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DEMOCRAȚIA FAPTELOR
0 unitate indestructibilă: democrația
socialistă și responsabilitatea socială

Secția a lll-a laminare țevi de la întreprinderea metalurgică din lași

— Am telefonat la centru, știe și 
județul; pune statul umărul și re
venim la normal, negreșit revenim...

— Numai că statul are multe pe 
cap, nu doar pe noi, mai bine să 
punem noi umărul cu toții și să ra
portăm că treaba s-a făcut. Că doar 
și noi, cine sintem, dacă nu tot sta
tul ?Desfășurat la Lipova, localitate ce a fost grav afectată de inundațiile din vară — și relatat intr-un reportaj — aefest dialog reflectă sugestiv una dintre cele mai semnificative mutații petrecute în anii noștri in modul de gindire al oamenilor. Semnificativă in cel mai înalt grad pentru că este vorba de reflectarea, pe planul conștiinței, a unei trăsături definitorii a societății noastre : statul a încetat de a mai fi o entitate ostilă situată deasupra societății ; tot ce .slujește intereselor statului, societății, slujește în același timp propriilor noastre interese.. Superioritatea de esență a-'socie- tății noastre asupra democrației burgheze constă în îmbinarea organică a democratismului consecvent cu o înaltă responsabilitate socială, in împletirea armonioasă a libertăților efectiv garantate cu o riguroasă disciplină socială. într-o societate socialistă, cum este aceea pe care am clădit-o, exercitarea e- fectivă a drepturilor cetățenești, realizarea democrației implică angajarea răspunderii personale pentru slujirea colectivității, pentru accelerarea progresului general.Practica socială în decursul celor trei decenii care au trecut de la eliberare relevă neîmpăcat dintre real, consecvent și țări de liberalism, disciplinei sociale. Numai pe baza întăririi disciplinei sociale consecvente ne putem bucura efectiv de superioritatea democrației socialiste.Legătura indisolubilă dintre mocratie și disciplina socială, terdependența lor se reflectă faptul că în unitățile unde principiile democrației sînt riguros respectate, oamenii au depline posibilități de a-și spune cuvîntul a- supra problemelor ce se cer rezolvate, de a critica neajunsurile, iar deciziile sint rezultatul deliberării în comun, acolo responsabi-

lltatea socială se manifestă cu mai multă vigoare. Disciplina socială se dezvoltă pc terenul fertil al democrației, al întăririi responsabilității cetățenești, după cum, la rîndul ei, democrația socialistă nu poate avea o bază mai trainică decit un climat de disciplină conștientă, riguroasă.Să privim in jur și să medităm asupra unor realități cu care ne-am deprins de la un timp, fără a des-

mlnici în șir spre a contribui la recuperarea pagubelor pricinuite de calamitățile naturale ;dacă, zi de zi, sintem martori a nenumărate acțiuni în cadrul cărora simpli cetățeni se situează pe poziții înaintate, ca adevărati militant! politici ai statului socialist — toate acestea se datoresc faptului că în conștiința maselor pătrunde tot mal adînc adevărul axiomatic că interesele generale ale statului, ale so-
Dezvoltarea democrației socialiste, 

participarea tot mai largă a maselor 
de oameni ai muncii la conducerea în
tregii activități sociale impun creșterea 
răspunderii fiecărui membru al societă
ții în îndeplinirea atribuțiilor și sarci
nilor încredințate.

NICOLAE CEAUȘEȘCU

contradicția de democratismul orice manifes- de încălcare a
de- in- în

prinde întotdeauna concluzii cu privire la resorturile care le determină.Dacă îndeplinirea cincinalului înainte de termen a devenit cauza întregului popor, întrecerea socialistă pentru devansarea sarcinilor constituind o uriașă arenă de manifestare a energiei și inițiativei creatoare a maselor ;dacă sute de mii de oameni participă în timpul fiber la munca patriotică pentru construirea unor cămine culturale, stadioane, cluburi ale tineretului sau la vaste lucrări de îmbunătățiri funciare :dacă mișcarea rationalizatorilor și inovatorilor ia tot mai largă extindere înlesnind statului realizarea unor însemnate economii valutare prin reducerea importului ;dacă sute de mii de oameni au socotit de datoria lor să lucreze în schimburi prelungite sau citeva du-

cietătil socialiste constituie totodată interesele noastre vitale, pentru că, in ultimă instanță, STATUL SINTEM NOI.în aceasta găsim, de altfel, și cheia schimbărilor petrecute in înfățișarea orașelot și satelor noastre. Sint multe localități mici, care nu impun nici prin suprafață, nici prin numărul locuitorilor, nici prin zestrea edilitară . moștenită sau prin resursele materiale aflate la inde- mînă. Și totuși, dacă ne Întrebăm de ce. bunăoară, Satu-Mare, Reșița, Deva, Rîmnicu-Vilcea. Petroșani, Fălticeni, Alexandria s-au situat în primele rînduri ale întrecerii pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților lăsînd în urmă multe orașe mai mări, constatăm fără excepție că singura „resursă locală" suplimentară pe care au știut să o valorifice au fost dăruirea și spiritul gospodăresc al oamenilor.

Ori de cite ori și in orice domeniu se manifestă, înțelegerea corelației indisolubile dintre democrație și responsabilitate socială se afirmă ca o forță propulsoare a noului, a tot ce e înaintat și progresist.Avem azi un cadru instituțional anume conceput spre a asigura realizarea acestei corelații : au fost create sau dezvoltate pîrghiile menite să asigure participarea tot mai largă a maselor la rezolvarea treburilor obștești. Zeci și zeci de mii de cetățeni sînt deputați în consiliile populare, membri ai diferitelor comitete de cetățeni ; alte zeci de mii activează în comitetele și consiliile oamenilor muncii. în consiliile de control muncitoresc și comisiile pe domenii de activitate din unitățile economice. în consiliile profesorale și senatele universitare, în echipele de control obștesc. Un cadru larg de afirmare a democrației il constituie, totodată, activitatea consiliilor Frontului Unități! Socialiste, a sindicatelor, organizațiilor U.T.C.. asociațiilor studențești, comitetelor de femei, fiind legiferată, totodată, includerea reprezentanților organizațiilor de masă și obștești in organele de conducere ale statului la toate nivelurile.Democrația directă se afirmă viguros prin intermediul adunărilor generale ale oamenilor muncii — foruri supreme de conducere în întreprinderi. al adunărilor g'enerale ale cooperatorilor, ca și prin larga dezbatere publică a principalelor proiecte de legi. Adăugind la acestea întâlnirile conducerii de partid cu diferite categorii de cetățeni sau consfătuirile pe ramuri de activitate, avem Imaginea variatelor modalități menite să garanteze înfăptuirea orientării principiale a partidului — de creare și îmbunătățire a formelor organizatorice care asigură participarea activă, plenară, a maselor largi Ia conducerea .tuturor sectoarelor de activitate, a întregii ,i înfăptuireațări la elaborarea și politicii partidului.Esențial este acum să veghem la folosirea adecvată a cadrului institutional superior al democrației socialiste, astfel ca el să funcționeze cu maximă eficiență socială, să asigurăm deplina punere în valoare a diferitelor forme organizatorice și
(Continuare în pag. a IV-a)

Contractări și corelări
necesare în pregătirea producției

anului viitor
COOPERAREA ÎNTREPRINDERILOR IN CONSTRUCȚIA DE MAȘINIpentru loc im-

ConfortIGHIU

A apărut în broșură

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Cuvîntare la adunarea activului

în contextul pregătirilor producția din anul viitor, un portant îl ocupă buna organizare a cooperării interuzinale. Aceasta este o cerință " .deoarece îndeplinirea sarcinilor plan superioare din anul 1976, pe baza utilizării intensive a capacităților de producție și în condițiile adîncirii specializării fabricației, presupune a- sigurarea unor trainice legături de cooperare Intre întreprinderi,, pentru realizarea pieselor turnate sau forjate, a unor repere și subansamble prelucrate și montate. Care este stadiul pregătirii cooperărilor, ce probleme mai sînt de rezolvat ? Pentru început, iată citeva secvențe desprinse dintr-un sondaj efectuat în pîteva întreprinderi constructoare de mașini.La întreprinderea de tractoare din Brașov, , o mare parte din căile de circulație din incinta unității și spatiile dintre hale sint, practic1, blocate de tractoare care nu pot fi livrate, intrucit se așteaptă sosirea unor repere sau subansamble — genți, anvelope, diferite dispozitive pneumatice — de la anumite unități colaboratoare.— Cele mai mari dificultăți ne provoacă întreprinderea de autoturisme din Pitești, care nu ne asigură cantitățile prevăzute de genți, pompe de ulei și apă, compresoare — ne explică tov. Nicolae Negoț, șeful serviciului aprovizionare. Bunăoară, din cele 16 100 genți de 16 țoii, cit se prevedea să fie livrate în acest an, bucăți, iar din cele 23 600 genți de 20 țoii ni s-au trimis numai 6198. Am cerut unității colaboratoare să ne plătească penalizări de circa 1 milion lei pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. Pentru anul viitor, întreprinderea din Pitești ne-a comunicat că nu poate contracta întreaga cantitate de genți solicitată de noi, deoarece capacitatea de producție de care dispune este mai mică față de cerințe. Neînțelegerea precontrac- tuală a ajuns la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. La acest nivel, problema trebuie să-și găsească o rezolvare de fond, pentru că altfel și la anul de la Piteștimai mult... despăgubiri decit piese.— Care este stadiul

deosebit de importantă, de

11 luni dinam primit doar 1656

vom primi

peste prevederile inițiale, 200 cutii de viteză pentru tractorul S 1 500. Ar mai fi de relevat și colaborarea cu întreprinderea de anvelope „Danubiana" din Capitală. Este drept, a- ceastă unitate nu a ridicat nici o o- biecție în privința contractului de colaborare pentru anul 1976. Dar, în practică, colaborarea dintre noi trebuie să se îmbunătățească, în sensul ca tot ceea ce s-a contractat să fie și livrat, nu așa cum lucrurile, în unele acum. Aș preciza, de cele 13 450 camere debuiau livrate în noiembrie și decembrie, am primit doar 3 068 bucăți.La întreprinderea de autocamioane din Brașov, ing. Clement Crăciun, șeful serviciului aprovizionare, s-a referit la problema asimilării de către unitățile colaboratoare a pieselor ce vor trebui fabricate și livrate în anul viitor.— O unitate colaboratoare, Intre-

s-au petrecut cazuri, pînă pildă, că din 650x20 ce tre-

prinderea de aparataj electric auto din Sfîntu-Gheorghe, a refuzat contracteze 16 repere din cele 56 prevăzute, din cauză că încă nu sint similate. De asemenea, pentru achiziționarea a 244 tone garnituri de cauciuc cu metale, Centrala industrială de prelucrare a cauciucului și maselor plastice din Capitală ne-a dat repartiții pentru Combinatul de articole tehnice din cauciuc din Pitești, unde acestea nici nu au fost a- similate. Mai bine ar fi ca garniturile respective să fie produse, ca șl pînă acum, de întreprinderea de articole tehnice de cauciuc din Brașov.Așadar, în loc ca reprezentanții u- nităților colaboratoare, ai forurilor de resort să analizeze temeinic lucrurile și să ia o decizie in privința fabricării garniturilor necesare întreprinderii de autocamioane, se așteaptă ca centrala industrială amintită si
(Continuare în pag. a III-a)

BUN VENIT IN ROMÂNIA

Săa-

— In comuna noastră, o așezare ca oricare alta, s-au construit în acest cincinal peste 300 de case noi. frumoase și luminoase. Au fost zidite trainic din cărămidă, cu melie din piatră acoperiș din țiglă, cele 2 600 familii comunei Ighiu, 80 sută au aparate de radio și 50 la sută televizoare. Dar — adaugă tovarășul Nicu Fene- șer, primarul comunei, cu care stăm de vorbă — toate aceste date au viață scurtă. Mereu văd alți și alți săteni ureîndu-se pe case pentru a-și instala antene de televizor. Sînt gesturi intrate de mult în cotidianul vieții la țară. Cum' firesc este, după aproape trei decenii de la instaurarea Republicii, ca o comună ca Ighiu, cum sînt multe în Alba și in țara întreagă, să dispună de o puternică rețea alcătuită din zeci de unități furnizoare de servicii, de librărie și poștă, de macie, brutărieDespre nivelul trai al oamenilor, pre veniturile lor mai sporite, ne edifică ; o altă cifră : 16 milioane lei — volumul mărfurilor cumpărate de locuitori, anul acesta, din magazinele din

teși Din alela

far- etc.de des- tot

comună. Mai ales de la magazinul universal din centrul Ighiului construit, de asemenea, în acest cincinal („U- niversal", tară cu textile, confecții, uz casnic etc.). Toate rodnicele înfăptuiri, care au adus bunăstarea și mîndria comunei, se întemeiază deopotrivă pe eforturile statului și pe munca localnicilor, pe spiritul lor de inițiativă cetățenească, pe participarea la conducerea comunei. Primăria știe țiunile odată voința.fructuoasă conlucrare, dintre primărie și cetățeni, cîștigă întreaga comună. In ultimii ani, comuna Ighiu s-a situat statornic printre localitățile fruntașe pe țară în întrecerea pentru bunal gospodărire și înfrumusețare. în urmă cu doi ani, a ciș- tigat locul I pe tară....A venit iarna și la Ighiu. Bunul gospodar nu stă însă cu mîinile In sîn.— Ce fac cetățenii ?— Cei din satul Bu- cerdea lucrează la introducerea conductei pentru alimentarea cu apă potabilă a localității, răspunde primarul.

cu alimen- autoservire, încălțăminte, articole de

să îndrume ac- obștii și tot- să-iDin respecte această

Conducta de aductiune a apei din izvor de munte, în comună, are 7 km. Toate lucrările se execută de către cetățeni. Alimentarea comunei cu apă' potabilă este o propunere mai veche. La anul, cetățenii vor avea „fîn- tîna“ in casă.La Ighiu, în următorii cinci ani se vor mai construi :: un complex meșteșugăresc, blocuri de locuințe pentru specialiști, case cu etaj și altele ; se va extinde asfaltarea străzilor (așa le spun acum sătenii vechilor ulițe). Cetățenii Iși vor moderniza căminele, vor cumpăra mai multe televizoare, mașini de spălat rufe, aspiratoare. Alții vor? construi în curți garaje. Pentru că este creștere șl posesorilor de autoturisme.O precizare: comuna nu se află pe lista celor care în prima e- tapă vor deveni centre urbane. Aceasta nu Înseamnă insă că locuitorii comunei Ighiu, dacă n-au buletin de oraș, nu vor să trăiască și ei ca la oraș...

in numărul

Ștefan D1N1CA 
corespondentul 
„Scînteii"

Continuăm ancheta noastră :

CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?
Opinii de George CALBOREANU (Cultivarea limbii în 

teatru), Viorel COSMA (Limba criticii muzicale)
ÎN PAGINA A IV-A

de partid din armată
Editura politică 10 DECEMBRIE 1975

perfectării contractelor cu alte unități colaboratoare ?— Majoritatea contractelor de cooperare cu alte întreprinderi sint încheiate, cu toate că mai sint probleme care se cer soluționate. Astfel, solicităm întreprinderii mecanice din Mija să ne livreze in anul viitor,

EDUCAȚIA
permanentă a

• •

vieții noastre

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi sosește în țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie, secretarul general al Mișcării de Eliberare din Sao Tomfe și Principe, președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe, tovarășul Manuel Pinto da Costa, împreună cu tovarășa Amelia da Costa.

în accepțiunea sa cea mai generală, educația vizează cultivarea aptitudinilor morale și intelectuale ale omului, formarea și activizarea atitudinilor umane, civice, sociale. Este o dimensiune a vieții, ce însoțește in permanentă și încununează instrucția (învățătura). Un fenomen fundamental, deoarece prin e- ducație experiența de viață a generațiilor vîrstnice este transferată celor tinere, în- zestrîndu-le cu forța și priceperea indispensabile vieții.Educația este indivizibilă, ca și scopul pe care il urmărește : formarea personalității umane, formarea omului conștient, activ și capabil să ducă la îndeplinire înaltele sale îndatoriri sociale, profesionale, etice. Nu putem să nu fim min- dri pentru faptul că partidul și statul nostru acordă o atenție prioritară ' problemelor complexe ale educării revoluționare, științifice, oa- triotice a tinerelor generații inscriirtd-o, in laturile sale fundamentale, in Programul Partidului Comunist Român. Pentru asigurarea bazei materiale a in- vățămîntului de toate gradele, în țara noastră sint alocate fonduri importante, iar legarea învățămintului de producție asigură primordialitatea educării prin „muncă și pentru muncă" a tineretului, potrivit prin-

importante și

cipiulul că cel mai bun mijloc de a înțelege, un lucru este să-l faci. Ceea ce trebuie să cerem de la procesul educativ este să dezvolte copilului și tînărulul spiritul de observație și de reflecție, voința, judecata, inițiativa, disciplina, spiritul de solidaritate, perseverentă — trăsături definitorii ale omului și cetățeanului în formare.Sugestiile produse de me-

In-că vocația maestrului locuind-o, dacă este cazul, cu una superioară. Fiecare profesor predă o disciplină sau o știință a cărei prezență în sistemul științelor trebuie motivată teoretic prin obiect' și metodă, prin creație și ancorare în sfera realităților noastre. Fiecare discipol trebuie obișnuit cu stilul muncii de cercetare. La seminarii se cuvine realizată o atmosferă propice
însemnâri de prof. dr. Petre VANCEA

diu, de realitățile, societății socialistedeosebit. ____ ... ___  ... ____tră.- In special la copil, care, are ...LTț.*. 1 ,..tie foarte dezvoltat, conduita persoanelor ;■ care il in-, conjoară generează reguji instinctive de ■ comportare . și-i creează un '• ideal. De aceea rolul profesorului m îndrumarea .tineretului este covirșitor, relația intre acesta și discipoli consti- tuindu-se într-o adevărată structură morală ce asigură permanenta unei cui-' turi. Profesorul îndeplinește funcția de catalizator intelectual intr-un domeniu specific de activitate. iar discipolul este chemat să acumuleze cunoștințele necesare pentru stăpînirea domeniului respectiv, să continue și să desăvirșeas-

joacă un rol în educația noas-spiritul de imita-
unei colaborări prietenești Intre profesor și studenți.Nu trebuie ignorat, procesul instructiv-educa- tiv, factorul moral. Tînă- r.ul trebuie să aibă mereu prezentă in conștiință dubla coloană a virtuților și viciilor, pentru ca viața lui să nu fife sufocată pe parcurs de ferori ce se cuvin și- pot să fie remediate la timp. Iar exemplul moral al e- tlucatorului este, adeseori, determinant. In ceea ce mă privește, eu construiesc universul meu moral pe bunăvoință, fiindcă nimic in natură nu intrece in frumusețe bunăvoința. Ceea ce nu exclude însă exigența, conștiinciozitatea, probitatea — pe care mi le' impun mie însumi și tinerilor cu care lucrez.Educația și instrucția sint

in

legate de om și de nevoile lui, iar dimensiunea umană a profesorului — și medicului, în cazul meu — socotesc a fi dominantă. Cînd se vorbește de știință, ca instrument de transformare a societății, naturii și gîndirii umane, în fond este vorba de desăvirșirea omului sub raport . fizic și spiritual — așa cum îl prefigurează, pentru societatea de mîine, Codul etic adoptat de Congresul al XI-lea al P.C.R., așa cum ne străduim noi, toți educatorii, să-l formăm • astșzi, în școală, in facultate,' în viața socială.Existenta noastră astăzi se bazează pe transformarea lumii reale in cadrul unei tehnici fundamentată științific. Fără tehnică, fizică și biologie, în care intră cele mai importante domenii ale medicinii moderne, am pieri în scurtă vreme, sau ne-am prăbuși in sărăcie și neputință. Lumea modernă se sprijină în mod ineluctabil pe informații furnizate de știință și pe putința de realizare a tehnicii. Există. in acest context. ,o etică științifică, un cod de reguli de comportare, ce formează baza oricărei adevărate munci științifice, a îndrumării tinerilor cercetători, cum ar fi : stima reciprocă, obiectivitatea, libertatea de gîn- dire, absoluta cinste inte-

