu s-au plătit ori nu se datorează despăgubiri la asigurarea de avarii. Plata primelor anuale de 
asigurare se face și în 3, 4 sau 7 
rate, iar in cazul reînnoirilor de 
contracte, in 10 rate.în asigurarea auto pentru avarii (CASCO) pot fi incluse prin asi
gurări suplimentare și pagubele produse autoturismului asigurat ca urmare a furtului sau tentativei de furt al autoturismului, al unor părți componente sau piese ale acestuia, ori al unor bunuri din autoturism, precum și pagubele produse autoturismului în momentul în care a- cesta era condus de altă persoană decît asiguratul. Pentru aceste riscuri pe care și le asumă ADAS se achită suplimentar prime de asigurare. în total, acestea nu depășesc cuantumul de 45 la sută din prima anuală prevăzută la asigurarea de bază CASCO.Este de menționat faptul că posesorilor de autovehicule care au avut contractate asigurări pentru avarii (CASCO) și au suferit stricăciuni, ADAS le-a plătit. în anul 1975, despăgubiri de peste 35 milioane de lei.Asigurările pot fi încheiate prin împuterniciții ADAS, inclusiv prin filialele A.C.R. sau, direct, la oricare unitate ADAS.

B SPORT • SPORT • SPORT O SPORT

CICLISMPe șoseaua'București—Oltenița, de-a lungul a 80 km, s-a disputat ieri cea de-a V-a etapă a competiției internaționale de ciclism pentru „Cupa F.R.C.". Victoria a revenit rutierului cehoslovac Michal Klasa, cronometrat cu timpul de lh 51’39”. Au urmat polonezii Grygianiec, Wozhiak și reprezentantul nostru Teodor Va- sile, cronometrați in același timp cu învingătorul. Astăzi, de la ora 14,30, are ldc etapa a Vl-a pe șoseaua București—Alexandria (110 km).
TENIS

Primăvara, în stațiunile 
balneoclimatericeOficiile județene de turism și întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București o- feră în această perioadă un bogat program de excursii în cele mai pitorești zone turistice și stațiuni balneoclimaterice din țară : pe Valea Prahovei — stațiunile Sinaia, Bușteni și Predeal ; pe Valea Oltului — Căli- mănești, Căciulata, Govora și Olănești ; în Maramureș — Borșa și Izvoarele ; in stațiunile montane din județul Caraș- Severin — Semenic, Muntele Mic, Crivaia, Văliug, Secu ; stațiunile de odihnă și cură balneară din estul Transilvaniei — Sîngeorz Băi, Borsec, Sovata, Tușnad, Balvanyos, Vîlcele ; în vecinătatea Munților Apuseni — Moneasa sau Geoagiu.

în aceste stațiuni, precum și Ia Amara, Eforie Nord. Mangalia. Ocna Sibiului, Păltiniș, Pucioasa, Slănic Moldova, Stina de Vale, se poate petrece un concediu reconfortant și, de la caz la caz, se poate face si o cură balneară eficientă.Locurile pentru excursiile a- mintite și biletele pentru stațiunile balneoclimaterice enumerate se pot obține de la oficiile județene de turism din întreaga țară și de la întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București.în fotografie : Borsecul și izvoarele lui de sănătate sînt gata să primească noi serii de oaspeți.

Pe terenurile parcului sportiv „Progresul" din Capitală au continuat joi întrecerile competiției de tenis „Criteriul de primăvară". în sferturile de finală ale probei re- servate seniorilor au fost înregistrate următoarele rezultate tehnice : V. Sotiriu—I. Kerekes 6—2. 6—2 ; D. Hărădău—C. Popovici 6—4, 6—3 ; M. Tăbăraș—O. Vîlcioiu 7—5, 6—4 ; V. Marcu—S. Mureșan 6—3, 4—6, 6—2.
HOCHEIPe patinoarul special amenajat In sala sporturilor „Ronda" din orașul polonez Katowice au început joi întrecerile campionatului mondial de hochei pe gheață (Grupa A) la care participă selecționatele U.R.S.S.. Cehoslovaciei, Suediei, Finlandei, S.U.A., R. D. Germane, R. F. Germania și Poloniei.în jocul Inaugural, echipa Suediei a învins cu scorul de 4—1 (1—0, 1—0, 2—1) reprezentativa R. F. Germania, prin punctele marcate de Lundberg, Labraaten, Eriksson și Jax. Pentru vest-germani a înscris Kuenhackl. Cehoslovacia a învins cu 10—0 (2—0, 2—0, 6—0) echipa R. D. Germane. Echipele Finlandei și S.U.A. au terminat la egalitate 3—3 (2—0, 0—2, 1—1).

HALTERECampionatele europene de haltere au continuat în sala „Werner Seelen- binder" din Berlin cu întrecerile de la categoria semimijlocie. Medalia de

aur a fost cucerită de sovieticul Vartan Militosian, care la totalul celor două stiluri a realizat 340 kg (150 kg plus 190 kg). Halterofilul român Dra- gomir Cioroslan s-a situat pe locul 9, cu 307,500 kg (135 kg plus 172.500 kg). La cele două stiluri, titlurile de campioni continentali au fost a- tribuite lui Peter Wenzel (150 kg la „smuls") și lui Vartan Militosian (190 kg la „aruncat"). în a patra încercare, Vartan Militosian a stabilit un nou record mondial la stilul „aruncat" : 191 kg.
FOTBALLa Leipzig, în meci retur pentru preliminariile turneului olimpic, R. D. Germană — Cehoslovacia 0—0. în urma acestui rezultat, echipa R. D. Germane s-a clasat pe primul loc in grupa a doua europeană, calificîndu-se pentru turneul final de la Montreal.Meciuri amicale : Scoția — Elveția 1—0, Italia — Portugalia 3—1.

★Recordul lui Pele, 8 goluri înscrise intr-un singur meci, a fost doborit de . Dario, atacant central al echipei braziliene Recife, care a marcat 10 goluri In meciul cu formația Santo Amaro, disputat în cadrul campionatului provinciei Pernambuco. Scor final 14—0 pentru Recife. Dario. în virstă de 30 de ani, a marcat 600 de goluri în zece ani de activitate ca fotbalist profesionist.
POLO PE APA.în prima zi a turneului internațional de polo pe apă pentru „Cupa Diana", la care participă echipe de juniori din șase țări, s-au înregistrat următoarele rezultate : Polonia — Bulgaria (B) 6—2, Ungaria — Grecia 12—6, U.R.S.S. — Bulgaria (A) 13—4. La această competiție, care se desfășoară la Sofia, participă și selecționata de juniori a României.