Manuel Pinto da Costa s-a născut în anul 1939, în insula Sao Tome, Și-a făcut studiile secundare în Portugalia. Din 1960 devine membru al Comitetului de Eliberare a Insulelor Sao Tome și Principe, nou creat în cele două insule, aflate pe atunci sub dominație portugheză. Participă activ la lupta acestei organizații pentru eliberarea de sub stăpînirea colonială. Pentru a-și desă- vîrși studiile, pleacă în străinătate și își ia licența în științe economice la Universitatea din Berlin.în anul’ 1972, între 8 și 12 iulie, a avut loc conferința generală a Comitetului de eliberare, care a hotărît transformarea sa în Mișcarea de Eliberare din Sao Tomfe și Principe (M.L.S.T.P.). Cu acest prilej, Manuel Pinto da Costa a fost ales secretar general al M.L.S.T.P.Manuel Pinto da Costa devine, Ia 12 iulie 1975 — ziua proclamăriiindependenței insulelor Sao Tomâ și Principe — primul președinte al noului stat independent.Proclamarea independenței Republicii Democratice Sao Tome și Principe a reprezentat încununarea luptei poporului din aceste teritorii, sub conducerea M.L.S.T.P., pentru libertate, progres și prosperitate. Ea a constituit o nouă confirmare a voinței popoarelor de a fi stăpîne pe destinele lor, de a lichida deplin și definitiv colonialismul și neocolonialis- mul, de a instaura relații noi între națiuni, bazate pe echitate și justiție, pe respectarea dreptului sacru , al fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării, în conformita-

te cu aspirațiile și năzuințele fundamentale, pentru stabilirea noi ordini economice și politice internaționale, pentru pace, libertate și progres în lume.Poporul român, care a urmărit cu simpatie lupta dusă de poporul din Sao Tome și Principe, sub conducerea M.L.S.T.P., pentru cucerirea independenței, și-a manifestat cu consecvență sprijinul activ și solidaritatea militantă cu cauza dreaptă a a- cestui popor. între cele două țări și popoare, între Partidul Comunist Român și Mișcarea de Eliberare din Sao Tome și Principe s-au dezvoltat
(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)

Azi, în iprul orei 16,30,
și televiziune vor transmite" direct _______ ___
secretarului general al Mișcării de Eliberare din Sao 
Torni și Principe, președintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, tovarășul Manuel Pinto da Costa, 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Romăn, președin
tele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua, împreună cu tovarășa Amelia da 
Costa, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

posturile noastre de radio
ceremonia sosirii

/
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Navetiștii vin și pleacă
munca politico-educativă îi

COP
I Marinărite

»

I Scriam, nu de mult, în rubrica noastră, despre primele trei fete de la serviciul „Căi navi- Igabile" al portului Constanța, care au devenit marinari pe o șalandă. Iată că ele nu vor ră- Imîne singure în această frumoasă și romantică profesie. La liceul de specialitate. „Navrom" există acum o clasă specială cu
120 de fete, care se pregătesc să îmbrățișeze profesia de marinar. Unele se specializează în I electronică și electrotehnică, altele în radiotelegrafie. Parafra- zînd tradiționala urare marină- Irească, nu ne rămîne decît să le urăm „Vînt bun la... învățătură !“.
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Cu un an
întârziere
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Se apropie Anul nou 1976. Ca 
de obicei, magazinul Fondului 
plastic de pe strada Galați din 
Brăila a pus in vînzare felici
tări. Unele mai scumpe, altele 
mai ieftine, unele in culori fru
moase, foarte multe fără, unele 
cu urări scrise, altele albe. Tot 
felicitări se cheamă că 
N-am înțeles insă un 
de ce expeditorii 
rești au trimis la Brăila fe
licitări pe care scrie „La mulți 
ani 1975 ?“ Vor fi gîndit că in 
provincie anul ’75 are de gînd 
si biseze ? Te pomenești că 
provin din niscai stocuri supra- 
normative...

sînt.
lucru: 

din Bucu-

I
I

I
I
I
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Cînd șoferul
9

n-are
subaltern

I
I
I

I
I
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Constantin Andrușcă este con- tabil-șef la o sucursală din Brașov a Grupului de șantiere montaje cazane București. Contabi- lul-șef are un „Trabant" personal. Cu „Trabantul" personal, contabilul-șef a rămas în pană la Comarnic. S-a dat jos de la volan și a dat un telefon la șantierul brașovean, rugîndu-1 pe inginerul Nicolae Nistor să-i trimită urgent un TV să-1 remorcheze. Inginerul dă sarcină să rezolve problema maistrului Ștefan Sa- vu. Maistrul dă dispoziție șoferului Dumitru Avram. Șoferul urcă la volanul TV — 21-B-2433 și pleacă la Comarnic. Dar nu singur, ci însoțit de mecanicul Ștefan Viorel care să asigure „asistența tehnică". Deci, o mașină a statului și doi oameni aflați in timpul programului au fost folosiți pentru a rezolva o problemă care n-avea nimic cu serviciul. Surprins într-o asemenea cursă, șoferul de pe TV a fost amendat — legal — de organele de miliție. Deci, șoferul este vinovat, că nu are și el un subaltern ! ?.
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Dacă bate 
la usă...»Este căutat, de către organele 
de miliție, un escroc care se 
plimbă dintr-o localitate in alta, 
tocmai spre a i se pierde urma. 
Se numește Sandor Gyula Ko
vacs, din Gherla, județul Cluj. 
Este in virstă de 70 de ani, ro
bust, cu părul alb. De cite ori 
poposește, pentru scurt timp in
tr-un loc, dă sfoară în juru-i 
precum că e mare meșter in ale 
tapițeriei. După ce găsește cîți- 
va creduli, care-i dau arvuna 
de rigoare, se face nevăzut. A- 
pare in alt loc, bate din nou la 
ușa oamenilor, și iarăși dispare 
Dacă vă bate la ușă, înainte de 
a-i da arvuna, anunțați miliția.
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Dispărut... 
acasă

I
I

I

I

Lui Eugen Maxim, conducător auto la întreprinderea de con- strucții-montaje Zalău, i s-a in- minat foaia de parcurs necesară efectuării unei curse pină la Cimpia Turzii. Deși cursa respectivă, dus-întors, putea fi făcută în circa opt ore, E. M. nu s-a mai întors în întreprindere nici după trei zile. Cei de la garaj și colegii de muncă au intrat în alertă, căutindu-1 peste tot. Cineva își dăduse cu părerea că i s-o fi întîmplat un accident grav, că s-o fi răsturnat în vreo prăpastie. Nimeni nu știa nimic, toți îl căutau. Degeaba. Dar șoferul cu pricina a fost depistat exact unde nimeni nu se aștepta : la el acasă, la Agrij, chiar lingă Zalău. întrebat de ce și cum, E. M. a răspuns candid : „Mi-am luat și eu niște zile de odihnă. E bine 7“ Nu e bine. O spune chiar el, pentru că o simte acum pe buzunarul lui.
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contrac- comuna Ilie Tîr- I
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Depunătorul | 
„depus“Lucrînd ca mandatar . tual pentru C.E.C. înSlimnic (județul Sibiu),năvean vedea cum creșteau de la o zi la alta numărul și sumele depunătorilor din rîndul țăranilor cooperatori și al lucrătorilor de la întreprinderea agricolă de stat din comună. I.T. și-a reproșat că tocmai el, mandatar, n-are libret. „Ce fel de exemplu dau eu celorlalți ?“. A luat un libret și a început să depună pe el. din cind în cînd, cite o sută, cite două sute de lei. De depus depunea, dar din buzunar nu scotea nici un bănuț. Noroc că a fost depistat la timp și „depus" și el în altă parte, pentru opt luni de zile.

Rubricâ redactata de
Petfe POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1

I
I
I
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I
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Ca rezultat firesc al politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, mai ales în ultimii 10—15 ani, și în județul Argeș industria a crescut în ritmuri deosebit de rapide. Aceasta a determinat importante schimbări calitative în structura populației, o creștere substanțială a nivelului de trai material și spiritual. In aceste condiții a apărut și navetismul — peregrinarea sistematică a celor care muncesc în afara localității de reședință — fenomen specific societăților industriale moderne, din lumea întreagă. Pentru a aprecia mai exact proporțiile acestui fenomen ciale în ficient să populația formează sate, unde-și au familiile și gospodăriile. Parte integrantă a detașamentului de muncitori industriali din județ, navetiștii au adus o con- , tribuție substanțială la dezvoltarea industrială a Argeșului. Așa cum este firesc, aceste progrese se răsfrîng și asupra petrec au un obștii.Pornind de la această realitate, comitetul județean de partid a inițiat un șir de măsuri și așțiuni menite să asigure conjugarea preocupărilor organizațiilor de partid din uzine și de la sate pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a muncitorilor navetiști. Iată cîteva aspecte ale unei experiențe, pe care o considerăm doar un început. La întreprinderea mecanică Muscel, organizațiile de partid organizează manifestările cunoscute sub denumirea „Toată uzina învață", eșalonate pe o zi săptămînă, în poată participa și navetiștii. Totodată, pe mijloacele de transport cu care călătoresc navetiștii sînt delegați- activiști care prezintă informații concrete privind politica internă și internațională a țării. In satele din jurul uzinei, comitetul de partid din întreprindere. împreună cu comitetele comunale de partid, au așezat panouri mari cu fotografii In care sînt înfățișate aspecte pozitive și negative din- activitatea unor angajați, o- riginari din localitățile respective, imagini din principalele secții de producție ale uzinei, de la grupul școlar ce stă la dispoziția tinerilor.

și implicațiile sale so- județul Argeș, este su- relevăm că 33 la sută din ocupată în producție o Cei ce fac naveta de la

satelor. In timpul pe care îl în comunele lor, navetiștii aport considerabil la viața

așa sau două din fel încît să

Pentru comitetele de partid și sindicat de la întreprinderea textilă Pitești a devenit o practică metoda !n- mînării insignelor de fruntaș în producție unor muncitori chiar la căminele culturale din satele în care locuiesc. Cu asemenea ocazii se prezintă și spectacole care popularizează frumusețea meseriei de textilist, faptele de muncă demne de laudă. Așa s-a procedat la Bradu. Bascov, Cerbu, Tuțulești, Drăganu. La trusturile de construcții civile și industriale, în exploatările forestiere și petroliere dă bune rezultate dialogul brigăzilor științifice cu navetiștii, orga-

i cămfComl- între-ce care prezintă spectacole la nele culturale.La indicația secretariatului tetului județean de partid, s-a prins cu puțin timp în urmă un control cu privire la modul în care se organizează acțiunile politico-educative în rîndurile navetiștilor. Cu părere de rău trebuie să spunem că și cu acest prilej a reieșit că experiența pozitivă se generalizează încă lent, că în unele locuri asemenea activități, se organizează doar sporadic, in- vocindu-se dificultatea că navetiștii „abia așteaptă să termine lucrul și să plece acasă". E adevărat.
O SECVENȚĂ DIN ACTIVITATEA 

DE EDUCAȚIE IN JUDEȚUL ARGEȘ

nizat la căminele de nefamiliști, pe teme politice, juridice, științifice și de educație sanitară.La Combinatul de prelucrare a lemnului, ca și la Combinatul petrochimic — ambele din Pitești — s-a preluat inițiativa denumită „Prietenii noului angajat". Cei care intră în producție sint primiți încă din prima zi de cei mai experimentați muncitori, de obicei membri de partid, care-i ajută să se familiarizeze, să se integreze în activitatea industrială. La „rampa verde" de la C.P.L.. loc dificil de muncă, aplicarea inițiativei a contribuit la lichidarea fluctuației și a absențelor nemotivate.Inițiative interesante și eficiente au apărut și în diferite comune. Comitetul de partid din Priboeni, de exemplu, a pornit de cîțiva ani o acțiune de ridicare a nivelului de pregătire a sătenilor de aici : ajută localnicii, între care și muncitori completeze studiile de cultură generală la școlile din comună. In prezent, în localitate sînt cuprinși în astfel de cursuri circa 250 de oameni. In alte localități i ganizează acțiuni interesante cu sprijinul navetiștilor membri partid și U.T.C., ca. de pildă. înființarea unor gazete de stradă cu rubrici : „Fruntașii uzinei, consătenii noștri". „Colțul navetistului"; se alcătuiesc. de asemenea, formații artiști

oamenii aleargă adesea să nu piardă trenul sau autobuzul. Dar recunoașterea acestei realități nu înseamnă, cit de cit, împăcarea cu manifestările de comoditate și lipsă de inițiativă.Combătînd tendințele de exagerare a unor dificultăți existente în organizarea acțiunilor. îndrumăm cadrele din conducerea întreprinderilor, i pe membrii comitetelor și birourilor organizațiilor de partid, pe ingineti, maiștri și, muncitorii fruntași să-și facă un obicei ,din a merge acasă la navetiști, pentru a sta de vorbă cu ei și familiile lor, cu primarii și secretarii de partid din comunele respective. Stimulăm și corespondenta din- tie uzine și părinții tinerilor muncitori — o. modalitate bună de a-i lăuda pe tineri pentru reușitele lor și de a-i critica atunci cind e cazul. Experiența arată că astfel se poate ob-cadrele didactice multi, din întreprinderi, să-și

în confruntare:
î ' ' ",

SCRISORI ^RĂSPUNSURI* , . "A
Pe dealurile

Bocșei...„...Azi,, cind te uiți pe dealurile din jurul Bocșei, unde cindva creșteau livezi înfloritoare și. vii roditoare, nu mai vezi, in afară de mărăcini, aproape nimic. Din bogăția de livezi se mai poate zări, ici-colo. cite un biet prun sau cireș, sălbăticit de condițiile vitrege în care este ținut...«Merele dealul creșteau cini», „Scînteia", am simțit nevoia să vă aduc la cunoștință acest fapt, deloc lipsit de importanță..."Scrisoarea, din care am citat doar un pasaj în rîndurile de mai sus, am adresat-o Direcției generale a a- griculturii și industriei alimentare Ca- raș-Severin. In răspunsul trimis redacției se face un scurt istoric al felului cum au fost folosite aceste dealuri, după care se precizează : „Odată cu scăderea potențialului de producție al pomilor fructiferi și viei, suprafața respectivă a fost redată pășunatului... Colective de specialiști ale organelor agricole județene s-au deplasat în toate localitățile și unitățile agricole socialiste din județ, inclusiv la Bocșa, stabi- , lind, împreună cu conducerile de unităti și consiliile populare, modul de aplicare In fiecare plantație a noilor orientări privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii". Sîntem apoi informați că la C.A.P. Bocșa, în următorul cincinal, plantațiile clasice existente, ce însumează 59 ha. prin tndesirea pomilor pe

Citind articolul de aur de pe pe care nu nici mărâ- publicat ’ în

rind și intre rinduri. pe o suprafață de •30 ha cu meri, se vor transforma în plantații intensive, fără a se defrișa pomii exis- tenți."In încheierea răspunsului se subliniază că întrucît in județ sint multe livezi cu potențial de producție scăzut și fără posibilități de mecanizare, s-a propus defrișarea lor și organizarea de plantații intensive. Terenurile cu pomi propuse să fie defrișate nu duc la scăderea suprafeței de livezi județ, întrucit plantațiile noi șidernizările propuse, suprafața se menține constantă.
din prin mo-

Care-i rezultatul 
„intervențiilor"?Considerăm nesatisfăcător răspunsul Comitetului executiv ai Consiliului pojpular al municipiului o scrisoare redacției de blocului de Orașul Nou. care locuiesc și mulți copii. Iată de ce : autorii sesizării arătau că de multă vreme duc o viață aproape insuportabilă. Cauza 7 întreprinderea de construcții și montaje metalurgice Reșița nu a găsit alt loc pentru parcarea unor mioane, decît ren din fața Iui amintit. Și distantă de cîțiva zeci de metri, cum putea crede, ci Ia nici un metru de imobil, acoperindu-le și lumina fiind după

Reșița la adresată locatarii pe strada imobil tn

autoca- un te- blocu- nu la o8-ar
zilei. ferestrele foarte joase, cum se subliniază în scrisoare. Daracesta nu e singurul neajuns al măsurii arbitrare. Zgomotul a- surzitor de motoare.

însoțește
ține un sprijin activ din partea familiilor, favorizat și prin invitarea lor periodică să viziteze uzinele, să vadă cu ochii ' lor locul și mediu] unda muncesc copiii lor.Comitetele municipal Pitești și orășenești Cimpulung. Curtea de Argeș șl asemeni lor organe și organizații de partid de la întreprinderea de autoturisme. Combinatul de prelucrare a lemnului. Trustul strucți! Argeș. Trustul de construcții industriale, „Textila", „Argeșeana", Combinatul de articole tehnice din cauciuc, I.P.M.P.B., întreprinderea mecanică Muscel, Combinatul de lianți. Fabrica de confecții, Electro- Argeș și-au înscris în ultimul timp pe agenda preocupărilor de mare actualitate organizarea unor acțiuni sistematice pentru educarea navetiștilor. Pentru a sprijini activitatea organizațiilor de partid, Comitetul județean a programat o suită de țiuni. De curînd a avut loc

de con-

ac- la Pitești consfătuirea intitulată : ..Activitatea politico-educativă desfășurată de către organele și organizațiile de partid și de masă în rîndul angajaților navetiști", la care au participat activiști de partid, de sindicat și U.T.C. din toate orașele și de la principalele unități economice. Consfătuiri similare au avut loc la Cîmpulung și la Curtea de Argeș Totodată, ne propunem să organizăm consfătuiri pe aceeași temă, pe zone industriale.Iată doar cîteva Idei aduse în discuție. privind munca politico-educativă în rîndurile navetiștilor, activitate de mare importanță socială, pe care sîntem hotărîți să o realizăm cu cît mai multă eficiență.
Ionel DICU
secretar al Comitetului |udețean 
Argeș al P.C.R.

Un pom de iarnă 
ca-n poveștiîn nici o pădure de falnici brazi nu crește unul destul de Înalt șl de frumos pe măsura dragostei părintești cu care sînt înconjurați copiii in țara noastră, a dorinței firești de a le oferi tot ce societatea noastră creează mai bun. Un asemenea brad nu există, dar ne vom imagina unul de dimensiunile eforturilor materiale ce se fac, in acest an, pentru tradiționala sărbătoare a pomului de iarnă. Căci 1975 a marcat realizarea înainte de termen a cincinalului, realizare de seamă a oamenilor muncii din economie, ce se cere sărbătorită cum se cuvine, chiar și In jurul pomului de iarnă. Darurile vor fipentru că și fondurile sînt bogate. După cum nunțat în presă, statul alocă 60 de milioane lei, din rezerva bugetară, asigurării fondurilor necesare pentru cadourile ce se pregătesc copiilor. La această impresionantă sumă, care reflectă grija părintească a partidului și statului nostru pentru cea mai tî- nără generație, se adaugă fondurile pe care le alocă sindicatele — circa 55 de milioane lei, precum și UCECOM, Centrocoop și cooperativele agricole de producție.Fiecărui copil 1 se pregătește un dar. Din proverbialul sac al lui Moș Qerilă vor ieși la iveală, la momentul oportun, milioane de jucării de tot felul, portocale și dulciuri, cărți cu povești și jucării. De o firească prioritate se vor bucura copiii din familiile numeroase.In bradul imaginar, desigur uriaș, al tuturor copiilor țării vor străluci 10 milioane de globuri (pregătite de cooperativele meșteșugărești „Arta jucăriilor" din Cluj și „Deservirea" — Turda, în 200 de modele dinți e cele mai fanteziste), vor arde milioane de luminări (se oferă seturi de

bogate alocate s-a a-

dte 12 luminări colorate sau seturi electrice în 9 modele), vor scînteia steluțele a circa 25 de milioane de duzini de artificii. In plus. 300 000 de ghirlande, 450 000 de lampioane și 110 000 alte Ingenioase ornamente din hirtie vor da culoare bradului. O mențiune : numai bradul este imaginar ; cifrele sînt reale, ele ne-au fost puse la dispoziție de factori de resort din Ministerul Comerțului Interior. La cele de mai sus, un important adaos, de care vor avea grijă părinții: anul acesta se pun în vînzare 584 000 de brazi și o cantitate sporită de brazi artificiali, în 5 modele, realizați din material plastic.Nu am comis o indiscreție dacă, anticipînd, am ridicat puțin cortina pregătirilor ce se fac in vederea veselei sărbători a pomului de iarnă. Nici dacă vom arăta, în continuare, că aceste serbări — ce vor avea loc între 27 și 31 decembrie in întreprinderi și instituții, în unitățile socialiste din agricultură, grădinițe, preventorii șl buri, cămine de cultură —
școli și copilului, în și un prilej de desfătare pentru cei mici, nu numai pentru că vor primi daruri de la Moș Gerilă. Ei vor asista la spectacole artistice oferite de formații pionierești, de teatre de păpuși formații artistice de amatori, la de poezie și de basm.Dar toate acestea trebuie să mină între noi. Trimestrul nu s-a încheiat încă, mal sînt compuneri de făcut și probleme de rezolvat, mai sînt medii de încheiat, căci clopoțelul vacanței va suna abia sîmbătă.