★în localitatea vest-germană Hamm, In meci amical la polo pe apă, R. F. Germania — Cuba 6—4 (2—0, 0—2, 2—1, 2—1).

Ca pe roate
incepind cu acest an. înmina- 

rea permiselor de conducere 
auto se efectuează, la Galați, in 
cadrul unor întruniri periodice, 
unde proaspeții promovați ai 
examenului (teoretic și practic) 
primesc ultimele sfaturi utile, 
îndemnuri prețioase pentru pri
mele lor curse și, mai ales, o in
vitație la prudență. Se pare că 
această formă de primire a per
miselor de conducere auto a 
„demarat" cu bune rezultate, .de 
vreme ce de la începutul ace's- 
tui an și pină în prezent proas
peții șoferi gălățeni n-au fost 
antrenați în evenimente grave 
de circulație. Drept care le do
rim să meargă și pe viitor ca pe 
roate !ActiresponsabilZi frumoasă autovehiculele ora aceea de orașul Reghin, afla și cel condus de Dan Ma- nole. Avea numărul de înmatriculare 31-MȘ-1497 și era proprietatea întreprinderii agricole de Cursa sute la un moment dat,
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R. S. CEHOSLOVACĂ R. P. POLONĂ

„Tușimice 2" — construcția tineretului „Centrul științific varșovian"

de aprilie. Printre care circulau Ia după-amiază prin județul Mureș, se
„Avicola" Tg. Mureș, durat doar Citeva metri. PentruDan Mi- nole a pierdut controlul lanului, autovehiculul a părăsit șoseaua și a intrat in grădina gospodarului Gheorghe' Tepeș Focșa, in vîrstă de 71 de ani. în răsturnare,, mașina l-a accidentat pe bătrin. Cum de s-a intim- plat acest lucru ? Este la mijloc un adevărat lanț al slăbiciunilor. Autovehiculul respectiv fusese luat de la locul lui de către Dan Florian, văr cu Dan Manole, fără aprobarea șefului coloanei auto. Apoi, la volan s-a urcat Dan Afanole, care a condus fără 6ă aibă... permis de conducere și — culmea ! — și sub influența băuturilor alcoolice 1 I !

stata de că,vo-

Nu e cala carte

Printre realizările dobîndite de tineretul Cehoslovaciei socialiste, una — consemnată în aceste zile premergătoare congresului partidului — se remarcă în mod deosebit, în prezența reprezentanților conducerii de partid și de stat, a mii de tineri, la intrarea în cea mai nouă unitate energetică a țării — „Tusi- mice 2“ — a fost fixată o impunătoare placă de marmură pe care, cu litere de aur, stă scris : „Construcție a Uniunii socialiste a tineretului". Festivitatea a consemnat darea în funcțiune, cu întreaga capacitate, a acestui obiectiv.în anul 1971, cînd în Cehoslovacia a fost inițiată o largă acțiune urmărind diminuarea deficitului de energie electrică, șantierul respectivei termocentrale a fost încredințat organizației de tineret. Grupuri masive de tineri — fete și băieți — sosiți din toate regiunile republicii,

și-au pus cu însuflețire în valoare hărnicia și talentul pentru ridicarea acestui obiectiv ; mulți dintre ei au îndrăgit munca pe șantier și, după terminarea lucrărilor, au ho- tărît să intre definitiv în rîndurile constructorilor energeticieni.Astfel, prin munca tinerilor, a fost edificat unul dintre cele mai importante obiective energetice ale cincinalului recent încheiat. Anul acesta, turboagregatele montate la „Tusimice 2“ vor „pompa" în sistemul energetic național 3,5 miliarde kWh energie, electrică, iar pe parcursul întregului cincinal actual — 21,6 miliarde kWh. Importanța și amploarea acestei construcții sînt reliefate și de faptul că producția ei anuală o va depăși pe aceea realizată în anul 1937 de toate termo și hidrocentralele Cehoslovaciei de atunci. (C. Prisă- caru).

Potrivit unui amplu proiect adoptat de forurile de resort, In partea de sud a capitalei R. P. Polone, pe o arie de 900 hectare, va fi construit „Centrul științific varșovian". Vast ansamblu de unități de cercetare și studiu, acest centru va avea în componența sa următoarele secții : electronica solidelor, automatică și cibernetică, științe sociale și gestiune, astronomie, fizică și matematici, informatică, mecanică, fizica materialelor, arte aplicate și estetică industrială. Tot aici vor funcționa „un centru pentru congrese științifice", un „centru al progresului tehnic", precum și o imprimerie.Crearea acestei mari instituții, în incinta căreia vor lucra nemijlocit, vor studia și vor locui circa 50 000
R. P. UNGARĂ

de persoane, comportă un impresionant șir de construcții. în afară de numeroasele edificii destinate lucrărilor științifice, vor fi construite blocuri de locuințe și alte clădiri de interes public.Pentru întocmirea respectivului proiect, Asociația arhitecților polonezi a lansat un concurs. în cele din urmă a fost acceptată o lucrare care preconizează amplasarea clădirilor destinate exclusiv cercetării în mijlocul complexului științific, celelalte edificii, inclusiv hoteluri și locuri de agrement, urmind a fi distribuite în jurul acestui nucleu. Fără îndoială, realizarea acestui proiect va aduce o nouă contribuție de seamă lă înflorirea științei și tehnicii în Polonia socialistă. (Gh. Ciobanu).

Culoarea pereților — fără exa
gerare — concurează pe aceea a 
cazanelor de ars cărbuni. Sobele 
— defecte ■— scot un fum ne
maipomenit. Tot defecte sint 
prizele și întrerupătoarele, con
stituind un real pericol de elec
trocutare sau incendiu. Unde 
întîlnești toate acestea ? La o 
școală din comuna Frecăței, ju
dețul Brăila. O precizare : pri
măria este chiar peste drum de 
școală, dar edilii se fac că nu 
văd, nu aud. După cele afir
mate de dascălii de aici — 
confirmate și de registrul de in
specții — în curind se împlineș
te un an de cînd prin sus-zisa 
școală nu a mai călcat picior de 
inspector. Cum se motivează 
aceste absențe ?După faptăDupă cițiva ani de căsnicie. 
Ileana și Ion M. din Brașov s-av 
despărțit, cele două fetițe ale 
lor răminînd cu mama. Intre 
timp, Ileana M. și-a refăcut că
minul. Din cind in cind, fostul 
soț se mai interesa de fetițe, 
mai mult de ochii lumii. Nu de 
mult, una dintre fetițe i s-a plins 
acestuia că noul soț al mamei ar 
fi certat-o, fără nici un motiv. 
At.it i-a trebuit lui Ion M. După 
ce a prins „curaj" cu citeva pă
hărele, a venit la fosta soție șl. 
nici una. nici două, a ridicat cu
țitul... Datorită eforturilor depu
se de medici, femeia a fost sal
vată. Ceea ce insă nu l-a salvat 
și pe I.M. de răspundere. Instan
ța de judecată l-a condamnat 
8 ani și jumătate închisoare.Și-au dat cinsteape rușine

la

R. P. D. COREEANĂ

Progresele industriei miniere
Pentru valorificarea 

resurselor hidrotermaleExtracția și prelucrarea minereurilor neferoase cunosc o pondere crescindă în ansamblul industriei R.P.D. Coreene. Acest sector industrial dispune de condiții de dezvoltare deosebit de favorabile (in subsolul Coreei populare au fost depistate circa 370 de minereuri diferite, din care peste 200 prezintă o considerabilă valoare economică). Datorită reutilării cu echipamente tehnice și instalații perfecționate. topitoriile de la Nampo, Munpyeun și Hungnam și-ău mărit producția de metale grele și rare — aur. argint, platină, aramă, germaniu, nichel, zinc — și de aliaje dure și ușoare.în prezent, ample lucrări de reconstrucție se desfășoară la mina Komdo. Aici se aplică cu consecvență tehnica nouă, care asigură pe

o scară tot mai largă mecanizarea complexă a lucrărilor miniere și automatizarea proceselor de producție. în momentul de față se lucrează la înlocuirea vechilor mijloace de transport (cu vagoneți) printr-un sistem subteran de transport prin conveier, dirijat de la distanță. Constructorii s-au angajat ca pînă la sfirșitul anului să execute această lucrare pe porțiuni to- talizind 12 km.Cel mai important obiectiv aflat în construcție la mina Komdo este marele combinat de îmbogățire a minereurilor neferoase. După încheierea lucrărilor de lărgire și modernizare, complexul minier Komdo va deveni principala bază de* producție de metale neferoase din Coreea populară. (G. Bondoc).

Prospecțiunile de pînă acum a- testă că in subsolul R. P. Ungare, pe întinderi echivalente cu aproape trei sferturi din teritoriul țării, se găsesc vaste resurse hidromi- nerale exploatabile. De altfel, în privința rezervelor de ape termale, Ungaria ocupă primul loc în Europa. Pentru o cît mai eficientă valorificare a acestor bogății, relatează agenția de presă M.T.I., în Ungaria se elaborează, cu sprijinul O.N.U., un program complex de dezvoltare regională și de reame- najare a teritoriului. Coordonarea lucrărilor a fost încredințată unei instituții nou create — Biroul de studii și proiecte de dezvoltare regională — cu sediul la Budapesta. Pînă la sfirșitul anului în curs urmează a fi pus la punct întregul plan, pe termen lung, de valori

ficare a resurselor hidrominerale. La întocmirea acestui plan, o atenție deosebită va fi acordată lucrărilor care pot contribui la o apreciabilă dezvoltare a turismului.în prezent, specialiștii în materie efectuează o inventariere a zonelor bogate în ape minerale și termale. Pînă acum au fost stabilite 2 200 localități în care exploatarea apelor termale este mai rentabilă. Din acestea au fost selecționate 350 care prezintă un mare interes turistic. Unele, între care Eger, Harkâny, Visegrăd, vor cunoaște o dezvoltare prioritară. în momentul de față, experții pregătesc proiecte-pilot, menite să faciliteze lucrările de dezvoltare și a- menajare a localităților respective. (A. Pop).

Tn orașul Bocșa, județul Câraș- 
Severin, s-a construit un ma
gazin specializat in desfacerea 
produselor electrice și de me
naj. Gestionară — Iuliana Man- 
ciu. Poate că Iuliana mai era 
și azi gestionară, dacă-și ve
dea de treabă și nu apleca ure
chea la spusele unuia din șefii săi, 
Marian lancovici, șeful biroului 
comercial la Întreprinderea co
mercială de stat din Bocșa. Care 
șef de birou i-a spus Iulianei pe 
șleau : ..Umflă prețurile și dife
rența să mi-o trimiți imediat. 
S-a înțeles ?“

De înțeles s-au înțeles bine 
cei doi, in sensul că Iuliana, prin 
afișarea unor noi prețuri (citeș
te supraprețuri), a făcut rost de 
vreo 22 000 de lei. Banii trebuiau 
duși la șeful de birou prin ma
gaziner. Care magaziner s-a dus 
însă la miliție. Acum ur
mează să li se „prețuiască" șl 
celor doi faptele.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli'
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Lucrările Comisiei Economice MOSCOVA Reprezentantul României R. P. CHINEZĂ

a O. N. U. pentru EuropaGENEVA 8 — Corespondentul nostru transmite : Lucrările celei de-a XXXI-a sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa au intrat in faza finală. In acest moment, activitatea participanților se concentrează asupra elaborării proiectelor de rezoluții, care vor sta la baza activității de ansamblu a comisiei și a organismelor sale in perioada următoare.Acest proces pornește de la prevederile Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, care oferă o bază largă de cooperare între toate țările participante. precum și de la propunerile și sugestiile constructive cuprinse in raportul secretarului executiv al comisiei.In cadrul acestor negocieri, reprezentantul țării noastre. Constantin Niță, a arătat că documentele finale ale sesiunii trebuie să marcheze un punct de cotitură în existența Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, astfel ca, prin întreaga sa activitate, comisia să contribuie substanțial la dezvoltarea pe multiple planuri a

DE PRETUTINDENIales președinte al SocietățiiȘedința Consiliului
9 9

Băncii Internationale
9

de Colaborare Economică
Europene de Fizică

Mitinguri de masă în sprijinul 
hotărîrilor C. C al P.C. Chinezmembre, politic și de dez-cooperării între toate țările indiferent de sistemul lor social sau de voltare.Rezultatele securitate și Actului final — a subliniat el — trebuie să se reflecte pe deplin, atît sub raportul concepției, cit și al terminologiei, în rezoluțiile și deciziile sesiunii. ceea ce este de natură să contribuie la punerea în aplicare a prevederilor corespunzătoare ale Actului final. Problemele specifice ale țărilor în curs de dezvoltare, sprijinirea eforturilor lor de creștere economică accelerată impun acțiuni concrete din partea țărilor membre ale comisiei.Realitățile economice de pe nentul european — a apreciat zentantul român — necesită rarea programelor comisiei luarea în considerare a intereselor și preocupărilor tuturor țărilor membre, prin realizarea de proiecte care să răspundă intereselor specifice acestor țări.