în în case ale sanatorii, culturale vor fi clu-case
sau seriră-

Rodica SERBAM

se or-chiar de

de sezonNoi cartiere la Arad

EiiĂlBT cetățenesc
Informații, sesizări, propuneri de la cititorii și corespondenții „Scînteii

care sint puse in funcțiune la toate orele din zi și din noapte, pocniturile țevilor de eșapament. care fac șă se cutremure blocul, imposibilitatea aerisirii camerelor de locuit, din pricina , gazelor toxice care plutesc în permanență prin fața clădirii. iată o situație ale cărei consecințe pentru sănătatea muncitorilor și familiilor lor, locatari . ai blocului, sînt ușor de întrevăzut.Consiliul popular al municipiului ne răspunde că în legătură cu „neplăcerile" (delicat spus — n. n.) ce le cauzează locul de parcare din fata locuințelor. s-au făcut intervenții la I.C.M.M.R. și la miliție. După care sintem încu- noștințați că respectiva întreprindere își va construi o nouă bază de transporturi auto, ce va fi amplasată în afara zonei de locuințe. Dar aceasta este, bineînțeles, o chestiune de perspectivă, mai mult sau mai puțin a- propiată. Or. problema sesizată, de care depinde sănătatea tîtor mult pentru diatăintervenție, numai pentru faptul că locatarii respectivi semnalează această •tare de lucruri încă de la începutul acestui an. Pe de altă parte, redacția a adresat sesizarea respectivă con- «iliului popular municipal — organ împuternicit să vegheze la respectarea prevederilor legii privind protecția mediului înconjurător — nu pentru o formală Intervenție, ci pentru luarea unor măsuri eficiente.

a- oameni, . este prea serioasă a fi expe- printr-o simplă Fie și

Neculal ROȘCA

Realizări ale meșteșugarilor din județul TimișUniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Timiș se preocupă stăruitor de diversificarea continuă a serviciilor și activităților oferite populației. Numai în acest an, în localitățile timișene au fost înființate 57 de unități și activități noi. alte 18 fiind dezvoltate. La Timișoara, în zona de locuințe Calea Șagului. precum și la Lugoj au fost date in folosință, la parterul noilor blocuri, mari complexe de servire a populației. După cum ne informează inginerul Liviu Grui. șeful serviciului tehnic-producție al U.J.C.M. Timiș, noile complexe dispun de unități de marochipă- rie, sticlărie, oglinzi, geamuri, optică, tricotaje. ceasornicărie ateliere de reparații radio și televizoare, cosmetică și altele Printre noile activități create

in acest an în orașele județului, mai consemnăm : repararea de ceasuri electrice, vopsirea în tunel a caroseriilor auto (la cooperativa ,.Dinamo" — Timișoara). confecționarea de perdele și lerijerie de pat. confecționarea și repararea tapițeriei auto (cooperativa „Progresul" — Timișoara), confecționarea de obiecte de lenjerie pentru copii (cooperativa ..Arta populară bănățeană" -r Timișoara), croitorie pentru femei și copii (cooperativa „Munca" — Lugoj), argăsit piei (cooperativa „Viitorul" Jimbolia) etc. Concomitent, seamă de servicii existente fost dezvoltate, solicitările creștere ale populației fiind zolvate prompt și la un calitativ mai ridicat.Ioana).
o au in re-nivel (Cezar

o vreme, cu cîțiva ani in cînd la Arad se vorbea mult despre zona Pieței Pod- despre construcțiile noi înăl- 1“ auurmă, foarte goria, țațe aci. Apoi, subiecte „la zi' devenit, pe rînd, noile construcții de locuințe și lucrările de modernizare și sistematizare de pe Calea Romanilor, din Piața Gării și Piața Spitalului de copii, de pe bd. Republicii și. bineînțeles, cele din zona Calea Aurel Vlaicu, unde se conturează astăzi unul din cele moașe cartiere de locuințe șului de pe Mureș. De la încoace a început să fie des rostit, prin partea numele Micălaca.Ce se va întimpla, de fapt, In a- cest binecunoscut cartier al Aradului ? Mai întîi, se va termina construcția pasajului denivelat pes-

mal ale un totlocului, și
fru- ora- timp mai

te calea ferată ; după aceea se va da startul lucrărilor de construcții ale viitoarei săli de sport, polivalente, cu o capacitate de 2 000 locuri. Tot aici, în zona botezată recent Pasaj Micălaca, vor apărea în viitorul cincinal blocuri de locuința însumînd circa 1 870 apartamente ; viitorul teatru de vară cu 800 locuri ; piscina olimpică ; noua grădiniță ; o linie de tramvai care va face legătura între Piața Podgoria, cartierul Micălaca și Corpbinatul de îngrășăminte chimice complexe Aradi spații comerciale și spații verzi... Sînt doar cîteva din elementele de detaliu ale schiței de sistematizare, cunoscute de acum tuturor arădenilor și care in anii viitorului cincinal vor prinde contur definitiv. (C. Sl- mion, corespondentul „Scînteii").

InvitațieȘl tn această Iarnă, Bucegii șl celelalte masive muntoase s-au pregătit intens pentru întîlnirea cu turiștii. Obișnuitele lucrări de balizare și orientare a vechilor pîrtiî de schi au fost însoțite de amenajarea altora noi : una în apropierea cabanei „Miorița" (Bucegi), o alta pentru copii și începători, la stația inferioară a telescaunului — Clăbu- cet, precum și trei pîrtii de săniuța lingă cota 1 400 — Sinaia. Au fost executate, de asemenea, complexe lucrări de lărgire și nivelare la o serie de pîrtii mari : pîrtia concurs „Valea lui Carp", din zona cotei 2 000 și Poiana Brașov. Turiștii vor avea posibilitatea să folosească bobul pe plrtia nouă de la Sinaia, sau săniuțele în Poiana Brașov. Id plus, în
de cele din

stațiunile Sinaia și Predeal stau la dispoziția vizitatorilor patinoare naturale. In ceea ce privește transportul pe cablu, au fost montate o nouă linie de teleferic in masivul Făgăraș — cabana Bilea-lac și un nou telescaun la vîrful Furnica — Valea Dorului (masivul Bucegi). Ca și in anii precedenți, în principale stațiuni montane — Sinaia, Predeal și Poiana Brașov — vor funcționa școli de schi și cluburi ale sporturilor de iarnă. Numeroaselor hoteluri și cabane din această atît de frecventată zonă turistică li se a- daugă, după cum ne informează Ministerul Turismului, altele noi. Este vorba de cabana „Rarău" din masivul Ceahlău și de hotelul „Cioplea" din Predeal. I
Informații utile pentru posesorii 

de autovehicule

„Luceafărul** - un mare magazin 
la Bacău

cla- vor 1976 printrerecondi-
Fată de sistemul sic de servire se introduce în anul noi servicii, care cităm :ționarea de autoturisme foarte uzate, re- condiționarea unor e- lemente componente ale motorului, zînzărl de piese și anvelope etc. La aceste servicii

se va aplica sistemul de întreținere prin a- bonamente lunare sau anuale. Sistemul abonamentului asigură clienților prioritate la toate serviciile, și mai ales, supravegherea In permanență a autoturismului prin Introducerea in eartoteca unității a unei fișe de >b-

servații și intervenții. De asemenea, in anii viitori, cooperația va deschide, in orașele mari, centre de închiriere • autoturismelor - ji va construi garaje oublice supra sau subterane in mari orașe lin țară (Arad, Timisoara, Craiova, Iași, Constanța, București etc.).
Ploiești, tel. I 18 56In scopul unei mai bune serviri a cetățenilor, întreprinderea de transporturi Ploiești a deschis recent, în piața centrală a orașului, un dispecerat pentru comenzi, in vederea transportării operative de la magazin la domiciliu a unor obiecte mari de uz gospodăresc, cum ar fi : mobilă, frigidere, mașini de spălat, televizoare etc. Dispeceratul, care răspunde la telefonul 1 18 56, are la dispoziție, pentru Început.

20 de taxifurgonete, autocamioane, precum și personal tncărcător-des- cărcător. Sîntem informați că reprezentanții comerțului local nu se vor lăsa mai prejos. Continuind Ideea întreprinderii de transporturi, ei vor asigura cumpărătorilor și oameni specializați care să pună tn funcțiune la domiciliu antene de zoare, frigidere, să monteze la etc. (Constantin Căpraru, pondentul „Scînteii").
televi- mobi- cores-

Grădinițe deRecent. au fost date in folosință grădinițe pentru copii la întreprinderile agricole de stat Siliștea și Baldovinești, (județul Brăila), Agi- gea și Nicolae Bălcescu (județul Constanța), Miroslava (județul Iași) și la Recaș (județul Timiș). Asemenea unități sint în curs de construc-

copii Ia I.A.S.ție sau amenajare în alte 11 prinderi agricole de stat. Ele vor fi terminate tn cursul anului viitor, cînd rețeaua de grădinițe va însuma 240 de unități și va cuprinde peste 70 la sută din copiii lucrătorilor din agricultura de stat.
Intre-

La Bacău, a avut loc de curînd Inaugurarea marelui magazin universal „Luceafărul". Operă a pro- iectanților și constructorilor din localitate, noua unitate a comerțului băcăuan, înălțată într-un stil arhitectonic deosebit, constituie o adevărată podoabă a municipiului de pe Bistrița. Pe o suprafață utilă de

aproape 8 000 mp, cumpărătorii pot găsi o gamă variată de mărfuri industriale pentru bărbați, femei, copil și adolescenți. Magazinul are aproape 500 de lucrători și dispune de raioane specializate care însumează mărfuri cit 50 de magazine obișnuite la un loc. (Gh. Baltă, corespondentul „Scînteii").
Autoritățile răspundDupă apariția tn ziarul „Sctn- teia" a articolului cu titlul „Cind unii se joacă cu viața lor, iar alții eu legea" — In care erau criticate unele aspecte din activitatea de protecție a muncii la Combinatul de oțeluri speciale Tirgoviște — am primit un răspuns lemnat de directorul combinatului, ing. Ojovan Ni- solae, din care reproducem :„Conducerea combinatului, împreună cu factorii de răspundere din cadrul secției forjă au analizat deficientele semnalate. Cei vi- novați de nerealizarea în termen a măsurilor stabilite au fost sancționați contravențional de Inspectoratul teritorial de protecția muncii Dîmbovița. Lucrătorii care execută operații de forjare au fost dotați cu scule corespunzătoare, iar zilnic, la începutul fiecărui schimb, se face obligatoriu verificarea acestor scule de către maistru sau maistrul-șef de brigadă. Periodic, asemenea verificări sînt tăcute și de către organele de control stabilite de conducerea combinatului. O serie de măsuri privesc reparațiile instalațiilor de forjare. Instruirea muncitorilor.

întocmirea fișelor tehnologice pentru fiecare operație de forjare".• I.C.L. Alimentara 4, din București, ne Informează : „In urma articolului apărut tn ziarul «Scînteia», intitulat «Sugestii și observații cu privire la condicile de sugestii și reclamații», am luat măsuri corespunzătoare. Au fost sancționate a- baterile : șefului de unitate — Lu- pescu Ion — i s-a desfăcut, disciplinar, contractul de muncă, fiind sancționat și de către organizația de partid ; casiera Jianu Cristina a fost penalizată cu diminuarea retribuției pe luna octombrie ; economistul Re- bigan Vasile — din cadrul biroului nr. 1 comercial — a fost sancționat cu «avertisment» pentru răspundere în rezolvarea lor făcute de clienți.Cazurile prezentate în din ziarul «Scînteia» cît și de sancționare au făcutdiscuțiilor colective și la alte unități din rețeaua noastră comercială".

lipsa de sesizări-articolul măsurile obiectul
Rubrică realizată
Gh. GRAURE

I
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în acest an, în agricultura județului Teleorman urmau să fie date în funcțiune 89 de obiective și capacități noi de producție. Ponderea o dețin cele din sectorul zootehnic — complexe pentru păsări și porci, grajduri pentru taurine etc. Care este stadiul realizării și conectării la circuitul productiv a acestor obiective de investiții ?în sectorul agriculturii de stat, ca urmare a ritmului s-a lucrat pe numeroase șantiere, 40 din cele 46 de obiective prevăzute în planul pe 1975 au fost puse în funcțiune. Dintre acestea enumerăm fermele de păsări din cadrul complexului avicol Alexandria, ferma de pui și abatorul de păsări de la complexul integrat Mavro- din, sistemul de irigații Olt-Căl- mățui și cel de desecări Giurgiu- Răzmirești. Multe din noile obiective își aduc și își vor aduce o ' contribuție substanțială la sporirea potențialului productiv al agriculturii de stat din județul Teleorman, la creșterea producției, la mai buna aprovizionare a populației cu produse agroalimen- tare.Cu totul altfel ‘ se prezintă situația în sectorul agriculturii cooperatiste. Din cele 43 de capacități — în cea mai mare parte grajduri pentru taurine — prevăzute a fi date in folosință pînă la începutul acestei toamne, la 20 lucrările sînt și acum în stadiu incipient, iar la 8 grajduri nici măcar nu au fost pregătite condițiile pentru începerea lucrărilor. Cauzele unor atari situații sînt numeroase. Este vorba, în primul rînd, de modul defectuos în care este

susținut în care

concepută și coordonată această activitate de către direcția agricolă județeană. în marea lor majoritate, cele 43 de obiective de investiții din cooperativele agricole au fost prevăzute a se executa în regie. Biroul de investiții din cadrul direcției a- gricole avea sarcina să hotărască a- supra necesității și oportunității amplasării lor într-o unitate sau alta, să asigure documentațiile, să sprijine procurarea utilajelor și a ma-

te, de la cooperativa agricolă Gălăteni. Lucrările au început în 1974 și trebuiau să fie gata la 15 august a.c. Pină la sfîrșitul lunii noiembrie, din cele 8 milioane lei cît reprezintă valoarea investiției se realizaseră lucrări de numai circa 2 milioane lei. Realitatea de pe șantier constituie o a- devărată mostră de lipsă de spirit gospodăresc — risipă de materiale, lucrări abandonate după numai citeva săptămirfi de lucru etc.

structori cu caracter permanent. Iar din partea biroului de investiții al direcției agricole se așteaptă un sprijin efectiv și cu folos. Pentru că pe șantierul din Gălăteni se perindă mulți „controlori", dar prea putini pun umărul' pentru soluționarea problemelor.Situații similare există și pe alte șantiere de construcții din cooperativele agricole din județul Teleorman. Ele pun în
O uzină care poate fertiliza

Tolerarea neajunsurilor prelungește
durata lucrărilor

PE ȘANTIERE AGRICOLE DIN TELEORMAN
—terialelor, să coordoneze și controleze efectiv mersul lucrărilor pe șantiere. Numărul mare de obiective restante, situația necorespunzătoare de pe unele șantiere, tolerarea neajunsurilor din activitatea unor beneficiari de investiții, calitatea necorespunzătoare a, unor documentații, formalismul cu care se exercită asistența tehnică pe șantiere — toate acestea constituie o dovadă că grupul de specialiști de aici nu a acționat cu toată răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin direcției agricole județene, ca titular de tiții.Iată ferma cilor, cu o capacitate de 8 000 cape-

plan în cazul acestor inves-cum se prezintă situația la specializată in creșterea por-

Chipul nou al unei vechi
îndeletniciri

con- din

O veche îndeletnicire ridicată la parametri noi, superiori în orașul Curtea de Argeș. Despre ce este vorba ? Industria orașului s-a Îmbogățit în acest an cu o fabrică producătoare de bunuri de larg sum : articoleporțelan de menaj. Amplasarea fabricii in acest străvechi oraș, cindva capitală a Țării Românești, a pornit și de la considerentul că la Curtea de Argeș există din vremurile cele mai îndepărtate o puternică tradiție : a meșteșugului olăritului. Această valoroasă tradiție a evoluat Continuu — de la mici meseriași, olari răzleți, pină la cooperația meșteșugărească, iar in acest an. iată, o parte din meșterii olari au trecut să lucreze în fabrica nou creată. Fabrica va produce in final 5 500 tone articole din porțelan de menaj și în ea vor munci sute și sute de lucrători, din care o mare parte sint olari cu tradiție, care realizează numai produse de calitate.Din cauze subiective și mai puțin obiective, întreprinderea a intrat în funcțiune cu întîr- ziere. Ca atare, harm- cuL colectiv de aici a depus și depune eforturi stăruitoare pentru a recupera în cel mai scurt timp pierderile determinate de această în- tîrziere. Ce garanții există pentru aceasta ? Cadrele tehnice de conducere, maiștrii, brigadierii au fost recrutați din fabricile similare cu o bogată experiență Napoca, și Sighișoara, în aceste unități fost calificați 700 muncitori prin cursuri de scurtă durată. O mare parte din utilaje au fost actualii fabricii, cut ca noască bine mașinile

din Alba Cluj-Iulia Tot au de
montate muncitori ceea ce a aceștia să

de ai fă- cu-

Fapt, este că, dacă nu se vor lua măsuri de conservare, tot ce s-a construit pînă acum se poate dărîma în lunile de iarnă. Cei răspunzători de situația care s-a creat la acest o- biectiv de investiții trebuie căutați undeva și dincolo de porțile șantierului. Și aceasta întrucît cea mai mare eroare s-a făcut atunci cînd s-a decis amplasarea acestei ferme la cooperativa agricolă din Gălăteni, unitate cu o situație financiară necorespunzătoare, condusă, de altfel, de oameni prea puțin gospodari.Din discuția cu președintele cooperativei din Gălăteni am reținut că există intenția de a se întrerupe lucrările pe timpul iernii. Poate că nu era rău dacă se făcea mai demult, atunci cînd s-a ajuns la concluzia că. de fapt, nu erau asigurate condițiile necesare desfășurării unei activități normale pe acest șantier. Proiectul trebuie revăzut din punct de vedere al unor soluții constructive. De asemenea, pentru un șir din utilajele prevăzute a fi montate nu se găsesc furnizori. Totodată, sînt utilaje sau materiale solicitate încă de anul trecut, prin direcția agricolă, dar de soarta cărora beneficiarul nu știe nimic. Lipsește apoi un tehnician care să se ocupe efectiv de e- xecutarea lucrărilor, un om care ar trebui să organizeze o echipă de con-

evidență neajunsuri serioase in pregătirea și execuția acestor lucrări, abateri grave de la normele care reglementează activitatea de investiții in agricultură, cazuri strează cît de greșită este tendința celor care stăruie pentru introducerea, cu orice preț, în planul de investiții, a unui număr cît mai mare de obiective, fără a asigura toate condițiile materiale necesare realizării acestora.O altă categorie de obiective de investiție o constituie cele z nate înPrintre xele și lor de Roșiori xul avicol Videle, stațiunile de mecanizare Gratia, Dobrotești și Piatra, capacitățile de la întreprinderea piscicolă Zimnicea ete. De mai bine de doi ani au loc între constructori și beneficiari dispute privind continuarea lucrărilor, fără a se găsi o rezolvare. Și unii și alții se dezvinovățesc. justificindu-se cu „acte în toată regula", în loc să conlucreze strîns pentru a termina lucrările.Supunem această stare de fapte, ieșită din comun, atenției Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, consiliului popular județean, forul de resort al unităților de construcții. Este de datoria lor să intervină energic, cu măsuri hotărîte și imediate pentru îndreptarea lucrurilor pe un făgaș normal. Este o necesitate determinată nu numai de situația de fapt, ci mai ales de sarcinile mari ce revin anul viitor organelor agricole din județ în domeniul investițiilor.

Aceste demon-

abando-diferite faze de execuție, acestea se numără fermele de creștere la Smîrdioasa, de Vede. Poroschia, comple-comple- a porci- Alexandria,

Iosif POP 
Ion TOADER

La „Metalul roșu“ Cluj-Napoca

Preocupări susținute pentru 
creșterea productivității munciiColectivul întreprinderii constructoare de mașini „Metalul roșu" din Cluj-Napoca a raportat îndeplinirea prevederilor cincinalului încă de la 21 august, astfel că pină la finele anului se vor realiza, peste prevederi, mașini și utilaje pentru industria ușoară în valoare de peste 155 milioane spor de creșterii Pe baza de lucru, la elaborarea căruia au fost antrenați un mare număr de specialiști și muncitori fruntași, au fost luate o scamă de măsuri, mai ales pe linia introducerii tehnicii și tehnologiei moderne. Astfel, s-au extins forjarea în matrițe, extrudarea,

lei. Aproape întregul producție este rodul productivității muncii, unui program concret

pasivizare a reci- oțel inoxidabil,procedeul de pienților dinprecum și procedeul de prindere a pieselor cu dispozitive din elemente demontabile. A fost îmbunătățită structural activitatea celor trei laboratoare, dotarea cu aparatură de măsură și control. Nu mai puțin importante s-au dovedit pentru crește- «■ rea productivității muncii generalizarea cursurilor de calificare de gradul II la strungari, frezori și lăcătuși, precum și organizarea mai judicioasă a formei de calificare- la lațul de muncă pentru turnători. ■ Ca urmare, in acest an productivitatea muncii este mai mare .cu 67 la sută față de 1970. (Alexandru Mureșan).