nivelul lor pentruConferinței cooperare, prevederile

conti- rețire- elabo- prin
ale

Declarațiile președintelui Agostinho NetoSĂO TOM® 8 (Agerpres). — Președintele R. P. Angola, Agostinho Neto, și-a încheiat vizita oficială în Republica Democratică Sâo Tome și Principe, în cursul căreia a avut convorbiri cu șeful statului-gazdă. M’.iuel Pinto da Costa.Intr-o conferință de presă, șeful statului angolez a reliefat liniile fundamentale ale politicii interne și externe promovate de țara sa. Rele- vind că obiectivul strategic constă în stabilirea în Angola a unei democrații populare, el a arătat că opțiunea a fost făcută încă în 1956 — anul fondării M.P.L.A. — și a fost clar exprimată în programul de luptă — realizarea unui regim socialist.Subliniind că principala preocupare actuală constă în așezarea puterii populare pe baze economice solide, șeful statului angolez a anunțat că. în curînd, va fi emisă legea naționalizării pămîntului. vizînd impulsionarea creării de cooperative și întreprinderi de stat in mediul rural.Președintele Neto a declarat apoi că politica externă a Angolei are la bază o fermă orientare antiimperia- listă, în favoarea eliberării naționale a popoarelor, fără a admite ca o fatalitate existența imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. El a menționat că vor fi susținute

relații cu țările africane progresiste, cu țările socialiste și cu restul statelor, pe baza respectului reciproc și egalității. In ce privește relațiile cu fostele colonii portugheze, el a anunțat că miniștrii de externe ai acestor state se vor reuni, Ia 28 a- prilie, la Săo Tome, „pentru a stabili noi baze de cooperare". Președintele Neto a făcut cunoscut, pe de altă parte, că Angola va cere' Republicii Africa de Sud despăgubiri pentru daunele provocate de trupele sud-africane și va examina cu a- tenție diverse interese sud-africane pe teritoriul angolez, cum sînt cele de la Cunene. „pentru a se vedea dacă vor fi menținute sau nu, ți- nind cont de beneficiile sau prejudiciile pe care le pot aduce poporului angolez".Președintele Neto a anunțat că vor fi inițiate negocieri cu firma „Cabinda Gulf Oil", în vederea modificării acordurilor stabilite și acceptate de autoritățile coloniale portugheze și că, pentru moment, s-a cerut acestei companii să reia operațiunile de exploatare a țițeiului. Sperăm să dezvoltăm industria noastră petrolieră — a spus el — cu ajutorul pe care ni-1 vor acorda alte state, în termenii unor acorduri pe care le vom subscrie cu acestea.
Formarea nouluiLONDRA 8 — Corespondentul nostru transmite : Noul prim-ministru al Marii Britanii, James Callaghan, a anunțat constituirea, în linii mari, a guvernului său. Comentatorii subliniază faptul că majoritatea departamentelor au fost repartizate sau re-

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbiri egipteano-ita- 
liene • Evoluția situației din 

LibanROMA 8 (Agerpres). — Președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, și-a încheiat vizita oficială în Italia, în cursul vorbiri Leone, Moro, precum și întrevederi cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri italiene.In comunicatul comun dat publi- încheierea vizitei, cele două părți au subliniat necesitatea urgenta a încheierii unei păci juste și durabile in Orientul Apropiat, care să includă retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, recunoașterea dreptului tuturor (arilor din regiune de a trăi in pace, respectarea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice, precum și recunoașterea drepturilor naționale ale poporului palestinean. Cele două țâri au apreciat că un astfel de acord de pace va trebui să fie însoțit de un sistem eficace de garanții internaționale.In domeniul relațiilor economice bilaterale. Italia va acorda Egiptului un credit financiar de 40 milioane dolari, destinat realizării unor obiective economice lului Suez, de către liene.Joi. înainte de a președintele egiptean zită la Vatican, unde ' Papa Paul al VI-lea.Președintele Anwar El Sadaț sosit, joi, la Brioni, intr-o vizită Iugoslavia, la invitația președintelui Iosip Broz

căreia a avut con- cu președintele Giovanni cu primul ministru, Aldo

guvern britanicdistribuite membrilor precedentului guvern. Astfel, își păstrează portofoliile titularii ministerelor : de interne, ai industriei, energiei, agriculturii, apărării, pentru problemele Irlandei de Nord și alții. în funcția de' ministru de externe a fost numit Anthony Crosland, fost ministru pentru problemele mediului înconjurător, iar ca lord președinte al consiliului și lider al Camerei Comunelor, Michael Foot. In postul de ministru al muncii a fost numit Albert Booth, fost ministru de stat la același departament. Alte portofolii mai importante din noul guvern au fost repartizate astfel : ministru pentru problemele prețurilor și protecția consumatorilor și ministru al trezoreriei — doamna Shirley Williams : ministru pentru problemele mediului înconjurător — Peter Shore (fost ministru al comerțului) : ministru al comerțului — Edmund Dell ; ministru pentru problemele sociale — David Ennals (fost ministru secretar de stat la Foreign Office).
cității la

în zona Cana- companii ita-părăsi Roma, a tăcut oa conferit vi- cua înTito.
★8 (Agerpres). — Joi, li-BEIRUT . . _ .derii forțelor progresiste libaneze au arătat ca vor fi de acord cu extinderea in timp a actualului acord de încetare a focului care expiră peste patru zile, dar au avansat o condiție : parlamentul sâ voteze un amendament la Constituție care să permită alegerea cu șase luni mai devreme a noului președinte. Această poziție — scrie agenția U.P.I. — pare să inlăture unul dintre principalele obstacole din calea ținerii sesiunii de simbătă a Camerei Deputaților. Poziția adepților președintelui Suleiman Frangieh, remarcă aceeași agenție, ramine încă neclară.Trimisul special american. Dean Brown, a conferit dm nou cu președintele Partidului Socialist Progresist. Kamal Jumblatt. După reuniune, liderul socialist libanez a declarat că va sprijini întrunirea parlamentului, exprimîndu-și totodată speranța că ea va duce la găsirea unei soluții constituționale a crizei libaneze.Joi seara a sosit la Beirut trimisul special francez. Georges Gorse, care, potrivit agențiilor de presă, urmează să intilnească. vineri, pe președintele Frangieh și pe alți lideri politici libanezi.

LONDRA.

MOSCOVA 8 — CorespondentulAgerpres transmite : Consiliul Băncii Internaționale de . Colaborare Economică s-a întrunit la 7 aprilie la Moscova. La lucrări au participat delegațiile țărilor membre în Consiliul băncii, precum și reprezentanți ai Secretariatului C.A.E.R. și ai Băncii Internaționale de Investiții. Consiliul băncii a examinat și aprobat darea de seamă asupra activității băncii pe anul 1975 și bilanțul la 1 ianuarie 1976 și a adoptat hotărîri privind alte probleme ale activității băncii. Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

LEIPZIG 8 (Agerpres). — In perioada 5—8 aprilie, la Leipzigs-au desfășurat sesiunile organelor de conducere ale Societății Europene de Fizică — comitetul executiv, consiliul științific și comitetele de. specialitate. Din partea României a participat acad. prof. Comitetului Nucleară.Cu acest rea noilororganizației. în funcția de președinte al Societății Europene de Fizică a fost ales acad. prof. Ion Ursu.

o delegație condusă de Ion Ursu, președintele de Stat pentru Energiaprilej a avut loc alege- organe conducătoare ale

Rezoluție a Direcțiunii P. C. Italian 
în legătură cu situația politică din țarăROMA 8 — Corespondentul nostru transmite : Direcțiunea Partidului Comunist Italian a aprobat o rezoluție în legătură cu situația politică din țară. Pornind de la continua agravare a acestei situații, de la repercusiunile sale asupra crizei economice și financiare și asupra condițiilor de viață și de muncă ale maselor populare și conștientă, în același timp, de rolul partidului comunist, Direcțiunea P.C.I. adresează „un apel tuturor forțelor democratice și populare cu scopul de a se a- junge la un acord politic pentru soluționarea problemelor celor mai importante, acord care să dureze pînă la sfîrșitul normal al legislaturii". Numai în baza unui astfel de acord încheiat cit mai repede — se arată în rezoluție — parlamentul, guvernul și instituțiile democratice pot să acționeze cu eficacitate pentru a se

paraliziei, economi- ascuțiri a deterio-evita riscurile prelungirii a unei agravări a situației ce și monetare, a unei tensiunilor sociale, a unei rări a regimului, democratic. Punctele esențiale ale acestui acord trebuie să aibă în vedere, în primul rînd, o profundă modificare a măsurilor economice recent aprobate de guvern în scopul de a se iniția o politică de reconversiune industrială și un plan destinat să asigure locuri de muncă pentru tineri, de a se realiza o selecție riguroasă a creditului, investițiilor și cheltuielilor publice, precum și o linie de echitate în sistemul fiscal și al salariilor. Printre alte puncte ale acordului prevăzut de P.C.I. figurează o intervenție din partea guvernului în favoarea încheierii rapide a contractelor lucrătorilor din industrie.
Negocierile în problema cipriotă
• Acceptarea parțială a propunerilor ciprioților greciNICOSIA 8 (Agerpres). — Liderul comunității turce din Cipru, Rauf Denktaș, a acceptat numai o parte din propunerile înaintate de reprezentantul comunității greco-cipriote, respingind partea referitoare la chestiuni teritoriale — a anunțat joi un purtător de cuvînt oficial al comunității turco-cipriote. „Problema unor concesii teritoriale din partea turco-ciprioților — a afirmat postul de radio „Bayrak" (controlat de comunitatea turcă din Cipru), reluînd o declarație făcută ziariștilor de Rauf Denktaș — este în afara ori-

cărei discuții, dar sînt, totuși, posibile unele ajustări reciproce de frontieră".

Semnarea acordului 
româno-chinez 
în domeniul 

navigației maritime

★Glafkos Clerides a demisionat din postul de negociator al comunității cipriote grecești, după ce a recunoscut că a ajuns Ia o înțelegere secretă cu ciprioții turci, au anunțat, la 7 aprilie, surse guvernamentale — transmit agențiile France Presse și U.P.I. Sursele precizează că Glafkos Clerides a admis că a ajuns la un acord „confidențial" cu liderul ci- prioților turci, Rauf_ Denktaș, în baza căruia ciprioții greci ar fi urmat să fie primii care să prezinte propuneri pentru rezolvarea viitorului politic al insulei și că această înțelegere s-a înfăptuit la ultima rundă de convorbiri Intercomunitare. care a avut loc la Viena, în luna februarie.

PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția China Nouă, citind ziarul „Jenmin- jibao", relatează că, la începutul lunii aprilie, elemente reacționare au pus la cale și au organizat, în mod premeditat, sub pretextul comemorării defunctului premier Ciu En-lai, tulburări cu caracter contrarevoluționar, în Piața Tien An Men din capitală. Sub deviza sprijinului lui Den Siao- pin, ele au încercat „să scindeze Comitetul Central al partidului condus de președintele Mao, au încercat să schimbe orientarea generală a luptei actuale de criticare a lui Den Siao- pin și de contracarare a tendinței deviaționiste de dreapta, s-au angajat în activități contrarevoluționare".Aceste acțiuni au culminat Ia 5 aprilie, cînd. potrivit relatărilor ziarului „Jenminjibao", s-a încercat să se pătrundă în Marea Sală a Adună-

rii Naționale a Reprezentanților Populari. Au fost produse daune materiale, iar cetățeni pașnici au fost maltratați. In cursul acestor incidente au fost răniți peste 100 de tineri, muncitori-milițieni și ostași.Agenția China Nouă subliniază că elementele contrarevoluționare erau extrem de izolate. în momentul în care ele s-au dedat Ia acte de violență au primit toare.In cursul zilei Șanhai, Tientsin alte orașe ale R.loc mari demonstrații în cadrul cărora participanții — oameni ai muncii, cadre revoluționare, ostași ai armatei populare, studepți și cadre didactice — au exprimat sprijinul ferm față de hotărîrile C.C. al P.C. Chinez din 7 aprilie.

riposta corespunză-de joi, la Pekin, și în numeroase P. Chineze au avut și mitinguri

Comunicat comun 
polono—vest-germanBONN 8 (Agerpres). — Comunicatul comun privind vizita în R. F. Germania a ministrului de externe al R. P. Polone, Stefan Olszowski, relevă că părțile au subliniat marea importanță a transpunerii în viață a acordurilor dintre cele două țări convenite la Helsinki și semnate la Varșovia la 9 octombrie 1975 — relatează agenția P.A.P. Totodată, cele două părți și-au afirmat hotărirea de a acționa intensificarea și dezvoltarea nale pașnice, tuire a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Agenția P.A.P. anunță că Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. a acceptat invitația cancelarului Helmut Schmidt de a vizita R. F. Germania in iunie a.c.