700000 ha de teren agricol
fost la circuitul in- al județuluiîn acest ultim an al actualului cincinal au conectate dustrial Neamț 12 noi obiective,care, alături de alte 38 de unități noi, puse în funcțiune în perioada 1971 — 1974, au contribuit la dublarea producției globale industriale a județului, volumul acesteia ridieîn- du-se în acest an la peste 14 miliarde lei. între a- cestea se numără secțiile pentru tratament termic de tras la rece de la întreprinderea de țevi din Roman, instalațiile de vopsire a fibrelor acrilice, de corzi și perii din relon și primul grup ter- moenergetic de 12 MW de la Combinatul de fire sintetice Săvinești, „Azot IV" de la Piatra Neamț, Fabrica de produse lactate din aceeași localitate și altele. Reprezentativă pentru nivelul tehnic și randamentul său productiv este instalația „Azot IV", din cadrul Combinatului de îngrășăminte chimice din Piatra Neamț.DEBUT. La 26 iunie 1975 a fost consemnată intrarea în funcțiune a a- cestei mari producție, IPROCHIM București, structorul construcții București) de obiectiv faptului împlinit, în urmă o instalație deosebită ce impresionează prin vojumul de lucrări : peste 83 000 mc pămînt dislocat, utilizarea a 32 540 mc betoane diverse,

labirint de 95 km conducte, montarea a 7 570 tone utilaje de mare complexitate tehnică ș.a.PROFIL ȘI PERFORMANȚE. Nu este vorba de o instalație oarecare, ci de o adevărată uzină care realizează anual o producție de circa 140 000 tone îngrășăminte azotoa- se in substanță activă, a-

compresoarele centrifugale, cu parametri productivi deosebit de ridicați. Un singur agregat de acest fel, spre exemplu, asigură vehicularea unor volume de gaze necesare obținerii a circa 300 000 de tone amoniac pe an. Se recuperează, astfel, într-o proporție ridicată căldura de reacție,
DEBUT INDUSTRIAL 75:

„AZOT IV“ din Piatra Neamț

capacități de proiectată de și IPUC Atunci, con- (Trustul de industriale s-a despărțit cu mindria lăsînd

dică aproape atît cît s-a produs în România în a- nul 1965. Noua instalație cuprinde două mari capacități pentru producerea amoniacului și a ureei granulate, caracterizate printr-un înalt grad de tehnicitate, în care se folosesc tehnologii moderne, automatizate. Este o capacitate optimă din punct de vedere economic, în care sînt înmănuncheate realizări ale științei și tehnicii din cele mai diverse domenii ale chimiei și construcției de mașini din țara noastră. Și este prima care beneficiază de comprimării aerului și gazelor de sinteză. Acest lucru se realizează prin folosirea unor utilaje unicate, cum ar fl
tehnologia metanului,

sub formă de aburi cu parametri înalți. Ca urmare, fabrica de amoniac din cadrul instalației „Azot IV", spre exemplu, beneficiază de o autonomie energetică a- proape completă, cu influențe favorabile asupra diminuării cheltuielilor de producție. In timp ce vechea instalație realizează o tonă de produs cu un consum de 1900 kWh energie electrică, în noua unitate se utilizează numai 26 kWh energie electrică pe tona de produs. Cantitatea de îngrășăminte azotoase care se produce anual aici este suficientă pentru fertilizarea a peste 700 000 hectare.CADRE. Aproape toți cei care lucrează în pre?

zent la noua instalație au muncit pe acest șantier, participînd ' jutilajelor și la efectuarea probelor tehnologice. Funcționarea instalației este asigurată de o formație de lucrători cu înaltă calificare tehnico-pro- fesională, care reprezintă doar 22 la sută din totalul angajaților combinatului, deși, din punct de vedere valoric și cantitativ, aici se realizează aproape 70 la sută din producția combinatului.REALIZĂRI. La numai două luni după intrarea în funcțiune, instalația a atins parametrii proiectați. în cele aproape șase luni care au trecut de la debutul său productiv, „Azot IV“ a reațizat o producție totală de peste 100 000 tone uree granulată, producție ce se caracterizează printr-o calitate superioară. Se cuvin relevate aprecierile elogioase adresate colectivului combinatului de către beneficiarii interni, respectiv de marea majoritate a unităților agrico- ' le din Moldova, care, pînă acum, au primit de la „Azot IV" 76 000 tone uree granulată, cantitate suficientă pentru fertilizarea a circa 350 000 de hectare. în prima decadă din luna decembrie, colectivul de aici a livrat, peste prevederile planului, 5 000 tone de îngrășăminte cu azot destinate partenerilor de peste hotare.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"
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și instalațiile, „tainele" funcționării lor, cu mult înainte de intrarea în producție a întreprinderii, timp s-a comitetul muncii de narea cu materie primă și materiale. Rezultatul acestor eforturi ? La finele acestui an, primul an de activitate a fabricii, se prelimina depășirea planului la producția globală cu 8,3 la sută, la producția-marfă cu 3 la sută, la producti-' vitatea muncii cu 4,4 la sută. încă de pe acum, adică înainte de termen — așa cum s-a anunțat în ziarul nostru — colectivul întreprinderii a atins parametrii proiectați.Perspective pentru .viitorul an ? în primul rînd, planul pentru 1976 a fost stabilit la

Tot din preocupat oamenilor aprovikio-
întreaga capacitate a unității. întreaga producție a fost nominalizată și contractată, iar peste 85 la sută din gama sortimentală o vor reprezenta produsele noi. Au fost asimilate 32 produse noi, care se vor fabrica în peste 80 de sortimente. Din discuția pe care am avut-o cu Alexandru Paven, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, cît și din scrisorile primite de unitate, rezultă că produsele acesteia sînt mult apreciate de cumpărători, fapt dovedit și de volumul mare al sortimentelor noi contractate de 'organizațiile comerciale pentru primul an al viitorului cincinal.

Florea 
CEAUȘESCU

C.P.L.-FOCȘANI. Eforturi 
pentru diversificarea și creșterea calității 

producțieiîn acest an, Combinatul de prelucrare a lemnului din Focșani a beneficiat de o serie de dotări tehnice și tehnologice, superioare față de anii anteriori. Noutățile sînt demne de consemnat mai ales în ce privește înfățișarea de astăzi a sectorului specializat în fabricarea mobilei. Acest sector, ca urmare a finalizării unui complex de lucrări în regie proprie, a fost modernizat. După cum ne informează tovarășul inginer Gheor- ghe Stan, directorul cgmbinatu- lui, modernizarea fabricii de mobilă se concretizează in creșterea capacității anuale de pro-

ducție în acest sector cu 45 milioane lei față de valoarea producției de bază din anul curgnt, iar productivitatea muncii sporește cu peste 20 la sută față de nivelul realizărilor anterioare. De o mare importanță este și faptul că în noile condiții tehnice și tehnologice se îmbunătățește și calitatea produselor, în anul viitor, însăși structura producției din sectorul de mobilă va cunoaște o schimbare în sensul îmbunătățirii acesteia. O pondere mai mare față de acest an o va deține mobila stil. (Dan Drăgulescu).
COVASNA

Produse ale industriei localeValorificarea, superioară a resurselor locale și diversificarea permanentă a produselor constituie una din preocupările industriei locale din județul Covasna, pentru satisfacerea cerințelor mereu creseînde ale populației, în acest scop, fabricile „Spicul", „Localprod", „Poliprod" și „Mobila" au realizat, numai în acest an, un număr de 70 de produse noi. între care bunuri de larg consum, triciclete pentru copii, truse camping, corturi, mese și scaune pliante, garnituri de mobilă. întreprinderea de industrie

locală Covasna dispune de un puternic atelier de proiectare, în cadrul căruia ingineri, tehnicieni, economiști, muncitori cu înaltă calificare caută noi și noi soluții pentru diversificarea produselor și valorificarea materiilor prime. La contractările de mobilă din acest an, întreprinderea de industrie locală a județului Covasna s-a prezentat cu garnituri de mobilă estetică, modernă și funcțională, care asigură un grad înalt de utilizare a spatiilor de locuit. (Tomori Geza).

6 OOO de tineri pe treptele
perfecționării profesionale

întreprinderea de osii și boghiuri din Balș, intrată în funcțiune in primul an al acestui cincinal, s-a dezvoltat și modernizat necontenit. Numărul lucrătorilor a ajunș la peste 6 000. într-o fabrică tînără lucrează, evident, oameni tineri, media de vîrstă a colectivului fiind de 23 de ani și jumătate. Pentru a înțelege mai bine problemele care trebuie soluționate de conducerea acestei moderne unități a industriei constructoare de mașini, amintim că majoritatea muncitorilor. inginerilor și tehnicienilor au o vechime in producție mai mică de 5 ani. Cea mai mare parte a forței de muncă a fost asigurată din localitățile învecinate Balșului. Oameni care se ocupau cu munca cîmpului produc astăzi osii montate cu roți monobloc, lucrează Ia mașini și utilaje de mare tehnicitate, toarnă în lingouri oțelul produs în cuptoarele electrice. Cu toată tinerețea lui, colectivul întreprinderii, animat permanent de hotărîrea consolida experiența realizează zi de zi, planul la principalii indicatori.— Una dintre problemele esențiale ale activității noastre, care a stat și stă continuu în atenția comitetului oamenilor muncii, a organizației de partid — ne spunea inginerul Nicolae Ionescu, directorul

întreprinderii — este perfecționarea pregătirii cadrelor. Recent, pe a- ceastă temă, înjintreprindere a avut loc un simpozion organizat de consiliul sindicatelor din județul Olt și centrul de perfecționare a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini, la care au participat cadre de conducere din unitățile indus-

blemele de producție cu care se confruntă. „Ținînd seama de faptul că aproape 60 la sută din numărul lucrătorilor sînt navetiști, cursurile de ridicare a calificării profesionale s-au organizat prin instructaje la locul de muncă" — a adăugat directorul întreprinderii. Timp de două luni, aproape 100 de maiștri, șefi
La Fabrica de boghiuri din Balș

LA COMBINATUL

SIDERURGIC DIN GALAȚI

Prima șarjă

de a dezvolta și acumulată, iși ltină de iună,

(Urmare din pag. I)revină asupra hotărîrii ei. Și timpul trece. Iată însă că și întreprinderea de articole tehnice din cauciuc din Brașov produce greutăți întreprinderii de autocamioane, nelivrîndu-i integral și la timp unele din reperele contractate.— Nu o dată, fluxul de montaj al autocamioanelor a trebuit să fie întrerupt pentru 3—4 ore din lipsa unui reper, denumit „tampoane", fabricat la întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov — ne spunea inginerul Crăciun. Sintem nevoiți să ținem în permanență, în această întreprindere, doi oameni care urmăresc și intervin pentru ca piesele respective să fie realizate și livrate.Dintr-o discuție cu ing. Mihai Țo- ția, secretar al Comitetului municipal Brașov al P.C.R., am reținut că dezvoltarea și modernizarea intre- prinderii de articole tehnice din cauciuc nu au ținut pasul cu necesitățile impuse de trecerea la fabricația autocamioanelor echipate cu motor Diesel. La ora actuală, decalajul între nivelul tehnic al celor două unități brașovene este evident. Ar fi în interesul întreprinderii de autocamioane să acorde mai mult sprijin întreprinderii de articole tehnice din cau-

triale ale județului, din cadrul centralei de resort. Eforturile noastre au fost apreciate. Aici, la Balș, avînd în vedere tehnicitatea înaltă a instalațiilor, procesul tehnologic modern care se aplică, au fost necesare ample măsuri pentru recrutarea, formarea și perfecționarea pregătirii lucrătorilor întreprinderii.Marea majoritate a angajaților au devenit muncitori prin cursuri de calificare de scurtă durată, la locul de muncă. Or, acești tineri muncitori trebuie să-și continue pregătirea, să devină lăcătuși, strungari sau forjori cu înaltă calificare, capabili să rezolve în bune condiții pro-

de ateliere, șefi de secție ș.a. au fost instruiți asupra modului de desfășurare a cursurilor de ridicare a calificării muncitorilor. Apoi, timp de 6 luni. 1 197 muncitori au participat efectiv la cursurile organizate. Ca urmare, 348 lăcătuși, 207 strungari, 192 electricieni, 87 forjori, 72 sudori, 57 oțelari-turnători au ținut, în urma unor examene ținute, diplome de atestare a tuării cursurilor.Experiența întreprinderii dinva fi extinsă și in alte unități din județul Olt, din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Deși rezultatele acestor cursuri nu

ob- sus- efec-Balș

se văd în totalitate imediat, sînt totuși cîțiva indicatori care demonstrează importanța deosebită a organizării lor. Așa, de pildă, planul de creștere a productivității muncii a fost îndeplinit în acest an în proporție de 103 Ia sută, față de 89,8 la sută cît s-a ' ........................buturile au sută față de lucru a fost s-au redusvoirile. Acum, în întreprindere, alți muncitori au început cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale — și aceasta mai ales datorită faptului că unitatea se va dezvolta și mai mult în următorul Producția dubla, va ducția de brute, iar la finele viitorului cincinal de8 500. Iată de ce recrutarea și perfecționarea pregătirii cadrelor rămîne una dintre principalele probleme ale conducerii unității, a organizației de partid — care prin eforturi comune, convergente, urmăresc să o soluționeze în cele mai bune condiții. în interesul producției.

la cel de-al treilea
convertizor

al oțelăriei nr 2înregistrat in 1974 ; re- scăzut cu peste 50 la anul trecut ; timpul de mai eficient utilizat și mult absențele și în-
fost ! unulale < de2,

fina- din- com- : la prin
de osii montate : crește substanțial oțel lichid și de numărul angajaților

cincirial. se va pro- piese ■ va fi ! peste

Emilian ROUĂ
corespondentul „SolntelT

ciuc in privința asigurării unor matrițe și armături metalice. După cum. Centrala industrială de prelucrare a cauciucului și maselor plastice și Ministerul Industriei Chimice ar trebui să grăbească aplicarea măsurilor stabilite, cu puțin timp în urmă, pentru ridicarea nivelului tehnic al fa-
brașovene, care se referă la îmbunătățirea colaborării cu unitățile ministerului, se află în atenția factorilor de specialitate și vor fi rezolvate în timp util. Așteptăm ca Ministerul Industriei Chimice să coreleze capacitățile de fabricație a reperelor solicitate cu necesitățile unităților con-

direcție auto la întreprinderea de piese auto din Sibiu. în toate aceste cazuri, conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini a adoptat o serie de măsuri, a căror a- plicare -depinde în bună parte de centralele de resort și întreprinderile producătoare. Din acest punct
Contractări si corelări necesare

situații, Mantho. Ministe- de Ma-
bricației, a capacității de producție la întreprinderea de articole tehnice din cauciuc din Brașov.Pornind de la asemenea ne-am adresat ing. Eugen director general adjunct în rul Industriei Construcțiilor șjni, care ne-a spus :— De la bun început se cuvine precizat că atît pentru întreprinderile de tractoare și autocamioane din Brașov. cit și pentru toate unitățile constructoare de mașini, balanțele materiale privind piesele și subansamble- le din cooperare in anul viitor au fost întocmite din vreme. Problemele ridicate de cele două întreprinderi

structoare de mașini. între problemele care au mai rămas de soluționat se numără : fabricarea Ia nivelul necesităților a cuzineților pentru motoare Diesel la întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, a motoarelor Diesel de 45 și 65 CP, care echipează excavatoarele și mo- tocompresoarele, grupuri electrogene, autobetoniere, motopompe, mo- tostivuitoare, instalații de foraj ș.a. la întreprinderea de tractoare din Brașov, a ridicătoarelor hidraulice pentru autobasculante și pompe hidraulice pentru servodirecții la întreprinderea mecanică din Plo- peni, a servomecanismelor pentru

de vedere, consider necesar ca, în momentul de față, în întreprinderi și centrale să se desfășoare concomitent, cu o intensitate sporită, cîteva acțiuni esențiale. Pe de o parte, se impune contractarea neiniirziată, la nivelul repartizat, a cooperărilor prevăzute în planul și balanțele de cooperare. Pe de altă parte, trebuie să se analizeze cu toată răspunderea posibilitățile proprii, să fie puse in valoare toate rezervele interne de sporire a producției acolo unde nevoile acesteia reclamă cantități mai mari de produse decit capacitățile existente. înainte de a se recurge la noi investiții, la importul unor utilaje, tre-

Zilele acestea au lizate lucrările la tre marile obiective binatului siderurgicDunăre, oțelăria nr. intrarea în probe tehnologice a ultimei sale capacități — cel de-al treilea convertizor. Prima șarjă de oțel a fost elaborată aici în seara zilei de 13 decembrie a.c. Capacitatea de producție proiectată a oțelăriei nr. 2 de la Galați este de 3 milioane tone oțel pe an. în aceeași zi au început probele tehnologice și la un alt obiectiv de pe siderurgică gălățeană : zincare a benzilor Această secție, prima care asigură zincarearulouri în flux continuu, va avea o capacitate de 100 000 tone bandă zincată pe an. (Dan Plăeșu).

platforma secția de de oțel, din țară tablei în

buie să se asigure o gramare a producției, organizată activitatea trei schimburi în unitățile-cheie, să se acorde o mai mare atenție realizării pri# autodotare a unei serii de utilaje, agregate, dispozitive, care să ducă la sporirea capacităților și ■ productivității _ muncii.Iată, așadar, că problemele îmbunătățirii cooperării interuzinale pentru anul 1976 pot fi rezolvate în mod corespunzător. Dar, cum timpul este înaintat, nu se mai pot admite tergiversări și discuții la nesfîrșit, ci trebuie să se treacă efectiv la aplicarea măsurilor adecvate, la clarificarea tuturor neînțelegerilor precon- tractuale. Atît întreprinderile și centralele. cît și ministerele de resort, potrivit răspunderilor ce Ie au, trebuie să asigure încheierea tuturor contractelor de cooperare, pregătirea capacităților de producție pe care urmează a se realiza reperele și sub- ansamblele din programele de colaborare, în așa fel incit din primele zile ale anului viitor activitatea in construcția de mașini să se desfășoare în bune condiții, Ia nivelul superior al prevederilor planului.

mai bună să fie mai în toate pro
bi ine 
cele

Corneliu CARLAN 
Nicolae MOCANU
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?

Cum bine se știe, însăși Ideea de „teatru național" a fost strîns legată de cea a rostirii, de la înălțimea scenei, a limbii românești. Bătălia pentru un teatru național a avut, mai întîi și mai întîi, forma unei bătălii pentru acceptarea, pe scenă, a limbii române. A- ceasta pentru că intelectualitatea luminată, progresistă și patriotică a timpului înțelesese că limba poporului este cea mai vie și autentică oglindă a gîndirii și simțirii noastre, instrumentul esențial de a- tingere a acelui scop suprem pe care îl constituie exprimarea și dezvoltarea ființei naționale.De aceea, în întreaga e- voluție a teatrului românesc, cultivarea limbii a fost o preocupare de căpetenie. Mai cu seamă după ce vechile raporturi s-au schimbat. Căci, dacă, la începuturi, a fost nevoie să se demonstreze că demnitatea scenei nu e prea înaltă pentru limba românească, mai apoi s-a ajuns la situația — fericită — în care scena trebuia să fie ridica-

tă la demnitatea limbii. Relevîndu-se diversitatea și bogăția limbii, insuficient reflectate în producțiile dramatice originale, scriitorii și actorii șiAau aliat
țuire pe care artiștii români din atîtea și atîtea generații au fost învățați să o acorde limbii nu e în- timplătoare. Și nici dictată de o anumită „modă tea-

mîine ai scenei. Aceasta, pentru că întîlnim cam prea des, printre absolvenți. unii ale căror dificultăți de vorbire clară — ca să nu mai spun de
George CALBOREANU t

Cultivarea limbii în teatru
forțele în scopul dezvoltării unei limbi dramatice frumoase, în sensul expresivității construcției și al evidențierii, printr-o rostire inteligentă, limpede, nuanțată, adecvată, a gîn- durilor și trăirilor. Toți marii noștri dramaturgi clasici — Hasdeu, Davilla, Caragiale, Delavrancea — au fost mari cultivatori ai limbii, iar deosebita pre-

trală", or, cum susțin unii, de un anumit „stil al declamației". Cultivarea limbii a fost și rămîne o îndatorire fundamentală a teatrului și ea trebuie să preocupe intens și generațiile de azi.Este un adevăr care, poate, ar trebui să preocupe mai mult și Institutul de teatru, cel care selectează și formează interpreții de

„limbajul" personal — exclud orice speranță privind eventuala lor contribuție „specifică" la cultivarea limbii românești. Poate că ar fi mai bine să se pornească mai consecvent de Ia ideea ca interpretarea personajelor ce au defecte de rostire să presupună un efort de compoziție — și nu invers.Sigur, teatrul se înnoieș-

te mereu în expresie, dar majoritatea slujitorilor scenei consideră că, indiferent de noutăți, o îndatorire rămîne neschimbată : de a deprinde spectatorii cu vorbirea corectă, de a favoriza îmbogățirea și nuanțarea limbii vorbite curent. Printre marile obligații ale actorului se înscrie și * a- ceea de a valorifica sensurile emoționale și, într-un fel, de a „verifica" expresivitatea ideatică, sensibilitatea limbii.Iată de ce cred că actorii trebuie să rîndul lor, substanțial maturgilor ale căror lucrări le dorim mai bogate, mai nuanțate, mai diversificate, mai pline de plasticitate sub raportul limbii și al puterii ei de caracterizare. Mai a- proape de „izvorul mereu viu" : limba românească vie și frumoasă, care nu este nici a dramaturgului, nici a actorului, ci a noastră, a tuturor, a moșilor și strămoșilor noștri, a celor ce vor veni după noi.