în continuare pentru procesului destinderii cooperării internațio- pentru deplina înfăp-

Ședința, guvernului 
laoțianVIENTIANE 8 (Agerpres). — La Vientiane a avut loc o ședință a guvernului laoțian, prezidată de Kaysone Phomvihane, primul ministru al Republicii Democrate Populare Laos, ’ în cadrul căreia a fost examinată situația politică din țară și au fost analizate activitățile și sarcinile curente ale instituțiilor de stat. A fost subliniat faptul că. în momentul de față, sarcinile prioritare constau în lor populare la miei naționale, tuarea lucrărilor țirea în continuare a activităților din sfera comerțului și a transporturilor, adoptarea de măsuri care să pună capăt activităților îndreptate împotriva statului. Au fost examinate, totodată, unele probleme de politică externă.

mase-mobilizarea dezvoltarea econo- pregătirea și efec- agricole. îmbunătă-

Puternică mișcare revendicativă în FranțaPARIS 8 — Corespondentul nostru transmite : Numeroase manifestații și acțiuni revendicative ale oamenilor muncii au avut Ioc în ultimele zile la Paris și in alte orașe ale Franței. La Paris, 2 500 de muncitori de uzinele aeronautice Dassault au monstrat pe Champs-Elysees, rind < îmbunătățirea condițiilor muncă și de viață, în vreme ce 10 000 de pensionari și persoane în vîrstă au manifestat în Piața Bastiliei împotriva înrăutățirii nivelului de trai al bătrînilor. La chemarea Confederației Generale a Muncii din Franța, muncitorii din 12 uzine ocupate de greviști au organizat o amplă în- tîlnire cu locuitorii Parisului, în care și-au expus situația și revendicările.Aceste acțiuni au fost însoțite de o serie de greve ale muncitorilor de

la de- ce- de

la societățile de gaz din industria chimică asemenea, joi s-a declanșat o grevă generală a salariaților din domeniul activității culturale, iar la Paris a avut loc o amplă manifestație studențească.
și electricitate, și a hîrtiei. De

CRESC RÎNDURILE
P.C. FRANCEZPARIS 8 — Corespondentul nostru transmite : Ziarul „l’Humanite" a a- nunțat că. pină la data de 7 aprilie, Partidul Comunist Francez a înregistrat. în 1976, un număr de 39 511 adeziuni, fiind create 486 de celule noi de partid în întreprinderi, precum și 120 de celule în localități rurale.

PEKIN 8 — Corespondentul Agerpres transmite : La Pekin a avut loc, joi, semnarea acordului dintre guvernele Republicii Socialiste România și R.P. Chineze cu privire la navigația maritimă între cele două țări. Din partea țării noastre, documentul a fost semnat de Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, iar din partea chineză — de Ie Fei, ministrul comunicațiilor.Acordul prevede intensificarea cooperării româno-chineze în domeniul navigației maritime și creșterea volumului transporturilor maritime în perioada următoare, evidențiind noi posibilități de sporire a schimburilor comerciale dintre cele două țări. Totodată, documentul prevede acordarea unor facilități reciproce privind condițiile de staționare a navelor comerciale în porturile celor două țări, precum și în regimul de impozite și taxe.

0 acțiune semnificativă
• „Conferința națională împotriva șomajului" • „Vinovați 
nu sînt muncitorii, ci sistemul" • „Democrație — fără dreptate, 
fără libertate, fără egalitate ?" • Durerea mută din priviri 

și chemările la acțiuni de luptă„în numele a milioane de muncitori britanici.1 250 000 șomează luni sau zile, cerem dreptului la muncă pentru toți cei ce lucrează cu brațele și cu mintea". Aceasta a fost principala revendicare care s-a făcut la „Conferința națională împotriva jultii", desfășurată nu de mult la Londra. Peste 3 000 de delegați, reprezentind numeroase colective de oameni ai muncii de pe tot cuprinsul Marii Britanii. s-au „Westminster Hali" pentru a atenția asupra lor consecințe cate de șomaj, rința a fost convocata de mai multe organizații sindicale și cooperatiste și a fost sprijinită de diverse organizații politice, precum și de unii membri ai parlamentului.— Ne-am adunat aici — a arătat deputatul Brian Sedgemore — ca să exprimăm protestul nostru față de creșterea continuă a șomajului. Pentru orice om al muncii, pentru familia sa, șomajul reprezintă o tragedie. Cu toate acestea, în timpurile noastre stimularea șomajului a devenit o politică prin care se încearcă „redresarea situației economice". Dar aceasta este o politică mioapă, fără viitor, pentru că

dintre care de chiar ani de asigurarea la
auzitășoma-

adunat laCentral atrage grave- provo- Confe-

A

agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, I- B' a avut' la Brioni, convorbiri cu primul ministru al Republicii Sri Lanka. Sirimavo Banda- ranaike, aflat în vizită în Iugoslavia.
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Bulga
ria stanko Todorov, și-a încheiat vizita oficială pe care a efectuat-o în R. P. Ungară, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al

acestei țări, Gyorgy Lazar. A fost dat publicității un comunicat comun care evidențiază relațiile tradiționale de prietenie și colaborare pe multiple planuri între cele două țări.
Portugaliei credite pe termen scurt, destinate realizării unor proiecte e- conomice.

Convorbiri austriaco-por- 
tUghOZO. PrimuI ministru al Portugaliei, Jose Pinheiro de Azevedo, și-a încheiat vizita oficială în Austria. în cadrul convorbirilor pe care le-a avut cu oficialitățile austriece, între cele două părți s-a ajuns la un acord prin care Austria va acorda

DE LA CORESPONDENȚI! NOȘTRIsens au vorbit numeroși alți delegați, ca Nick Bradley, Walt Moore, Jimmy Airlie, Jack Dunn, Allen Shute și alții.In aplauzele miilor de delegați prezenți la conferință, deputatul Neil Kinnock a spus: „Tot mai mulți oameni ai muncii sînt sătui de promisiuni. Este timpul să se treacă la acțiune".în încheiere, confe-

rința a aprobat o declarație în care se cere „adoptarea unei politici care să asigure de lucru pentru toți muncitorii. Teama de șomaj, de lipsurile și suferințele care Ie nerează, trebuie dispară pentru deauna".Aceasta este, in fapt, deviza esențială a „marii armate a șomerilor" din Anglia. Conferința a chemat oamenii