primească, la un ajutor mai din partea dra- contemporani —

încă de la fondarea ei (mijlocul secolului trecut), critica noastră muzicală și-a înscris, printre sarcinile importante legate de măiestria profesională, și problema cultivării limbii române, a unei exprimări critice îngrijite, limpezi. Cu atît mai mult cu cît terminologia tehnică lipsea din vocabularul autohton. Mai ales în etapa „bonjuriștilor", cînd opera italiană și creația clasică universală începuseră să pătrundă în viața noastră culturală condeiul criticilor muzicali avea de luptat nu numai cu inerentele dificultăți de stil litepar, de lexic muzical, ci și cu retrograde concepții cosmopolite ale saloanelor artistice. „E frumoasă limba română — observa Nicolae Filimon. primul nostru critic muzical, în pamfletul O critică teatrală model — dar a fost multi secoli neîngrijită și acum chiar disprețuită tocraților mai mult franțozește națională", rul și documentele de ' ' ".reușit să împrumute foile- toanelor sale muzicale „o limbă pură și îngrijită" (după remarca lui G. Sion din Revista literară, 1859), fapt care avea să determine și pe N. Iorga să recunoască în cronicarul Naționalului „un stilist însemnat".A pretinde, așadar, criticii muzicale contemporane să dispună și de virtuți literare, și de puritate' lingvistică nt se pare nu numai o cerință logică, ci. în primul rind, o obligație

ică tpatrala modefost multi secoli și acum de clasele aris- cărora le place să vorbească decît limba lor Studiind folclo- vechi arhivă, N. Filimon a

Limbaprofesională, izvorînd din frumoase tradiții.Și este de observat că, în majoritatea cazurilor, criticii muzicali de azi acordă atenția cuvenită acestfei o- bligații. Inerentele formulări . tehnice nu spre tehnicism ; științifică, oricît de plexă, este cu limpezime ; de „spunere"
alunecă analiza com- exprimată strădania frumoasă, cursivă, elegantă este evidentă... Și totuși, apar din cînd în cînd exerciții critice a căror expresie nedumerește. Cîtorva asemenea excepții — ca să ne exprimăm moderatto — le sînt rezervate rîndurile de față.Este vorba de unele excese de neologisme, de teh- nicisme sau, dimpotrivă, de „neaoșisme", care, in loc să apropie cititorul de pagina de critică muzicală— cum probabil se dorește— îl pot deruta și îndepărta. De pildă, pornindu-se de la limbajul tehnicii contemporane (pianista X. Y. este „aliaj fericit de soliditate instrumentală și de strălucire concertantă, de forță puternic calibrată și de precizie aeriană"), se trece la formulări „cosmice" (arta unui compozitor este „mare, fiindcă urcă în spații siderale cu un aparat simplu"), spre a se sfîrși într-un limbaj pur și simplu încifrat (cvintetul „se realizează din coexistența elementelor limitate, scrise în detaliu și a ideogramelor • cu trama lor nesfîrșită „de evenimente"). Alteori abuzul de tehnicis- me atinge hotarul ininteligibilului, incit te întrebi dacă fraza a fost dusă voit pină la ultimele limite ale elipticului sau, pur și simplu,

criticii muzicale

I

este strivită de erori tipografice („Partitura... este o construcție montabilă de demontabiiă, fiind un proces arătat publicului, letul lucrării, arma bordare psihologică cultătorului").Desigur, revoluția cii contemporane, în blemele de limbaj, a cerut criticii să apeleze la o multitudine de termeni noi; la neologisme. Dar, de la „colica neologismelor" și „calea autorilor păsărești" — cum se exprima ironic în 1863 Pantazi Ghica despre o anumită limbă a cronicii muzicale — pînă la folosirea unor elemente de lexic profesional absolut obligatorii e o mare distantă. Astfel, la o cîntăreață de muzică ușoară, care dispunea „de o rafinată știință a modulării (!) prezenței scenice", un ziarist bucureștean observa, în plus, „explozii ■ de fulgere violete și tăceri de purpură întunecată, alături de delica- teți de madrigal și acidula- ție de epigramă subțire", conjugate cu „abisuri dramatice sub curcubee" și, de toate, cu „o tinerețe a- devărată (și contagioasă) pentru că nu se năștea efemer pe epidermă, ci palpita în cap" (!!). Tot gonind după prețiozități și sa- vantlîcuri, un critic timișorean, după ce sublinia, în- tr-o cronică de operă, că soprana „a escaladat (!) în Madame Butterfly zone de intensă și cuceritoare vibrație", reușind în actele II și III „un continuu urcuș înspre abruptul (!) dez- nodămînt", conchidea, despre Pinkerton, că „s-a în-

sche- de a- a as-muzi- pro-

irizări de mai presus

scris consecvent pe o orbită (!) valorică onorantă".Desigur că, apelîndu-se la un asemenea stil literar umflat cu neologisme și termeni improprii, ușor se ajunge la exprimări hilare. Formulări arătînd că un pianist „s-a reconfirmat pe platoul (!) stilistic", că un altul a fost un „artist modest și aproape anonim" (!), că o partitură „descrie un arc ascendent (!), curmat brusc și epilogat (!) în atmosfera enescienei visări nostalgice" nu pot decît să trezească zîmbetul nedumerit al cititorului. într-o serie de cazuri se urmărește epatarea publicului prin imagini stranii, prin alăturarea gratuită de cuvinte și expresii de-a dreptul deformante. Aflăm, de pildă, că o violonistă poseda „un vibrato acid, cu o fragilitate dramatică, penetrantă", in timp ce dirijorul respectivului concert „a redat întregul romantism crepuscular al acestei partituri „frumos ncdecisă între fraged și veșted".Există, ca în orice domeniu. un limbaj particular al „culiselor" muzicale, un . „argou" al muzicanților. Transpunerea lui în limba scrisă a criticii muzicale nu slujește, credem, exprimării literare, elevate, cerute cronicarului specialist și intelectual. Nu se poate, de pildă, aprecia ca „excelentă evoluția cornilor în Andricu", ci în Simfo- nietta de Andricu. cum formulări ca niște cordari foarte struniți" (o orchestră — n. in.) ating vulgarul (ca în exemplul recent, devenit „celebru", oferit de o cro- nichetâ în care se spune
După „avea bine

despre un solist virtuoz că „are și o sculă (!) impre- nionantă care face să se audă sunetul cald" (! !).Cîteodată, un soi de teribilism al limbajului criticii se aplică în aprecierile despre mari personalități muzicale, tocmai spre a a- trage atenția prin „originalitate". Și astfel aflăm că Enescu rămîne, în Cvartetul cu pian op. 16. același „fabulos lăutar" (!), în timp ce poemul Vox Maris nu reprezintă decît „oaia sa rătăcită (!) pe meleagurile unui post-roman- tism". Fără comentarii.Desigur că există încă destule probleme ale limbii criticii noastre muzicale (să ne gîndim numai la denumirea zecilor de instrumente vechi muzicale — de pildă, Bloekflote — pe care le folosesc azi interpreții noștri în repertoriul curent, dar care n-au corespondentul românesc ; sau la acele procedee de tehnică muzicală contemporană, pentru care criticii noștri nu au încă o terminologie proprie, originală), asupra cărora s-ar putea exercita spiritul novator. Nu trebuie uitat că disciplina criticii muzicale îndrumă cititorii nu numai prin considerații estetice, ci și prin modul de exprimare limpede, elevat al ideilor vehiculate. Muzicalitatea limbii române, atribut particular al acestui fond spiritual autohton, merită efortul general nu numai în sensul păstrării și apărării, ci. mai ales. în acela al valorificării a ceea ce limba noastră are mai de preț.
Viorel COSMA

Salonului

copii, de la Școala generală din sectorul 8 al Capitalei, o idee cit se poate de... ma- au făcut următoarea soco- ,Dacă în fiecare oră de clasă
Cîțiva nr. 192, au avut tură. Ei teală : „L .. un tovarăș profesor își pierde numai cinci minute cu obișnuitele observații privind disciplina, ținuta, comportarea unora dintre colegii noștri nedisciplinați, aceasta înseamnă cam șapte săptămini dintr-un an. E prea mult ; acest timp ar putea fi recuperat pentru învățătură, pentru activități cultural-educative și, bineînțeles, pentru joacă. Cu o singură condiție, a- dică, mai exact, cu două : să fim cu toții disciplinați și să ne îndeplinim exemplar îndatoririle școlare și obștești, să-i ajutăm pe colegii noștri in cauză să-și corecteze comportarea". Rezultatele „studiului" au fost puse in discuția tuturor elevilor, a unității de pionieri, care au hotărit și citeva direcții de acțiune.In acest mod; ingenios și original, a prins viață, în școala respectivă, ca urmare a gîndului frumos al copiilor — gînd căruia conducerea școlii, unitatea de pionieri i-au venit in întimpinare — Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Perseverînd în această direcție, participanții la cel de-al IV-lea Forum național al pionierilor (ținut la Reșița, în luna august), sub îndrumarea profesorilor și educatorilor lor, au explicat pe principii dragostea jirea cu dului și tinuă a mului proletar, tura cum și norme și reguli de comportare — participarea activă la viața socială, promovarea democrației, inițiativei, disciplinei, caracterul moral al atitudinii față de sine, față de alții și față de societate.Există, așadar, în școli, bunul obicei de a realiza o informare activă — pe plan politic, social, cultural — prin intermediul mijloacelor de agitație vizuală : panouri cu fotografii, vitrine de afișare a presei, afișe șl grafice etc. (acțiune nu lipsită de unele intermitențe, de unilateralități, de lipsă de operativitate). Aceasta este urmață, în multe, te multe locuri, de ansamblu de activități cu ter didactic și educativ șurate de cadrele didactice, de organizațiile de tineret — care au drept scop principal cunoașterea aprofundată a evenimentelor și momentelor d« referință ale vieții social-politico

înțelesul copiilor ale eticii comuniste — fierbinte de patrie, slu- devotament a cauzei parti- poporului, dezvoltarea con- spiritului internaționalis- munca .și învăță- ca îndatoriri patriotice, pre- și norme

foar- un întreg carac- — desfă-

a făcut generație a cunos- țării, ai dramă a și

Reîntîlnirea cu povestirile lui Asztalos Istvan, pe care ne-o prilejuiește volumul Pelin, recent apărut Ia editura Kriterion, constituie un excelent subiect de meditație.Asztalos Istvăn parte din acea frămîntată care cut anii fascizării războiului, uriașaumanității însîngerate suferinde. A fost un scriitor care a crezut cu devoțiune în adevăr, în oamenii simpli, în năzuințele colective, care s-a angajat în modul cel mai consecvent să înfrunte vitregia vremurilor.Puternica lui conștiință scriitoricească. apropierea sa de idealurile clasei muncitoare au constituit argumentele care l-au ferit de sterilitate și mism. De aceea, contemporan va că durabilitatea scrieri, apărute prima da- tă în anii 1938—1943, își are sorgintea în exemplara lor consonanță cu timpul istoric, în conținutul lor profund uman, în robustețea lor vitalistă.Povestirile lui Asztalos Istvăn se Înfățișează cititorului într-o haină de subtilă simplitate, nu de puține ori învăluite într-o undă de umor amărui, care accentuează și potențează profunda lor factură umanistă. Ele cristalizează o imagine cuprinzătoare și limpede a unei orînduiri profund ostile echității, a- devărului, demnității umane, rațiunii. Eroii tirilor lui Asztalos, sărmani, care se disperare pentru a viețui, intră adeseori conflict cu societatea capitalistă căutînd o ameliorare a existenței lor (Ar- gații). Nu ne este greu să recunoaștem în aceste narațiuni implicații autobiografice, căci Asztalos Istvan a trudit din greu pentru a-și întreține familia, fiind rind pe rind muncitor zilier, ucenic zincograf, țesător, desenator, pictor. (Lăptarul, La tuns de sal- cimi).'Pe acest fundal social-

istoric, destinele personajelor sale ne implică tocmai în miezul universului de viață din care scriitorul își recoltează motivele, con- flictele-, Eroii lui Asztalos, toți acei oameni mărunți, țărani săraci, tăietori de lemne, zilieri, meseriași șomeri, ucenici famelici sleiți de mizerie, chinuiți de nesiguranța zilei de mîine, înșelați, exprimă o umanitate superioară prin cinstea, bunătatea și sensibilitatea lor autentică. Nu de puține ori. ei simt o puternică repulsie morală față de mentalitatea rapace

talitate absurdă, înoculînd spaima de viitor, neliniștea pentru o existență și așa destul de fragilă. Un asemenea impact macină nervii, distruge echilibrul moral, anulează puținele și înșelătoarele bucurii ale individului.Coloana axială a povestirilor în volumul de față constituie o retrospectivă socială de un realism puternic, de o autenticitate care poartă semnele no- bleții spirituale a celui care a simțit din propria experiență alienarea pe care o aduce sărăcia, viața lip-
NOTE DE LECTURĂ

confor- cititorul înțelege acestor

poves- oamenl bat cu supra- în

Un admirabil
povestitor:

ASZTALOS ISTVAN

și relațiile abuzive pe care capitalismul le-a urat atît la oraș, cît sate.Asztalos izbutește seori să facă să sentimentul tragic din turnura directă a faptelor. Prăbușirile sînt cu atît mai dureroase pentru oamenii care și-au dorit atît de puțin : o slujbă, o bucată de pămînt, o vită de muncă, o vorbă bună, un semn de înțelegere și generozitate (Necuratul, La teatru, Dormitor din lemn de nuc).în povestirile lui Asztalos Istvăn dramele pornesc, deci din relațiile dintre oameni, dintr-o realitate socială inadecvată în totalitatea ei, egoistă și exacerbat individualistă. (Prin Ciuc).Conflictul e adeseori dur, social în esența lui, societatea capitalistă reprimă protestul cu o bru-
„Zilele muzicii

românești" 
în Polonia

A

Corespondență din Varșovia

insta- și laade- iradieze
sită de orice perspectivă. Povestirile sale sînt un act de cunoaștere făcut cu sensibilitate și discernămînt artistic. Mesajul lor exprimă aspirația spre o lume mai bună, nevoia de adevăr și dreptate. Este meritul lui Asztalos pledat consecvent o autodepășire pentru prietenia ' oamenii muncii, de naționalitate, a dat examenul menea atitudiniînale regimului moșieresc, a slujit aceste idealuri nobile pînă în ultima clipă a vieții sale care s-a frînt dureros de repede (1960).în scrierile sale, țărani și muncitori români, maghiari, slovaci trăiesc și muncesc alături, recunosc țeluri comune, descoperă că au aceiași opresori într-o. lume alcătuită după

de a fi pentru morală, între toți indiferent Scriitorul unei ase- înaintate vremurile apăsătoare burghezo-

tipare și legi aberante. (Se urnește pămintul, Ambiția).A afirma aceste principii umanitariste lucide, i- deea că toți oamenii trebuie să se bucure de drepturi egale, a veșteji șovinismul într-o epocă atît de frămîntată, în care se degradau vechi morale, în care era umilită, înseamnă dîr- zenie militantă, o siguranță de sine fertilă pentru opera unui scriitor. Temperatura înaltă a scrisului său evidențiază pagini în care pămîntul românesc — natura transilvană — sînt descrise cu o fermecătoare poezie, convertite în imagini poetice cu bogate semnificații. De altfel, cititorii pot remarca și ștabili filiații între proza lui Asztalos și cea a unor scriitori din perioada interbelică, precum : Sado- veanu, Agîrbiceanu, Pavel Dan.In scrierile sale de după eliberare stîrnește în noile ecourile trăiește pundere- strucțieiCeea ce este caracteristic pentru povestirea lui Asztalos rămîne dozajul, acea privire care scrutează exact, dar copleșitor cîmpul realității. De aceea, cele mai multe dintre povestirile sale par o fulgerare, o vibrație, o măr- turie-document Încărcată de intensitate și omenesc.Asztalos Istvăn a fost dăruit cu harul povestirii. El a descoperit unghiuri expresive, incitante, prac- ticînd o proză de factură clasică tradițională, populară, lipsită de sterile căutări „novatoare".Traducerea realizată de experimentatul Constantin Olariu este o reușită stilistică, respiră o adîncă înțelegere a textului original, permițîndu-ne să descoperim înfiorați autenticitatea acestui nuvelist înzestrat, a unor documente umane remarcabile.

principii rațiunea

(„Vîntul nu se din senin", 1949), povestiri unei lumivibrant, cu civică, anii socialiste.
răsună care răs- con-

Lucian CURSARU

Democrația faptelor
(Urmare din pag. I)

a țării, ale realităților lumi; contemporane. Aici, în acest cadru, pot fi puse cel mai bine în evidență competența, experiența de viață, interesul și pasiunea educatorilor, pentru a face să ajungă la înțelegerea și sensibilitatea copiilor preocupările majore ale epocii în care cresc și se formează ca oameni și cetățeni, principiile și normele de tnuncă și de viață comunistă. (De regulă așa se întîmplâ, dar nu lipsesc nici nedoritele excepții).In acest context, exemplului de la începutul acestor rînduri i se mai
IN ȘCOLI

ȘI ORGANIZAȚIILE 
DE PIONIERI

pot alătura și altele. „Creștem odată cu țara" — acțiune amplă de popularizare în rîndul școlarilor și pionierilor a Directivelor Congresului al XI-lea al voltarea de Programului a prilejuit și .meroase și diverse manifestări : de la vizite la mari obiective economice la „discuții" cu specialiști despre „Ce a adus socialismul orașului nostru" sau „Cum va arăta orașul nostru în cincinalul viitor", de la sesiuni de referate pe tema „Oameni și fapte din zilele noastre" la, dezbateri cuprinse sub genericul „Sîntem generația revoluției științifico-tehnice". Cercul „Istorie eroică", inițiat cu concursul specialiștilor de la Muzeul de istorie a Partidului Comunist Român, a mișcării revoluționare și democratice din România, face cunoscute, în rîndul școlarilor bucureșteni pasionați de domeniul de vitejie și legendă al istoriei, tradițiile eroice de luptă ale poporului nostru pentru libertate și independență, pagini glorioase din istoria partidului închinate înfăptuirii socialismului și comunismului in patria noastră.Iar dovada cea mai concretă, cea mai elocventă că principiile și normele eticii și echității socialiste sînt înțelese și însușite tot mai profund de copii sînt tocmai acțiunile și,manifestările pe care ei înșiși le inițiază, le desfășoară în cadrul școlii, al organizațiilor de tineret. Astfel, nu de puține ori, munca și învățătura — îndatoriri patriotice ale fiecărui pionier — participarea la viața școlii, a organizației de tineret din care face

partidului privind dez- perspectivă a tării, a partidului comunist — prilejuiește în școli nu- 5

parte sînt subiecte de dezbatere matură și responsabilă în „Sfatul omeniei pionierești", inițiat în școli din București, din județele Galați, Maramureș, Iași ș.a. Cu înțelegere și colegialitate, dar și cu specificul simț critic și de dreptate al copiilor, a- ceștia iau în discuție faptele lăudabile sau cele mai puțin lăudabile ale colegilor lor și, în același timp, se străduiesc să-i ajute pe cei mai puțin disciplinați și conștiincioși să-și corecteze comportarea.‘ Cu dinamismul său caracteristic, viața noastră social-politică și culturală oferă numeroase evenimente și acțiuni importante care se cer larg cunoscute și temeinic înțelese și de cei mai tineri cetățeni ai țării, cu a- jutorul școlii și al educatorilor, al organizațiilor de tineret, al familiei. Pentru că, practica a dovedit-o, cunoașterea, dezbaterea, aplicarea în viața de școlar a principiilor comunismului reprezintă o adevărată școală de educație cetățenească, de cultivare a unor înalte trăsături morale, a sentimentului răspunderii față de îndeplinirea cu cinste a îndatoririlor sociale, umane, de la vîrsta cea mai fragedă, aceea a uceniciei cetățenești.
Florica DINULESCU

și sculptură alSalonul de pictură municipiului București — 1975, deschis luni la amiază în prezența a numeroși creatori și iubitori de frumos, se constituie ca un eveniment ce a intrat în tradiția vieții artistice a Capitalei.Această nouă ediție reunește o selecție de? lucrări valoroase, prezentate de peste 300 de expozanți, sub genericul „Artistul bucureștean în contemporaneitate". După cum au arătat la vernisaj Brăduț Covaliu. președintele Uniunii artiștilor plastici, și Amza Săceanu, președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București, salonul reprezintă o sinteză de genuri și tendințe stilistice actuale ale artiștilor noștri. Artiștii plastici bucureșteni din diferite generații au căutat să imprime operelor lor sensurile unui viu și cald umanism, să redea momente semnificative și aspecte inedite din procesul muncii constructive cotidiene, transpunîndu-Ie într-o multitudine de modalități expresive.(Agerpres)

„Zilele muzicii românești" continuă să se afirme ca un „eveniment al stagiunii muzicale poloneze". La 
Szczecin, în compania Filarmonicii de stat a orașului, au evoluat Emil 
Simon și Ștefan Ralia, într-un reușit concert in care s-au ascultat cu interes pagini de Enescu, Mihai Moldovan. Ștefan Ruha, cu multă înțelegere, cu rafinament, a tălmăcit Concertina de Carmen Petra Basa- 
copoi. în final, Simfonia a VII-a de Beethoven „a avut — după cum a- firma directorul filarmonicii — sub bagheta unui dirijor de înaltă clasă, (Emil Simon), o interpretare ce va rămîne, fără îndoială, moment de referință prin conciziunea exprimării, talentul de a reuși să obțină răspunsul prompt al orchestrei, pină in cele mai fine detalii".După concertele de mare succes de la Rzeszow și Czehstochowa, orchestra de cameră „București" a fost oaspetele publicului varșovian. Enescu, Mozart, Tartini, Theodor Grigo- riu, Haydn — un buchet de piese de o aleasă distincție, cu largă rezonanță în rindul auditoriului. Presa aduce elogii măiestriei interpretative a lui Ion Voicu, apreciindu-1 ca pe „unul dintre cei mai străluciți violoniști ai epocii noastre". De asemenea, Marian Golebiowski, directorul filarmonicii naționale, criticul muzical Jozef Konski,'muzicologul Janusz Ekiert, pianista Lidya Grychtolowna, după seara de muzică de la palatul 
Wilanow, au adus înalte aprecieri a- cestei tinere și, in același timp, foarte bine sudate orchestre, artei de mare vibrație a violonistului român Ion Voicu, mației.Amintim dirijorului 
larmonica dat entuziast Simfonia I de Enescu, formula dinamică abordată de dirijor. riguroasa tensionare, sublinierea motivelor românești, a lirismului și în același timp impetuozitatea, suflul eroic.Concerte, conferințe de presă, întil- niri cu foruri de cultură, discuții despre importanta muzicii in educația marelui public — sînt acțiuni care întregesc succesul „Zilelor muzicii românești". Compozitorul Witold Luto- slawski, dr. Janusz Steszewski, pre- -ședintele Uniunii compozitorilor polonezi, alte personalități de seamă ale vieții muzicale poloneze subliniază succesul acestei manifestări, calda primire a publicului, măiestria solilor muzicii românești.