ge- să tot-

i

cuvinte„sistemului este capabil să dreptul la tuturor celor dispun de alt-

atunci cind aproape un milion și jumătate de muncitori nu lucrează, economia înregistrează pierderi uriașe ; politica este greșită și pentru că aruncă întreaga povară pe spinarea .maselor populare. Și este nu numai ilogic, ci și inuman, să se conceapă ieșirea din criză prin sărăcirea majorității populației.Vehemente la adresa care nu asigure muncă care nuceva decit de brațele și mintea lor", a rostit Ken Gill, membru al Consiliului general al Congresului sindicatelor britanice (T.U.C.). „Ni se spune adesea — a arătat el — că societatea capitalistă ar reprezenta o chintes^-iță a democrației. Dar cind unor mase de zeci de milioane de oameni ai muncii li se refuză dreptul la muncă, adică li se refuză cel mai elementar și uman drept, lipsindu-i de o viață decentă pe ei și familiile lor, atunci vedem că societatea capitalistă nu generează nici dreptate, nici libertate, și nici egalitate, ci tocmai opusul acestor năzuințe".Emoționante au fost și cuvintele toarei, textiliste Abbott. Ea a despre „durerile ferințele soțiilor copiilor cind
munci-Mary vorbit și su- și ale iși văd

soții sau părinții în- torcindu-se zilnic acasă abătuți, datorită faptului că încercările lor repetate de a găsi de lucru cu același asemenea împrejurări— a arătat— durerea familia șomerului este mută. Nimeni nu întreabă nimic, privirea lor se totul : tristețe, mîhni- re, revoltă împotriva faptului că societatea le refuză cel mai elementar drept. Și aceasta nu pentru că oamenii nu ar vrea să muncească, ci pentru că așa e rinduită societatea".Muncitorul docher Bernie Steer a subliniat, la rindul său, că „actuala criză cu care se confruntă Anglia poartă, ca și precedentele crize, eșecului Iui. Criza provocată de muncitori. pentru că nu ei controlează investițiile și nu ei dirijează industria. De aceea nu muncitorii trebuie să sufere rigorile crizei ; nu ei trebuie să fie ăceia care să facă principalele sacrificii". Vorbitorul s-a pronunțat pentru „o societate mai echitabilă și mai dreaptă" și a condamnat politica acelpr Cercuri care, odată cu „curbele de sacrificiu", vor să „răpească" celor ce muncesc cele mai elementare drepturi și libertăți. In același

muncii să organizeze la 26 mai o „Zi națională de acțiune" și s-a pronunțat pentru convocarea unui congres extraordinar al T.U.C. și al partidului laburist, pentru a se mobiliza la acțiuni de luptă masele populare din Anglia, în scopul asigurării pentru toți a dreptului la muncă.
N. PLOPEANU

se soldează eșec". „Invorbitoarea celor din
dar încitește

amprenta capitalismu- nu a tost

WASHINGTON

„ Ofensiva corporațiilor-mantut"
în lupta inegală de concurență dispar tot mai multe firme 
mici • 245 000 declarații de faliment într-un singur anRecesiunea economică, inflația și multiplicarea numărului falimentelor au dus, intre altele, la accelerarea ritmului concentrării capitalurilor. Potrivit ultimelor date statistice, numai in cinci state (New York, California, Pennsylvania xas), se află din fiecare 2 depuși la băncile din S.U.A. In New York, 10 bănci controlează sută din bancar existent în a- cest stat ; în Illinois primele 10 bănci în ordinea mărimii, dețin 49.7 la sută din depunerile de capital.Recent, sub presiunea marilor bancare new-yorkeze au fost adoptate legi prin care băncilor locale li se permite să-și deschidă sucursale și in provincie, lucru înainte interzis tocmai pentru a se preveni „înghițirea" băncilor mai mici de către giganții lumii financiare. Acum, „Man-

Illinois, și Te- circa 1 dolariprincipale87,7 la capitalul

cercuri

hattan", „City Bank' „Chase„Morgan Manhattan", Guaranty", „Chemical", „Irving" au și lansat o amplă acțiune de investigare a posibilităților de a împinzi cu sucursale statul New York. „Ce șanse poate avea o bancă din Niagara în lupta inegală de concurență cu acești mamuți ? — întreba congresmanul de Texas, Wright Patman. Băncile locale din aceste mici orașe vor fi în curînd lichidate, așa cum în rețeaua comercială corporațiile multimiliardare au e- liminat micile Iii și magazine tare".Intr-adevăr, potrivit datelor statistice oficiale, în prezent, patru mari companii controlează, practic, întreaga producție și desfacere a autoturismelor și autocamioanelor, două trusturi au acaparat producția cutiilor de conserve, o corporație deține monopolul fabricării mașinilor de

prăvă- alimen-

calcul electronic, o alta controlează piața mașinilor de copiat etc. La această fază de concentrare excesivă a capitalului, producției și desfacerii s-a ajuns prin „înghițirea" sau împingerea la faliment a unităților concurente mai mici. Astfel, în 1975, tribunalele americane au înregistrat circa 245 000 de declarații de faliment — număr fără precedent — dintre care multe provenite de la companii mici și mijlocii, unele înființate la ceputul secolului, celea care refuză dea faliment, sînt puse unor presiuni continue, inclusiv prin folosirea celor mai ilicite practici de competitivitate — pînă cînd trebuie să accepte să se lase cumpărate sau să fuzioneze, pierzîn- du-și astfel identitatea și, implicit, controlul asupra activității lor.

în- A- să su-

C.ALEXANDROAIE

Delegația ziarului „Scîn- 
țgjjj", condusă de tovarășul Alexandru Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al ziarului, a sosit lâ 6 aprilie a.c. la Phenian, într-o vizită de documentare, la invitația ziarului „Nodon Sinmun". Delegația a fost întimpinată de Kim Ghil Nam, redactor-șef al ziarului „Nodon Sinmun", și de alți membri ai redacției. în seara aceleiași zile, gazdele au oferit un dineu la care au participat Iang Hang Sap, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și Li Hua San, adjunct al șefului secției internaționale a C.C. al P.M.C., precum și ambasadorul Republicii Socialiste România in R.P.D. Coreeană, Dumitru Popa.

Institutul unificat de cer
cetări nucleare de la Dub
na “ <5in aPr°P>erea Moscovei — în cadrul căruia își desfășoară activitatea și specialiști din țara noastră, a fost decorat cu ordinul sovietic „Prietenia popoarelor", pentru succesele obținute în cercetările fundamentale și aplicate în domeniul fizicii particulelor elementare și al fizicii nucleare, precum și pentru contribuția majoră adusă la pregătirea cadrelor științifice.