Smaranda OȚEANU

inițiatorul și dirijorul for-și excelenta colaborare a 
Mircea Cristescu cu Fi- 

din Cracovia : s-a aplau-

modalități de lucru menite să determine creșterea in amploare și intensitate a participării cetățenilor la conducerea statului. Aceasta impune, desigur, perfecționarea continuă a stilului de muncă în sistemul de instituții ale statului și de organisme obștești, creșterea funcționalității și operativității acestora, eliminarea oricărei manifestări de birocratism. Dar, în aceeași măsură, impune o mai fermă manifestare a spiritului de responsabilitate socială a fiecărui cetățean.Sentimentul responsabilității sociale se reflectă in modul in care adunările generale -ale oamenilor muncii din întreprinderi sau a- dUnările generale ale cooperatorilor își îndeplinesc efectiv atribu- ‘ țiile ce le revin ca instituții autentice de conducere democratică, manifestindu-se combativitate față de denaturările birocratice care împiedică încă în destule unități organele de conducere colectivă să-și îndeplinească cum se cuvine rolul încredințat. Esențial este în această privință ca fiecare cetățean să desfășoare un efort permanent de ridicare a pregătirii profesionale și politico-ideologice, astfel îneît să fie in măsură să aducă. prin propunerile sale, o contribuție efectivă la activitatea de conducere. După cum responsabilitatea socială se vădește în modul in care este înțeles adevărul fundamental că democrația nu se limitează la discuții și dezbateri, că ea nu încetează odată cu încheierea ședinței, ci se manifestă, totodată, în modul în care se acționează pentru traducerea în viață a celor stabilite în colectiv, în înfăptuirea practică a hotărîrilor a- doptate. Democrația faptelor se dovedește infinit superioară democrației vorbelor.Cerem pe drept cuvînt organelor de stat la toate nivelurile să manifeste receptivitate și solicitudine față de nevoile cetățenilor. Ii criticăm pe cei ce se arată opaci, insensibili la propunerile și vele care li se prezintă, iar tatea cu care unii dintre ei nează la semnalele presei televiziunii ne arată că scuturăm mai zdravăn duce la realitate.Dar oare nu există și tism... cetățenesc ? Qum altfel decit inerție birocratică poate fi denumită atitudinea aceluia care participă doar formal la ședințele organismului in care a fost ales, fără a gîndi cît de cît și a se pronunța asupra problemelor care se ridică in viața colectivului, asupra a ceea ce poate și trebuie făcut pentru înlăturarea

inițiati- placidi- reacțio- sau ale trebuie să-i spre a-i a-un birocra-

unor lipsuri sau îmbunătățirea activității ?Oricît ar părea de ciudat, mal întîlnim cetățeni care și-au însușit logica lui Conu Leonida, aplicînd-o în toate relațiile lor cu statul, nicidecum doar în cele privind plata impozitului :
— Dacă n-o mai plăti niminea 

bir, soro, de unde or să aibă cetă
țenii leafă ?

— Treaba statului, domnule, el ce 
grije are 1 pentru ce-l avem pe el 1O asemenea optică apare cu atit mai caricaturală în absurditatea sa în condițiile de azi, cînd „treaba statului" și „treaba noastră" nu numai că au incetat de a mai țiuni opuse, antagonice, dar juns să se confunde, să se fice in cel mai inalt grad.Pretutindeni, cu importante fonduri de investiții ale statului și cu aportul muncii patriotice a cetățenilor, au fost realizate însemnate lucrări de interes obștesc. Dar, în același timp, nu puține sînt cazurile cînd, deși există resurse materiale la îndemînă, renovarea unui cămin cultural, pietruirea unui drum sau repararea unui pod se tărăgănează cu anii, socotindu-se pe semne că e „treaba statului".Cu toții (sau, în orice caz, cei mai • mulți) avem pretenții privind salubritatea edilitară, dar și, ca să spun așa, salubritatea... comportării. Sîntem pe drept cuvînt nemulțumiți cînd un locatar, profilat pe chefuri, tulbură mereu liniștea vecinilor, ori cînd un huligan se dă în spectacol în autobuz sau restaurant. „De ce nu se iau măsuri ?“ De ce sînt lăsați unii să-și marcheze trecerea prin parc cu resturi alimentare azvîrlite unde se nimerește ? De ce se permite unora atît de atenți cu bunul propriu să deterioreze bunul obștesc în instituții, hoteluri sau trenuri 7Cei care își pun asemenea întrebări nu se gîndesc că ar fi cu neputință ca statul să posteze cîte un reprezentant al ordinii publice la fiecare colț de stradă sau alee de parc, în fiecare stație de tramvai sau hol de cinematograf. De ce să nu fim fiecare dintre noi „oameni de ordine", care să impună comportarea civilizată proprie climatului unei societăți socialiste ? gîndim că orice atitudine de placidă „neintervenție" se împotriva propriilor noastre interese ?Fără îndoială că mulți dintre cel certați cu normele de conviețuire socială s-ar feri să-și dea arama pe față, dacă ar ști că în jurul lor se vor găsi totdeauna cîțiva oameni care nu vor șovăi să-i aducă la realitate. Spre a interveni activ, energic, de cîte ori se cere, nu avem nevoie nici de insigne, nici de legitimații speciale. Sintem Împuterniciți în acest sens prin legea fundamentală a statului care prevede că Întreaga putere aparține oamenilor muncii. Sintem împuterniciți prin prevederile Codului etic care statuează obligația tuturor de a respecta cu strictețe legile, de a promova in Întreaga lor activitate principiile e- ticii și echității socialiste.A acționa permanent și în orice împrejurări de pe pozițiile Intereselor generale ale societății, ale poporului, pornind de la adevărul că statul sîntem noi toți, reprezintă în condițiile noastre principalul „test" al maturității politice. Atunci cind un asemenea fel de a gîndi și a acționa va deveni o regulă generală, o tradiție predată și preluată asemenea unei ștafete de la o generație la alta, vom realiza un progres hotărîtor în afirmarea corelației organice dintre democrație și responsabilitate socială, a funcției specifice statului socialist de a exercita conducerea societății nu numai in numele nostru și pentru noi, dar împreună cu noi și prin noi toți.

fi no- au a- identi-

Nu neîntoarce

Tudor OLARU (
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Astăzi sosește la București secretarul general 
al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 

președintele republicii, Manuel Pinto da Costa
(Urmare din pag. I)legături de strînsă prietenie și colaborare. Chiar din ziua proclamării independenței Republicii Sao Tome și Principe, la 12 iulie 1975, între Republica Socialistă România și noul stat african au fost stabilite relații diplomatice la nivel de ambasadă, reflectînd dorința lor comună de a contribui la dezvoltarea unei colaborări fructuoase, pe multiple planuri, între cele două țări, la instaurarea unor noi relații între state.Manuel Pinto da Costa a vizitat de mai multe ori țara noastră, in fruntea unor delegații ale M.L.S.T.P. Cu prilejul ultimei vizite, efectuată in luna februarie a acestui an, Manuel Pinto da Costa a declarat : „Ca africani, ca membri ai unei mișcări de eliberare ce a beneficiat de sprijinul activ și constant al României, al Partidului Comunist Român, acordăm o apreciere deosebită acestui ajutor. Cunoaștem, de asemenea, că acțiunile și inițiativele României de

★

Una din primele măsuri luate de către guvernul tinerei republici după cucerirea, la 12 iulie 1975, a indepen-
O delegație guvernamental^ 

a Republicii Gaboneze a sosit în CapitalăLuni după-amiazâ a sosit în Capitală delegația guvernamentală a Republicii Gaboneze, condusă de Martin Bongo, membru al Biroului Politic al Partidului Democratic Ga- bonez, secretar pentru relațiile internaționale al partidului, ministrul educației naționale.Pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de tovarășii Paul Nicu- lescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, ministrul e- ducației și invățămîntului, Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului
Înființarea companiei aeriene L. A. R.Pentru satisfacerea în cit mai bune condiții a necesităților de transport, începînd din această lună a luat ființă compania aeriană L.A.R. — Liniile Aeriene Române.Noua companie aeriană va efectua transporturi de pasageri și marfă pe liniile aeriene internaționale, folosind avioane Bac 1-11 bimotoare-jet, cu 80 locuri și o viteză de croazieră de 850 km/oră.

Carnet cultural
«. „OMAGIU REPUBLICII". Sub acest generic, la Focșani : un concurs al recitatorilor de poezie patriotică ; un festival- concurs de muzică ușoară („Să cinte tinerețea") cu participanți din Vrancea, Buzău, Rimnicu- Sărat și București ; dezbateri pe temele „Poezia patriotică și idealurile tinereții", „Muzica și publicul". • „SLATINA 1976—1980". La sediul consiliului popular — o expoziție în- fățișînd Slatina de la sfîrșitul viitorului cincinal : schițe, machete ale noilor cartiere de locuințe, obiectivelor social-cul- turale și economice, grafice privind evoluția producției globale, a investițiilor. Vizitatorii au la îndemînă un registru pentru impresii, sugestii, propuneri. • „AGROTEHNICA ’75". în 21 de localități din Botoșani — un piclu de acțiuni politico-educative și de popularizare a științei agricole : consfătuiri pe tema „Căi și mijloace de sporire a producției a- gricole", filme despre folosirea rațională a pămintului, întilniri cu brigăzi științifice, consultații, schimburi de experiență, popularizarea recentelor proiecte de lege privind activitatea în agricultură. •< „ARGEȘULE, PLAI CU DOR". La Pitești — un festival-concurs interjude- țean ajuns la a V-a ediție. Participant! : sute de artiști amatori din Argeș, Olt, Dîmbovița și Vîlcea (ansambluri folclorice, coruri, grupuri vocale, dansuri cu temă, orchestre, tarafuri, rapsozi, instrumentiști și dansatori). • ÎNTILNIRE CU DRAMATURGII. La Galați, scriitorii Eugenia Busuioceanu, Teodor Mănescu, Virgil Stoenescu au dezbătut, cu spectatorii, tema „Realitatea contemporană, «ursă

EDUCAȚIA
(Urmare din pag. I)lectuală, renunțarea la dogmatism etc. Foarte severă este cerința verifica- bilității. O afirmație este îngăduită numai cînd ea poate fi controlată în privința adevărului ei, de către oricine are pregătire intelectuală și tehnică pentru aceasta în procesul de aplicabilitate practică. Etica științifică este deci un principiu de mare eficacitate. Ea trebuie însă apărată în permanență de tendințe dăunătoare, deoarece omul nu este întotdeauna numai generos, nobil și bun, ci uneori și ambițios, cu tentația de a se impune, cu cea de a- gresivitate...Sarcina de a ne educa prin știință pa noi și pe alții este îngreunată 

aprofundare a relațiilor cu țările în curs de dezvoltare s-au multiplicat în ultimul timp, de o manieră fără precedent, și știm că, în această direcție, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o contribuție hotărîtoare".Opinia publică din România salută călduros vizita în țara noastră a secretarului general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, președinte al Republicii Democratice Sao Tome și Principe, exprimîndu-și convingerea că ea va aduce o nouă și valoroasă contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și partide, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării și destinderii internaționale.Animat de sentimente de caldă prietenie față de poporul liber și independent din Sao To mă și Principe, poporul român urează președintelui Manuel Pinto da Costa tradiționalul „Bun venit pe p&mîntul României".
★denței naționale, a fost înfăptuirea reformei agrare. Au fost astfel distribuite țăranilor fără pămînt terenurile abandonate de către foștii coloni. Ulterior au fost confiscate peste 8 000 de ha. S-au luat, de asemenea, măsuri pentru modernizarea celei mai mari exploatări agricole din țară, Rio de Oro. Un număr de 32 de ferme agricole au fost trecute sub controlul statului, iar în prezent au loc pregătiri pentru crearea primelor cooperative agricole. Tînărul stat, denumit pentru frumusețea peisajului acestor insule „Paradisul tropical", dispune de dondiții prielnice pentru agricultură, datorită solului fertil și precipitațiilor bogate.Arhipelagul Sao Tomâ și Principe (compus din două insule principale ce au denumirea de mai sus și alte șapte insule mai mici) este situat in Golful Guineei, la vest de Gabon.

comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale, Mihai Al- dea, adjunct al ministrului sănătății, alte persoane oficiale.Au fost prezenți Jean-Firmin N’Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București, membri ai ambasadei.
★în aceeași zi au început convorbirile româno-gaboneze, privind dezvoltarea colaborării in domeniile în- vățămîntului, sănătății și tehnico- economic. (Agerpres)

Pe lingă aparatele sale moderne și sigure, Liniile Aeriene Române — L.A.R. dispun de un personal navigant de înaltă calificare.
★în cursul zilei de 15 decembrie, de pe aeroportul Otopeni a decolat primul avion al companiei aeriene L.A.R. — Liniile Aeriene Române, pe ruta București—Frankfurt. (Agerpres)

inepuizabilă de inspirație pentru dramaturgia noastră". în încheiere — discuții despre spectacolul „Cazul profesorului E- năchescu", din repertoriul teatrului gălățean. • EXPOZIȚIE. La Galeriile de artă din Constanța, artiștii plastici, membri ai filialei U.A.P. din localitate, expun 80 de lucrări (pictură, grafică și sculptură), inspirate din realitățile noi ale Dobro- gei. • SIMPOZION ETNOGRAFIC. La Sfîntu-Gheorghe, cercetători, etnografi, muzeologi și alți specialiști din localitate, din București și din Miercurea Ciuc au prezentat comunicări și referate privind etnografia zonei. Au fost deschise expoziția de fotografii (broderii, cusături, sculptură populară) și a meșterilor' populari din județ. • „TOT CE-I FRUMOS ÎN SATUL MEU". La Galeriile „Tribuna" din CIuj-Napoca, Maria Panea, din Margău (Apuseni) expune cojoace, sumane, cusături și țesături, vechi icoane pe sticlă, ulcioare, vase de lemn, unelte gospodărești, adunate cu pasiune din comuna natală. Expoziția este o selecție din colecția donată de Maria Panea Muzeului etnografic al Transilvaniei. • OASPEȚI DIN U.R.S.S. LA SUCEAVA. în cadrul unor schimburi culturale devenite tradiționale, Ansamblul folcloric al regiunii Cernăuți (U.R.S.S.) a prezentat, recent, la casa de cultură a sindicatelor, un spectacol muzical-core- grafic care s-a bucurat de un deosebit succes. Artiștii cer- năuțeni vor mai da spectacole la Cîmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.
Corespondenții „Scinteir

de un anume fetișism al culturii vechi în structura sistemului nostru educațional. „Frica" in fața lumii tehnice, dorul după o viață simplă și de aici pledoaria pentru „întoarcerea la natură" și altele se mai opun soluționării acestei sarcini. în stadiul actual al dezvoltării contemporane însă nu există altă alternativă pentru adevărul științific. Calea viitorului este calea științei ! Părăsind sau rătăcind această cale, riscăm să răminem fără viitor. Or, întreaga noastră societate, noi toți slntem implicați în activitatea constructivă a poporului de făurire a a- cestui viitor prosper, ne orientăm cu fermitate spre țelurile nobile deschise țării de cincinalul revoluției tehnico-științifice.

Cronica zileiDelegația Partidului Comunist Român care a participat la festivitățile organizate cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a tovarășei Dolores Ibar- ruri, președintele Partidului Comunist din Spania, s-a înapoiat luni în Capitală.Din delegație au făcut parte tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Mihai Burcă și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C, al P.C.R., de activiști de partid.
★Delegația parlamentară condusă de Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, s-a înapoiat luni dimineața din R.S.F. Iugoslavia, unde a făcut o vizită oficială.La sosire, in Gara de nord, delegația a fost salutată de Virgil Teo- dorescu și Aneta Spornic, vicepreședinți ai M.A.N., Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate. muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N., Maria Stă- nescu, adjunct al ministrului educației și Invățămîntului, vicepreședinte al Comisiei pentru învățămînt, știință și cultură a M.A.N., deputați.Au fost prezenți Petar Dodik. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei,
★Tovarășul Gheorghe Dobra, membru al Comitetului Central al PÎC.R., prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, care a reprezentat Partidul Comunist Român la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din Columbia, s-a înapoiat in Capitală.
★Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan. a primit o telegramă de mulțumire din partea președintelui Adunării Naționale a Republicii Coasta de Fildeș, Philippe Yacă. pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia realegerii sale în această funcție.
★Cu ocazia Zilei naționale a statului Bahrain, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Bahrainului, Șeic Mohammed Bin Mubarak Al-Khalifa.
★Luni după-amiază s-a înapoiat In Capitală delegația Grupului român al Uniunii interparlamentare, condusă de Corneliu Mănescu. președintele grupului și președintele Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a Marii Adunări Naționale, care a făcut o vizită de prietenie in Italia, la invitația Grupului italian a! Uniunii interparlamentare.La sosire, pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de Ion Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, de deputați ai Marii Adunări Naționale.
★Prin Decret prezidențial, tovarășul Mircea Zara a fost numit în calitatede ambasador potențiar al România in Mozambic.

extraordinar și pleni- Republicii Socialiste Republica Populară
★„Amintiri despre Llviu Rebreanu", astfel s-a intitulat seara de evocări organizată, luni în Capitală, de Muzeul literaturii române, manifestare prilejuită de împlinirea a 90 de ani de la nașterea romancierului.
★între 11 și 13 decembrie 1975 s-au desfășurat la Poiana Brașov lucrările celei de-a Il-a Conferințe a cluburilor automobilistice din țări balcanice, la care au participat reprezentanții cluburilor automobilistice naționale din R.P. Bulgaria, Grecia, Republica Socialistă România, Turcia și R.S.F. Iugoslavia. (Agerpres)

vremeaTimpul probabil pentru zilele de 17, 18 și 19 decembrie. In țară : Vreme în general închisă. Vor cădea precipitații slabe, atît sub formă de ploaie, cit și sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte, temporar va ninge, iar pe alocuri vîntul va prezenta intensificări. Temperatura va suferi mici oscilații. Valorile minime vor fi cuprinse intre minus 8 și plus2 grade, iar cele maxime între minus3 și plus 7 grade. Pe alocuri — condiții de producere a poleiului. In București : Vreme în general închisă. Vor cădea precipitații slabe. Vînt moderat. Temperatura ușor variabilă.
Zburasem ore în șir după «oara urmărind crepusculul mistuit de incendiul rece al Atlanticului pentru ca astrul zilei să ne ajungă din urmă după o noapte părelnică, lu- minînd încetul cu încetul Marea Caraibilor și desprinzînd din cețurile dimineții contururile Cubei de pe țărmurile căreia ne salutau cu coroanele lor rotate mii de palmieri. O mare de un albastru egeic, mai încărcată de mistere decît Medite- runa, deși pentru popoarele insulare care o înconjoară dînd roată golfului mexican ea n-are taine, ci e o Mare Nostrum a Americii Latine.tHavana adresează mării o spectaculoasă îmbrățișare, înscriind în mirificul arhipelag antilez tabloul unei urbe fără seamăn. De la Castillo del Morro — fortăreața înălțată pe promontoriul stîncos străjuind intrarea in port — pînă la capătul dinspre apuș al orizontului, acolo unde soarele se culcă în pîntecul mării strecurindu-se înapoia panoramei care traforează cerul cu verticalele urbei moderne, fața orașului cu mii și mii de ochi — ferestrele Havanei — privește cu nesaț la spectacolul mereu inedit al golfului. O lumină cînd orbitoare, cînd temperată, pro- iectînd pe ziduri umbra grea a vegetației tropicale abia mișcate de briza marină, străzi tăiate prin de- fileurile de blocuri, o arhitectură mereu frapantă, mereu în exuberanță, decor plin de orgoliu pentru o metropolă croită cîndva pe măsura fiefului marilor potentați și transformată prin revoluție într-o capitală a muncii. Am auzit adeseori spu- nîndu-se aluziv că acest fastuos decor a fost construit de alții, „cindva", pasămite știm noi de cine și cind ! Contest. Nici capitalurile care au edificat Havana modernă n-au fost aduse de aiurea, ci tot din bogățiile acestei țări au fost scoase, nici măiestria mîinii de lucru n-a aparținut altora decît cubanezilor. Pe atunci, la un pol erau voluptatea leneșă, hotelurile simandicoase, cu piscine pe acoperișuri și grădini suspendate, iar

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA

A REPUBLICII POPULARE BANGLADESH

Excelenței Sale
Domnului SADAT MOHAMED SAYEM

Președintele Republicii Populare BangladeshCu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de bunăstare și prosperitate pentru poporul Republicii Populare Bangladesh.îmi exprim convingerea că relațiile prietenești existente între țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Sub soarele torid, în marea cîmpie aluvionară a Gangelui și Brahmaputrei, pe malul stîng al unui aflu- ent, Burhi Ganga, se Întinde una din cele mai policrome și pitorești aglomerări urbane din această zonă a Asiei — capitala Republicii Populare Bangladesh, Dacca. Ospitalier și plin de dinamism, orașul oferă imagini ce se întipăresc adine pe retină — parcuri cu vegetație tropicală luxuriantă, bulevarde largi, o trepidantă circulație de pietoni, mașini, biciclete, ricșe cu motor ; o zonă centrală in continuă dezvoltare, cu clădiri noi, moderne, în care funcționează Instituții guvernamentale, universitatea, biblioteca centrală, hoteluri, muzeul național, „New Market" (un nou centru comercial): în partea cea mal joasă, expusă inundațiilor, se află portul, un adevărat furnicar de oameni, sampane, șlepuri, vaporașe, lu

minate în timpul nopții de lampioane de toate culorile.Dacca este, totodată, principalul centru politic, unde se elaborează proiectele majore de dezvoltare a țării — printre care actualul plan cincinal. Pornindu-se de la un șir de măsuri de naționalizare — în incidența cărora au intrat bănci, companii de a- sigurare, întreprinderi — s-a ajuns ca sectorul de stat să cuprindă astăzi o mare parte a mijloacelor de producție, principalele mijloace de transport, precum și comerțul exterior, Industria de prelucrare a iutei (locul întîi in lume) reprezintă a- proape 90 la sută din export și constituie principala sursă de valută. în cimpia fertilă, unde musonii și aluviunile aduc recolte bogate, dar uneori și inundații catastrofale, bengalezii îșl propun să construiască diguri și să foreze puțuri adinei — pen

tv handbal Declarații după Campionatul mondial feminin
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ. 
10,00 Artă plastică.
10.20 Film artistic : ,,Vedere de pe 

pod“. în distribuție : Raf 
Vallone, Maureen Stapleton, 
Raymond Pellegrin, Jean So
rel, Carol Lawrence. Regia : 
Sidney Lumet.

12,05 Telex.
In jurul orei 16,30 — transmisie 

directă : ceremonia sosirii se
cretarului general al Mișcării 
de Eliberare din Sao Tomâ și 
Principe, președintele Repu
blicii Democratice Sao Tom6 
și Principe, tovarășul Manuel 
Pinto da Costa, care va efec
tua, împreună cu tovarășa 
Amelia da Costa, o vizită ofi
cială de prietenie în țara 
noastră.

17,00 Muzică populară.
17.20 Ctitori de cultură românească. 

Constantin Cantacuzino Stol-
« nicul.

17,55 Pentru sănătatea dv.
18,05 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.30 întîlnire cu Evghenia Doro- 

hovskaia. Anatoli Solodia- 
menko. Andrei Smirnov. Ma
rla Kondratienko, Marius 
Liepa.

18,45 Dansuri populare din R. P. 
Bangladesh.

19,00 Planeta copilăriei. Poem TV.
19.20 1001 de seri.

119.30 Telejurnal.
20,00 Oamenii luminilor. Reportaj, 
to,20 Muzică populară, interpret! 

îndrăgiți.
t0,50 Seară de teatru. Premieră pe 

țară. Ciclul „Oameni ai zile
lor noastre" : „Avalanșa" de 
Gh. Bl^jan — Premiul T la 
concursul de scenarii TV — 
ediția 1975.

22.00 Muzică ușoară.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Janosik* — 
producție a studiourilor po
loneze.

20,45 Tezaur de cîntec românesc. 
Muzica deceniului opt.

21,15 Telex.
21,20 Idei contemporane.
21,50 Din filmoteca TV.

la celălalt, ca tn toate locurile unde Istoria s-a vrut crudă și aprigă — lumea cartierelor sordide, lipsită de somptuos, dar imblînzită de surîsul naturii și de curățenia de spirit a populației ; lumea celor ce au tăiat și asfaltat străzile, au înălțat fastuosul decor al aparentei bunăstări, au zidit din piatră și mortar verticalele zgîrie-norilor clădind în inimi minia, preludiile marii furtuni, strategia inevitabilului atac ce avea să pornească în zori.Că havanezii și-au clădit Havana 
o dovedesc constructorii de azi ai 

FERESTRELE HAVANEI
orașului care înalță Ia porțile de răsărit ale capitale] cubaneze marele cartier Alamar. Cine vrea să vadă cum s-a construit splendida panoramă a Havanei de ieri să vină aici, unde se înalță un oraș pentru 120 000 locuitori, adevărată demonstrație a talentului și hărniciei. După numai o mie de zile de lucru, in noul Alamar s-au mutat deja 18 000 de oameni. Din cele 11 microraioane ale orașului-satelit, pînă in primăvara anului 1975 au apărut șapte, cu blocuri de patru, opt și douăsprezece niveluri, restul urmind să fie terminat pină in 1982, adică atunci cînd se va împlini un deceniu de la deschiderea primului șantier din A- lamar. în zece ani, un oraș pentru 120 000 de oameni. în fiecare micro- raion. un complex școlar, grădinițe, supermagazine, policlinică, piscină olimpică, terenuri de. sport.S-ar putea crede că Alamarul este o excepție. Dar la Jibacoa, în centrul unei regiuni agrozootehnice, mi s-a demonstrat procesul urbanizării «a- 

tru Irigarea ogoarelor în sezonul uscat, spre a obține astfel 2—3 recolte anual : se urmărește obținerea u- nei producții de cereale de 15—16 mili- 'oâne tone, obiectiv e- sențial pentru asigurarea hranei unei populații ce a depășit 75 milioane de oameni. Eforturi ample sint întreprinse în domeniul culturii și invățămîntului, în primul rînd pentru combaterea analfabetismului, precum și pentru amplificarea rețelei da asistență medicală.Deținînd un rol proeminent în procesul de dezvoltare multilaterală a țării. Dacca reprezintă, totodată, punctul de confluentă a marilor eforturi naționale pentru rezolvarea problemelor complexe ce confruntă tînăra republică, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de progres, pace și colaborare internațională.
L. RODESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

KIEV 15 (Agerpres). — într-un interviu acordat corespondentului agenției T.A.S.S., antrenorul echipei R.D. Germane, Peter Kretzschmar, a declarat că nivelul tehnic al recentului campionat mondial feminin de handbal. de la Kiev, a fost ridicat și nu se poate spune că in turneul final au evoluat formații slabe. Diferența a fost de pregătire specifică. De pildă, noi — a spus specialistul din R.D, Germană — am insistat pe o pregătire atletică specială a portarilor, în
În cîteva rînduri

ȘAH : De cinci ori 
campioanăCampionatul feminin de șah, desfășurat în orașul Alexandria, s-a încheiat cu victoria maestrei internaționale Elisabeta Polihdroniade, care a totalizat 11 puncte din 15 posibile, cucerind titlul pentru a cincea oară, în ultima rundă. Elisabeta Polihro- niade a obținut victoria în partida cu Margareta Teodorescu. Maestrele Gertrude Baumstark și Suzana Ma- kai s-au situat pe locurile 2—3 cu 10 puncte fiecare.Pe locurile următoare s-au clasat Eleonora Gogilea și Margareta Mureș® — cîte 8.5 puncte, Margareta Teodorescu — 7,5 puncte etc.

FOTBAL ! Meciurile dintre 
echipele României fi ScoțieiSelecționatele de fotbal ale țării noastre au sosit luni la amiază la Glasgow. După cum 6e știe, astăzi, la Falkirk, o localitate situată la 40 km de Glasgow, în cadrul campionatului european, se intilnesc selecționatele de tineret ale României și Scoției. Jocul va începe la ora 21,30 (ora Bucureștiului). Meciul dintre primele selecționate ale României și Scoției din cadrul aceleiași competiții va avea loc miercuri în nocturnă pe arena „Hampden Park" din Glasgow. în- tîlnirea va începe la ora 22,00 (ora Bucureștiului). în acest meci vom alinia următorul „11“ probabil : Ioni- 

telor cubaneze prin adaptarea la o strategie generală de integrare in zone urbane a micilor așezări rurale dispersate pe raza mai multor kilometri. Jibacoa este un minioraș răsărit pe o colină care domină un peisaj desprins parcă din pinzele lui Gauguin. Blocuri albe, apartamente comode, luminoase, prevăzute cu toate atributele confortului și civilizației, cu tot ce ii este necesar unei urbe de mici proporții, dar în care viața este adeseori mai agreabilă decit în marile aglomerări citadine.Jibacoa nu este un unicat. Nouăzeci

NOTE DE CĂLĂTORIE

de astfel de miniorașe agrozootehnice se construiesc astăzi pe tot cuprinsul Cubei. 37 de concentrări urbanizate ale micilor ferme țărănești dispersate haotic în peisajul rural cubanez, fiecare cuprinzînd cel puțin 300 de locuințe și constituind nucleele viitoarelor orașe agrare, sint construite in zonele specializate In cultura trestiei de zahăr. Experiența de la Jibacoa s-a transformat într-un adevărat laborator național specializat în problematica urbanizării satelor cubaneze. Se studiază căile de facilitare a adaptării familiilor țărănești la o formă de viață atit de diferită fată de cea în care au trăit pînă la generalizarea acestui proces, se studiază amplasamentele optime ale noilor așezări, specializarea lor pe ramuri ale activității agroindustriale, urmărindu-se eficiența investiți-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BAHRAINULUI

Alteței Sale
Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH

Emirul Statului BahrainSărbătoarea națională a Bahrainului îmi oferă plăcutul prilej de a adresaAlteței voastre sincere felicitări șl urări de sănătate, de progres și bunăstare x poporului din Bahrain.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Bahrainul a fost «- desea numit „Veneția Golfului", atît pentru poziția sa geografică, cit mai ales pentru frumusețea peisajului din nordul insulei principale a arhipelagului. care contrastează puternic cu întinderile nesfîrsite de nisip ale Peninsulei Arabice. Pînza freatică ce a- limentează cele peste o mie de fîntîni din nordul Bahrainului a oferit condiții prielnice de viată, din cele mai vechi timpuri, aci în- firipîndu-se așezări umane. între care si Manama, capitala de astăzi a emiratului, care concentrează jumătate din populația totală de 250 000 de locuitori.Punct de încrucișare a unor importante drumuri comerciale. Bahrainul a trăit mult timp de pe urma tranzitului de mărfuri «1

într-o măsură din pescuitul de perle. în urmă cu patru decenii. Bahrainul și-a descoperit o nouă vocație — cea petrolieră. El este primul emirat din golf în care a început extracția „aurului negru". O preocupare de prim ordin a autorităților privește diversificarea economiei, folosirea veniturilor de pe urma petrolului pentru extinderea activităților și in alte domenii. în această direcție s-au obtinut o serie de realizări importante. La Awali funcționează o mare rafinărie, cu o capacitate de 250 000 barili pe zi. aici fiind prelucrate si importante cantităti de petrol din Arabia Saudită. Cu doi ani în urmă, acestei mari unităti industriale i s-a alăturat o importantă uzină de aluminiu, ALBA (Alumi
Excelenței Sale

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaFoarte sensibil la amabilele felicitări pe care excelența voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia numirii mele, rog pe excelența voastră să primească viile mele mulțumiri.

MARTTI MIETTUNEN
Primul ministru 

al Republicii Finlanda

care nu am neglijat nici factorul psihologic. De altfel, unele meciuri au fost decise de forma portarilor. Echipele României și Iugoslaviei, care au jucătoare de cîmp foarte bune, nu au fost suficient pregătite tocmai la acest capitol. Antrenorul din R.D. Germană a remarcat înalta clasă de joc a unor handbaliste cum sint Ludmila Bobrus (U.R.S.S.), Agatha Bujdosi (Ungaria), Evelyne Matz, Marion Tietz, Christine Richter (R.D. Germană), Magda Miclos și Doina Furcoi (România).
ță — Cheran. Sătmăreanu II, Sandu Gabriel, Anghelini — Romilă, Bblo- ni, Dinu — Lucescu, Georgescu, Ior- dănescu.

SCHI: Cupa mondialaProba de slalom special de Ia VI- piteno din cadrul „Cupei mondiale", desfășurată luni, a revenit schiorului suedez Ingemar Stenmark, care în cele două manșe a realizat timpul total de lll”65/100. Pe locurile următoare s-au clasat Hans Hinterseer (Austria) — 112”25/100 și Piero Gros (Italia) — 112”99/100. Antrenorul e- chipei austriece, fostul triplu campion olimpic Toni Sailer, a depus o contestație arătînd că Stenmark a ratat o poartă în ultima manșă. în urma acestui succes, suedezul Stenmark a trecut pe primul loc în clasamentul „Cupei mondiâle". totaliztnd 48 de puncte.
★Pe «tadionul central din Yaounde, tn prezența a circa 80 000 de spectatori, s-a disputat‘meciul retur al finalei „Cupei cupelor" Urilor africane Ia fotbal, în care s-au intîlnit formația locală „Tonnerre" (Camerun) și echipa „Stella" Abidjan (Coasta de Fildeș). Gazdele au obținut victoria cu scorul de 4—1 (2—0).învingători și in primul joc (scor 1—0), fotbaliștii din Camerun au cucerit trofeul.

ilor, precum și valorificarea lor morală prin efectele multiple ale apropierii satului de oraș asupra mentalității țăranilor, asupra gradului lor de cultură și civilizație. Ceea oe părea excepție devine regulă. Ceea ce părea unicat tinde să se generalizeze la scară națională într-un proces de continuă perfecționare. Cuba înfăti- șînd astăzi, datorită acestor construcții evidente în toată diversitatea peisajului ei, imaginea unui vast șantier, în care un popor întreg ișl clădește o țară nouă.Văzînd de ce este capabil acest po

por, am căpătat răspunsul la întrebarea despre realii autori ai mirificei panorame citadine înălțate pe coasta golfului havanez. Răspunsul era acolo, pe mistria cu mortar, în roaba cu balastru, în stropul de sudoare de pe fruntea celor ce edificau experiența de la Jibacoa.Am văzut multe orașe pe acest pămînt,-metropole planturoase sau urbe cochete cu aer de vechime și austeritate, megalopolisuri de necuprins și așezări discrete, uitate parcă de timp. Am văzut orașe copleșite de propriul lor trecut sau care n-aveau în urma lor decît vîrsta copiilor celor care le clădeau, orașe opulente, maiestuoase, sau urbe cenușii, letargice, aproape părăsite de viată.Pentru mine, Havana rămine unică în galeria tuturor orașelor văzute. Ceva greu de definit îi caracterizează ființa, ceva ce nu vine numai din fizionomia ei de „oraș frumos situat într-un golf superb" — cum o descriu enciclopediile, ci dinăuntrul 

nium Bahrain) cu o producție de 120 000 tone anual. Alte întreprinderi au fost inaugurate recent sau sint în curs de construcție. Anul trecut a intrat în producție „Bahrain Atomiser International". care produce pudră de aluminiu. Se află în construcție un important complex de desalinizare a apei de mare.Totodată se acordă atentie dezvoltării sectorului agricol. în care predomină plantațiile de curmali (80 la sută din suprafața cultivată). Circa 50 de exploatări-pilot. organizate oe baze cooperatiste. au trecut la producția de legume si zarzavaturi. Noua vocație a Bahrainului își găsește astfel expresie în multiple ipostaze ale progresului.
Crăciun IONESCU

SPORTURI DE IARNA 
ÎN JUDEȚUL 

PRAHOVA
Patinoar artificial la Ploieștiîn parcul sportiv al tineretului din Ploiești s-a dat în folosință un patinoar artificial. Acest nou obiectiv sportiv a fost proiectat de Institutul de proiectări Prahova și realizat de constructorii de la T.C.M. Ploiești. Este o construcție modernă, cu o suprafață de gheată de dimensiuni olimpice (1 800 mp) și dotată cu toate instalațiile, accesoriile, dependințele necesare pentru a putea găzdui competiții de patinaj și hochei. La deschidere, spectatorii au asistat la o demonstrație a lotului national de patinaj artistic, iar apoi a avut loc o întrecere a e- levilor din liceele și școlile profesionale din Ploiești în cadrul „Cupei tineretului".

întreceri pentru „Cupa 
tineretului” la Sinaia zDuminică, la Poiana Stînii, în a- propiere de Sinaia, s-au deschis o- ficial competițiile sportive de iarnă din cadrul „Cupei tineretului". Pe pîrtii bine acoperite de zăpadă s-au întrecut, la proba alpină și de fond, peste 80 de concurenți de la cluburile și asociațiile sportive din Sinaia. Bușteni și Azuga. Pe primele locuri la proba alpină seniori s-au clasat, Ia fete, Mariana Păunescu (a- sociatia sportivă Carpați Sinaia), iar la băieți, Gheorghe Negrescu (asociația sportivă Bucegi Sinaia). La schi-fond, băieți juniori — Gheorghe Dinu (A.S. Caraimanul Bușteni), iar la seniori — Ion Mușat (Clubul sportiv Sinaia).Ar fi de dorit ca la viitoarele competiții de masă din cadrul „Cupei tineretului" — sezonul alb abia a început — să numărăm la starturile Întrecerilor de schi, bob, săniuțe, mii de tineri și de la asociațiile sportive din Comarnic, Vălenii de Munte, Slănic-Prahova, Cîmpina. precum și de la acelea din Ploiești.