0 nouă ședință a Comi
tetului pentru dezarmare a, avut loc, la Geneva. Au luat cu- vîntul reprezentanții Italiei, Egiptului și Iugoslaviei, care au expus pozițiile delegațiilor lor în legătură cu problemele aflate pe agenda actualei sesiuni a comitetului. Ei au făcut o serie de observații și propuneri vizind ameliorarea proiectului de tratat privind interzicerea modificării mediului înconjurător în scopuri militare, prezentat anul trecut in comitet de delegațiile U.R.S.S. și S.U.A.

Intîlnire. La Varșovia a avut loc o intîlnire a reprezentanților conducerilor organizațiilor de ziariști di o Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. R.D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. Participanții au făcut un schimb de experiență privind activitatea organizațiilor de ziariști din țările respective.
fl VIII-a fază a tratative

lor privind reducerea forțelor armate și armamentelor și măsuri a- diacente în Europa Centrală s-a încheiat, joi, la Viena. Ședința plena-de joi a fost cea de-a 101-a de începerea acestor negocieri.ră la
La Santamaria del Mar,apropierea Havanei, s-a desfășu-înrat reuniunea consultativă a conducătorilor de organizații de pionieri din unele țări socialiste. Delegația Consiliului Național al Organizației Pionierilor din România a fost condusă de Constantin Boștină, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor. i

• METAL ENIGMATIC 
SAU IMPOSTURĂ? Un Inginer pensionar, Arthur A- dams, din Țara Galilor, afirmă că în cursul unei „promenade mineralogice" ar fi descoperit un metal necunoscut care „ar putea rezolva problemele energetice din Marea Britanie". Adams a precizat că el a și început să folosească energia pe care o degajă enigmaticul «ău metal, la alimentarea cu curent a aparatului de radio, a ceasurilor și a întregii instalații de iluminat din locuință. El mai afirmă că respectivul metal s-ar găsi în mari cantități în subsolul britanic. Autoritățile i-aa interzis deocamdată fostului inginer să furnizeze amănunte despre misterioasele calități ale metalului și despre locul descoperirii, hotărînd în același timp efectuarea unor investigații științifice.

• UN „PARADIS" ÎN 
PRIMEJDIE. Pentru prima oară în istoria sa, micul stat Andorra, din Pirinei, iși vede amenințată faima sa de „paradis" fiscal. Deoarece nu existau impozite asupra veniturilor, Andorra a devenit, în decursul anilor, refugiul unui mare număr de societăți străine. Acum însă bugetul Andorrei înregistrează un deficit de 145 milioane pesetas, iar autoritățile au fost nevoite să-1 acopere prin introducerea de impozite. Noua situație se datorește — după cum scrie presa occidentală — și creșterii numărului de infracțiuni, explicabilă prin marele aflux al străinilor de tot felul. Astfel, dacă în trecut, pentru menținerea ordinii erau suficienți 5 polițiști, iar cheltuielile necesitate de activitatea lor erau foarte mici, astăzi numărul lor a crescut la 26', iar cheltuielile respective — (la peste 2 milioane pesetas.

• POD... CĂLĂTOR.O operație — unică în felul ei — este întreprinsă de constructorii de poduri vest-germani. Ei au început să deplaseze, la o distanță de 47,5 metri de locul amplasării inițiale, un pod lung de 590 metri, în greutate de 12 500 tone, construit la Diissel- dorf. Noul pod il va înlocui pe cel provizoriu. înălțat peste Rin în perioada postbelică, în locul unui pod distrus în timpul ultimului război mondial. Lucrările sint executate de 40 de ingineri și 60 de muncitori specialiști vest-germani. asistați de cîteva sute de experți din diferite țări. Podul, susținut de 140 de cabluri, glisează de-a lungul unor plăci confecționate dintr-un oțel special, cu viteza de un milimetru pe secundă, în sensul curentului, fiind totodată utilizate două cricuri hidraulice de 40 tone fiecare.
• SCHIUL ANULUI 

2000? In această lună întreprinderea franceză de elicoptere „Gyrafrance" organizează un nou gen de schi denumit „al anului 2000“ — cu ajutorul elicopterelor pe pantele montane dintre Tignes și Nisa. Organizatorii au pornit de la premisa că mulți amatori ai sportului alb ar renunța fără regrete la pirtii supraaglomerate sau acoperite cu polei, pentru a schia pe culmi imaculate, deși greu accesibile cu piciorul, unde zăpada este ideală. Fiecare elicopter va rămîne timp de 6 zile la dispoziția a 14 schiori, depunîndu-i succesiv pe diferite culmi înzăpezite, pen- tfu a-i îmbarca apoi, cu 1 000 metri mai jos, și a-i lăsa pe altă înălțime. E drept că și prețul acestui gen de schi este „Ia înălțime" : nu mai puțin de 5 000 de franci de persoană.
• FEMEILE IN „VES

TUL SĂLBATIC". Cu unele excepții, filmele de tip ,,western" au creat o imagine convențională a femeii, punind pe un plan secundar rolul ei în epoca respectivă. Imaginea a- ceasta urmează a ftz corectată de un studiu aflat în pregătire la Universitatea Harvard, pe baza unui amplu material documentar. Este vorba de scrisori. însemnări, jurnale, texte cu caracter oficial, avind ca autoare 770 de femei care și-au cîștigat merite deosebite în perioada populării regiunilor vestice ale Statelor Unite. Departe de a se limita doa^ la rolul de gospodine sau personaje „decorative", multe din aceste femei au îndeplinit asemenea funcții cum ar fi acelea de primar sau șef al stațiilor de poș-— care în „Vestul sălbatic" jucat la vremea rol esențial.tă au un respectivă
• LACURI AMENIN

ȚATE. In 10 000 din cele 90 000 de lacuri ale Suediei, peștii au dispărut complet sau sint pe cale să dispară in viitorul apropiat, din cauza poluării apelor cu reziduuri industriale. Ziarul „Expressen", care publică aceste date, avertizează că peste un deceniu numărul lacurilor din care vor dispărea peștii se va dubla, iar peste 50 de ani, jumătate din toate apele curgătoare și lacurile Suediei vor fi atit de poluate incit peștii nu vor putea supraviețui.
• CONTRA RĂULUI 

DE MARE. Un nou medicament pentru combaterea răului de mare a apărut în Statele Unite. După ureche, se lipește o pastilă care emană scopola- mină (alcaloid extras din planta denumită Mandragora officinalis). Substanța respectivă are proprietatea de a pătrunde prin piele și a ajunge astfel direct în singe, reducind efectele secundare provocate de medicamentele din aceeași categorie. După cum se știe, scopolamina administrată pe cale bucală provoacă somnq|. ceea ce poate deveni uneori un inconvenient.
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