Const. CAPRARU
' corespondentul „ScînteU"

său. din sufletul celor peste un milion de locuitori care ii dau viată, dintr-un trecut care, fără să-i fie copleșitor, întins peste secole și milenii, este încă atit de proaspăt incit să suporte confruntarea cu prezentul și mai ales cu viitorul.în scurtul lui drum prin istorie, orașul acesta a trebuit să suporte toată megalomania vremelnicilor lui stăpînitori. S-au dus însă pentru totdeauna din fostul ei profil bancherii, magnații, fabricanții. Dar Havana a rămas. A rămas să trăiască un răscolitor prooes de renaștere de sine, a rămas cu monumentele ei, cu diversitatea ei de stiluri arhitectonice atît de des frapante prin învecinare cu panorama zgîrie-norilor ei. A rămas ca o capitală de jure și de facto a poporului care a înălțat-o dîndu-i fast și putere. A rămas cu locuitorii el, cu tineretul ei mereu exuberant, viguros, mîndru și demn, cu bătrînii ei, ai căror ochi au văzut atîtea și ale căror amintiri sint grele de trecut.Există in ființa acestui oraș, care are dreptul să-și etaleze titlul de ce a mai mare metropolă a Antilelor, onorificul și îndreptățitul titlu de prima capitală liberă a celui dinții stat liber al Americii, o dominantă : simplitatea. Element de incontestabilă valoare, definitoriu pentru spiritul civic al oricărei urbe care aspiră spre demnitatea deplină a locuitorilor săi. Sentimentul plenitudinii vieții, acel sentiment care îi face pe toți egali, acea ipostază a conștiinței valorii de sine de care este pătruns fiecare cetățean, de la cei mai mici pină la cei mai vîrstnici. Căci în adevăratul sens al cuvîntului un oraș nu este o aglomerare de clădiri, o rețea rutieră și nici o simplă aglomerare umană. Ci o stare de spirit.Iar Havana le vorbește celor ce-1 bat la porți cu sufletul ei.Un suflet ospitalier, generos, dă- ruindu-se cu încredere prietențlor, așa cum soarele se oferă cu dărnicie tuturor celor ce știu să trăiască demn sub lumina lui.
Ioan GR1GORESCU
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Se dezvoltă colaborarea, 
se întăresc temeliile prieteniei

româno-cambodgiene

ROMA

0 impresionantă manifestare 
de solidaritate cu lupta

„O importantă contribuție Ia dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-cambodgiene". Astfel au fost apreciate rezultatele convorbirilor la nivel înalt prilejuite de vizita întreprinsă în țara noastră, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, de către șeful statului Cambodgia, prințul Norodom Sianuk, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei.După cum se știe, șeful statului cambodgian a fost de mai multe ori oaspete de seamă al României. De data aceasta, a fost prima vizită efectuată în condițiile nou create după victoria de însemnătate istorică obținută de poporul cambodgian în lupta de eliberare națională. In manifestările de caldă simpatie cu care înalții oaspeți au fost înconjurați în timpul șederii în țara noastră și-au găsit expresie sentimentele de prietenie și solidaritate, internaționalistă pe care poporui român le nutrește față de poporul cambodgian, de vie satisfacție pentru izbinda cauzei sale drepte. ■ Poporul român, prieten de nădejde al tuturor popoarelor care luptă pentru libertate, independență și progres, s-a aflat în permanență alături de forțele progresiste ale Cambodgiei. încă de la început, după uzurparea puterii la Pnom Penh, în urmă cu cinci ani, de către forțele reacționare, România și-a manifestat deplina solidaritate cu lupta poporului cambodgian pentru respingerea intervenției imperialiste și înlăturarea regimului care i-a deschis calea; Țara noastră a fost unul din primele state care a recunoscut Frontul Unit Național și Guvernul Regal de Unitate Națională, ca singurii exponenți legitimi ai poporului cambodgian, acordîndu-le tot sprijinul, moral, politic și material, ce i-a stat în putință. O contribuție de cea mai mare însemnătate la adînci- rea prieteniei și solidarității militante dintre popoarele român și cambodgian au adus-o întîlnirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, precum și cu alți conducători ai Frontului Unit Național și ai Guvernului Regal de Unitate Națională — întîlniri și contacte care au avut loc frecvent în toți acești ani. In nenumărate ocazii, conducătorii poporului cambodgian au exprimat înalte aprecieri față de sprijinul acordat de România, de poporul român, „un sprijin activ și eficient, fără rezerve" — cum declara zilele trecute prințul Norodom Sianuk, aducînd omagiul de recunoștință al poporului cambodgian.Evoluția evenimentelor din Cambodgia, victoria poporului cambodgian, ca și a celorlalte popoare din Indochina, au dovedit încă o dată că, atunci cînd un popor este hotărit să-și. apere independența și suveranitatea patriei sale, să-și asigure dreptul de a trăi liber, de a fi stăpîn pe propriile destine, nu există forță în lume in stare să-l înfrîngă.După cum s-a subliniat în tirtîpul convorbirilor de la București — a căror sinteză o reprezintă Comunicatul comun dat publicității — în condițiile actuale, după victoria obținută de poporul cambodgian, există largi posibilități pentru dezvoltarea colaborării româno-cambodgiene pe multiple planuri, în folosul ambelor popoare. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresînd „poporului cambodgian, Frontului Unit Național și Guvernului regal de Unitate Națională ale Cambodgiei cele mai calde urări de mari succese în noile condiții de dezvoltare independentă a țării", exprima speranța că vizita șefului statului cambodgian în România „va constitui un nou moment în dezvoltarea relațiilor și a colaborării dintre popoarele noastre in edificarea
Congresul național al forțelor patriotice din CambodgiaPNOM PENH 15 (Agerpres). — La Pnom Penh s-au desfășurat lucrările- celui de-al III-lea Congres național al forțelor patriotice din Cambodgia la care au participat 1 115 delegați — reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor și combatanților revoluționari — informează agențiile de presă citind postul de radio Pnom Penh.Congresul, prezidat de primul ministru Penn Nouth și de viceprim- ministrul Khieu Samphan, a aprobat noua constituție a țării, in baza că

agențiile de presă transmit:
Delegația economică ro- 

mână condusă de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și-a încheiat duminică vizita în India. în ultima parte a vizitei, ministrul român s-a întîlnit cu oficialități locale și cu conducători ai unor întreprinderi de stat și oameni de afaceri din orașele Hyderabad. Bangalore și Madras. Delegația a plecat la Colombo.
!ntr-un comunicatal Direc- țiunii P.C. Italian se arată că în situația economică și socială a țării, din’ ce in ce mai gravă, P.C.I. își reafirmă opoziția hotărită față de eventualitatea organizării de alegeri politice anticipate. Interesele democrației și națiunii cer ca guvernul șă dea curs cererii Federației sindicale unitare pentru suspendarea concedierilor și să adopte de urgență măsurile economice pentru consolidarea și extinderea utilizării forței de muncă.
Primul ministru francez, Jacques Chirac, a lansat sindicatelor apelul de a menține la un nivel „moderat" revendicările privind salariile în viitorul an. Chirac a invocat necesitatea ca firmele franceze să-și conserve competitivitatea pe piețele internaționale. Totodată, primul ministru a afirmat că economia franceză va realiza în următorii ani o creștere moderată.
Noi incidente în Ulster, 

în orașul Portadown, șase persoane au fost rănite de explozia unei bombe care le-a distrus parțial locuința. Cei din clădire au fost și 

unor economii independente, în întărirea solidarității pe plan internațional, in lupta pentru noua ordine economică, pentru raporturi de deplină egalitate intre toate națiunile".La rîndul său, șeful statului cambodgian declara că țara sa „va fi foarte fericită și onorată să coopereze în mod strîns pe toate planurile cu Republica Socialistă România și își exprimă satisfacția față de dezvoltarea neîncetată și înflorirea prieteniei care unește pentru totdeauna popoarele, guvernele și țările noastre".Cu ocazia schimbului de păreri la nivel înalt s-a căzut de acord ca forurile competente din cele două țări să studieze căile și modalitățile corespunzătoare de extindere și diversificare a conlucrării pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural. Pe linia măsurilor în vederea strîn- gerii și mai mult a legăturilor româno-cambodgiene, s-a convenit ca România să deschidă o ambasadă la Pnom Penh . în viitorul apropiat, o ambasadă a Cambodgiei existind de mai mulți ani la București.Convorbirile dintre cei doi șefi de stat au pus totodată în relief convergența pozițiilor României și Cambodgiei în principalele probleme ale actualității internaționale. Au fost evidențiate astfel mutațiile pozitive intervenite în raportul mondial de forțe, în favoarea luptei popoarelor pentru independentă și suveranitate națională, schimbări la care au contribuit într-o uriașă măsură și victoriile istorice ale popoarelor din Indochina. Totodată, evenimentele ce au loc pe plan internațional evidențiază mai mult ca oricind imperativul așezării la baza relațiilor dintre state a principiilor egalității In drepturi, independenței Și suveranității, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, renunțarea la forță și amenințarea cu forța, astfel încît să se asigure fiecărui popor dreptul la existență liberă, de sine stătătoare. Din întreaga analiză a situației pe plan mondial se desprinde ideea fundamentală că marile probleme care confruntă astăzi omenirea își pot găsi o rezolvare durabilă și echitabilă numai cu contribuția activă a tuturor țărilor, un rol deosebit de important în democratizarea relațiilor internaționale, în instaurarea unui climat de înțelegere și respect reciproc revenind țărilor socialiste, țărilor în curs de dezvoltare, țărilor mici și mijlocii, statelor nealiniate.O atenție deosebită a fost acordată problemei de stringentă actualitate a lichidării decalajelor dintre țările avansate industrial și cele slab dezvoltate. S-a evidențiat în acest cadru voința comună a României și Cambodgiei de a acționa neabătut pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, fundamentată pe egalitate și echitate, care să contribuie la dezvoltarea tuturor statelor, în același timp, România și Cambodgia au puncte de vedere comune asupra unui mare număr de probleme concrete ale contemporaneității, cum sînt : importanta vitală pentru omenire a realizării dezarmării generale, in primul rînd a dezarmării nucleare, inclusiv crearea de zone denucleari- zate în diferite regiuni ale lumii cum ar fi Balcanii, Orientul Apropiat, Asia desSud-Est ; creșterea rolului O.N.U. în soluționarea problemelor care preocupă omenirea.Prin rezultatele sale rodnice, vizita înalților oaspeți cambodgienf se înscrie Ca o nouă și remarcabilă contribuție la întărirea prieteniei, colaborării și solidarității între popoarele român și cambodgian, la cauza progresului și păcii în lume.
G. BONDOC

reia Cambodgia va duce o politică independentă, de pace, neutralitate, nealiniere, democrație, egalitate și justiție.In discursul rostit de Khieu Samphan în fața participanților la congres se subliniază că noua constituție răspunde cerințelor poporului — muncitori, țărani, conjbatanți revoluționari — care s-a unit pentru eliberarea patriei de imperialismul străin.

ținta unui atac cu arme automate. In aceeași regiune, trei soldați ai armatei britanice au scăpat cu viață prin- tr-un adevărat miracol, deoarece vehiculul blindat în care patrulau a trecut peste o mină și a sărit în aer. Un al treilea incident s-a produs la frontiera dintre Ulster și Republica Irlanda, cînd un elicopter al armatei britanice a fost atacat cu mai multe rafale de mitralieră.
Un decret Publicat la Addls Abeba stabilește obligațiile și funcțiile asociațiilor țărănești în curs de constituire in Etiopia. Documentul prevede că statul va acorda ajutoare pentru formarea acestor asociații, pentru utilizarea tehnicii și metodelor agrotehnice moderne în vederea dezvoltării lor economice rapide.
Noile autorități laoțiene au hotărit crearea unor cooperative de stat destinate îndeosebi vinzării orezului, și produselor din carne — a anunțat, luni, președintele Comisiei Economice a provinciei Vientiane, Lap dhantaboury. El a precizat că a- ceastă hotărire a fost luată, în primul rînd, in scopul stabilizării prețurilor produselor alimentare de bază necesare populației.
AmînUrO. Miniștrii de finanțe ai Franței. R.F.G., Belgiei, Olandei, Luxemburgului și Danemarcei, țări ale căror monede flotează concertat în raport cu dolarul, au hotărit ami- narea provizorie a examinării unei eventuale asocieri a francului elvețian la acest mecanism de schimb valutar.
fii treilea Congres națio

nal al Mișcării Radicalilor

comuniștilor spanioli
Sărbătorirea tovarășei Dolores IbarruriLa împlinirea vîrstei de 80 de ani, tovarășa Dolores Ibarruri, președinta Partidului Comunist din Spania, veche militantă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a fost sărbătorită duminică, la Roma, în cadrul unei mari și impresionante manifestări. Răspunzînd chemării P.C. din Spania și P.C. Italian, mii de comuniști, democrați și antifasciști italieni și spanioli s-au adunat în Palatul sporturilor, spre a aduce un vibrant omagiu activității revoluționare a Passionariei și a-și manifesta, totodată, sprijinul față de lupta pe care o duce, in noile condiții din Spania, partidul comunist din această țară pentru înnoirea democratică a societății, pentru independență, pace și progres social.In prezidiul adunării au luat loc membrii Comitetului Executiv al P.C. din Spania, în frunte cu Dolores Ibarruri, președinte, și Santiago Carrillo, secretar general ; membrii Direcțiunii P.C. Italian, în frunte cu Luigi Longo, președinte, și Enrico Berlinguer, secretar general : reprezentanți ai Juntei Democratice din Spania : Pietro Nenni, președintele Partidului Socialist Italian, combatanți din brigăzile internaționale din Spania. Au luat, de asemenea, loc delegațiile celor 30 de partide comuniste, socialiste și ale mișcărilor de eliberare națională din numeroase țări ale Europei și de pe alte continente prezente la manifestare. A participat delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului. Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Luînd cuvîntul. tovarășul Enrico Berlinguer a salutat pe sărbătorită, arătînd Că „în tovarășa Dolores Ibarruri. noi vedem și salutăm o dîrză luptătoare, o autentică revoluționară comunistă, care a dedicat și dedică încă toate energiile sale cauzei li- , bertății popoarelor".In cuvîntul său, tovarășul Santiago Carrillo a spus, printre altele : „La această manifestare recunoștem foarte vechi prieteni, italieni, sovietici, americani, francezi, români, iugoslavi, bulgari, care au luptat în Spania și care au făcut parte din eroicele brigăzi internaționale. Oriunde se află.

Intîlnirea delegației P.C.R. 
cu președintele P. C. din SpaniaROMA 15. — Corespondentul Agerpres transmite : Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, duminică seara, la Roma, cu președintele Partidului Comunist din Spania, Dolores Ibarruri.Conducătorul delegației P.C.R. a transmis, cu acest prilej, tovarășei Dolores Ibarruri din partea secreta

La Paris începe astăzi

Conferința asupra cooperării economice 
internaționalePARIS 15 (Agerpres). — Marți încep la Paris lucrările Conferinței a- supra cooperării .economice internaționale, la care participă reprezentanții a 27 de state, dintre care opt țări occidentale industrializate inclu- zind și o delegație comună a C.E.E. și 19 țări în curs de dezvoltare.La lucrările conferinței, care vor dura trei zile, iau parte în calitate de invitați secretarul general al O.N.U , Kurt Waldheim, precum și reprezentanții a numeroase organizații . economice, monetare și financiare internaționaleiDin fiecare din continentele care includ majoritatea țărilor in curs de dezvoltare, America Latină. Africa și Asia, participă cîte șase state. în grupul acestor țări participă și Iugoslavia. La reuniune, dintre țările industrializate iau parte S.U.A.. Canada, Japonia, Australia, Elveția. Suedia, Spania, precum și delegația comună a C.E.E. Cele două grupuri de state au hotărit ca reprezentanții Ca-

de Stînga din Franța 3 luat sfirșit la Paris. Participanții au adoptat, între altele, o moțiune în care își exprimă atașamentul față de Programul comun de guvernămînt al stingii, semnat împreună cu partidele comunist și socialist. Robert Fabre a fost reales în funcția de președinte al M.R.S.
Ajutoare. Programul Alimentar Mondial a alocat suma de 294 000dolari pentru a veni în ajutorul locuitorilor Insulelor Capului Verde, care se întorc în tară venind de pe continent și mai ales din Angola. Totodată, F\A.M. a acordat ajutoare în valoare de 348 000 dolari celor ce au avut de suferit de pe urma inundațiilor din Columbia.
în urma unei noi însce

nări judiciare, un tribunaI din Seul a condamnat la un an detențiune pe Kim Dae Jung, fost lider al opoziției și candidat in alegerile prezidențiale din Coreea de sud din 1971. Regimul dictatorial al lui Pak Cijan Hi a procedat și la alte acte de represiune brutală împotriva lui Kim Dae Jung, pe care agenți sud-core- eni l-au răpit în vara anului 1973 dintr-un hotel din Tokio.
Proiectul de buget al Is

raelului Pe vi‘t°rul exercițiu financiar, care însumează 86,5 miliarde lire israeliene, a fost aprobat de guvern. Potrivit agenției France Presse, cheltuielile militare se ridică la 33 miliarde lire. Aceeași agenție menționează că au fbst reduse o parte' din fondurile destinate departamentelor sănătății, construcțiilor de locuințe și educației naționale; 

ei trebuie să știe că spaniolii nu i-au uitat, că îi considerăm mereu parte din sîngele nostru, din gîndirea noastră spanioli de onoare". Adresîndu-se tovarășei Ibarruri, secretarul general al P.C. din Spania a arătat : „Sînt sigur că interpretez voința întregului partid spunînd : Nu ne vom lăsa pînă cînd tu nu vei putea vorbi și trăi în. mod liber la Madrid. Spania te așteaptă — Spania știe că va fi o democrație adevărată doar atunci cînd tu și partidul comunist veți putea acționa in mod liber."„Această mare manifestare — a subliniat tovarășul Luigi Longo — constituie un moment în mobilizarea și în lupta pe care forțele democratice unite trebuie s-o desfășoare in Spania, în Italia, în întreaga Europă. Poporul spaniol trebuie să cucerească, in sfirșit, după lunga noapte a dictaturii și a terorii, un regim de adevărată libertate".Luînd cuvîntu), tovarășa Dolores Ibarruri, după ce a trecut în revistă obiectivele actuale ale luptei comuniștilor spanioli, a declarat : „Nu va exista forță umană capabilă șă împiedice restabilirea democrației. în Spania noastră, multinațională și multiregională, — etapă necesară pentru a deschide drumul către un viitor socialist, către un socialism în democrație la care au visat și pentru care au luptat cei mai buni dintre bărbații și femeile noastre, tovarășii noștri cei mai valoroși și mai combativi". Referindu-se la politica preconizată de P.C. din Spania, de reconciliere națională, care-și găsește expresie în constituirea Juntei Democratice și în acordurile cu Platforma de Convergență Democratică, președinta partidului a adresat un înflăcărat apel tuturor spaniolilor pentru lichidarea definitivă a divizărilor deschise de războiul civil și de franchism între diferitele forțe și diferitele sectoare ale țării.„Nu vă spun adio, ci pe curînd, Ia Madrid" — cu aceste cuvinte tovarășa Dolores Ibarruri și-a încheiat emoționantul său discurs, simbol al încrederii într-o Spanie liberă și democratică.
Radu BOGDAN

rului general a! P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. cele mai calde felicitări, urări de sănătate și succese, cu ocazia împlinirii vîrstei de 80 de an'i.Președintele P.C.S. a mulțumit din inimă pentru urări și a transmis. Ia rîndul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidului comunist și poporului român un cald salut tovărășesc și urări de noi succese.

nadei și Venezuelei să fie copreședinți ai conferinței.După cum s-a anunțat, convocarea conferinței reprezintă o inițiativă a președintelui Franței, care propusese inițial o dezbatere limitată la problemele energiei, cu participarea țărilor exportatoare și importatoare de petrol. Ulterior, cu prilejul celor două reuniuni pregătitoare ale conferinței, la cererea țărilor în curs de dezvoltare, s-a convenit extinderea dialogului la un evantai mai larg de probleme, în pofida opoziției unor țări occidentale, printre care și S.U.A.Reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare au argumentat că situația economiei mondiale presupune examinarea și rezolvarea, în afara problemelor petrolului, simultan, și a altor chestiuni de stringentă actualitate cum sînt : lichidarea treptată a decalajului economic existent între țările dezvoltate și cele subdezvoltate, îmbunătățirea condițiilor de schimb pe piețele internaționale, combaterea inflației. Totodatăj țările în curs de dezvoltare consideră că problemele economice au căpătat, în contextul relațiilor actuale, dimensiuni mondiale, ceea ce presupune participarea și luarea în considerare a intereselor tuturor statelor lumii.
Arestarea unui grup

de comuniști in BraziliaBRASILIA 15 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al celei de-a 5-a Regiuni, militare din Brazilia a anunțat că în statul Parana au fost arestate 67 de persoane sub acuzația că fac parte din Partidul Comunist Brazilian care este interzis. El a precizat că cei arestați au creat celule de partid ilegale și au stabilit contacte cu cercuri ale opozițieiîn condiții de ilegalitate, cei arestați au reușit să organizeze editarea ziarului „Vos Operaria", organ al Partidului Comunist Brazilian.
CAIRO

Semnarea unei declarații 
de prietenie și cooperare 

franco-egipteanăCAIRO 15 (Agerpres). — La încheierea vizitei oficiale întreprinse de președintele Valery Giscard d’Estaing în Egipt a fost semnată „Declarația de prietenie și cooperare dintre Republica Franceză și Republica Arabă Egipt".Documentul relevă, printre altele, „voința comună a celor două părți de a-și consolida legăturile de cooperare și prietenie, de a se pune de acord asupra problemelor de interes reciproc, de a-și asocia eforturile în vederea realizării obiectivelor comune în domeniul dezvoltării economice, de a-și consolida cooperarea în domeniile cultural, științific și tehnic, pentru a utiliza din plin cadrul acordurilor existente și a întări cooperarea între organismele de stat și particulare în toate sectoarele".

Consfătuire a miniștrilor afacerilor externeMOSCOVA 15 — Corespondentul Agerpres transmite : La 15 decembrie a început la Moscova consfătuirea miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Populare Bulgaria — Petăr Mladenov, Republicii Socialiste Cehoslovacia — Bohuslav Chnoupek. Republicii Democrate Germane — Oskar Fischer. Republicii Populare Polone — Ștefan Olszowșki, Repu
Proiectul Direcțiilor generale de dezvoltare 

a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1976-1980 
Hotărîrea adoptată de C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 15 (Agerpres). — La Moscova a fost dată publicității ho- tărirea C.C. al P.C.U.S. privind proiectul Direcțiilor generale de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1976—1980, care urmează să fie aprobat de Congresul alXXV-lea al P.C.U.S., și punerea acestui proiect în dezbaterea publică.In proiect se subliniază că principalele prevederi economico-sociale ale celui de-al nouălea cincinal au fost îndeplinite, consolidindu-se baza tehriico-materială a tuturor ramurilor economice. Venitul național a crescut cu 28 la sută. Aproximativ patru cincimi din acest spor , s-au realizat pe baza creșterii productivității muncii sociale. Volumul producției industriale a crescut în acest cincinal cu 43 la sută, iar productivitatea muncii în Industrie a sporit cu 34 la sută.A fost înfăptuit cu consecventă programul pe termen lung de dezvoltare a agriculturii. Volumul mediu anual al producției agricole globale a crescut cu 13 la sută față de cincinalul precedent. Veniturile reale pe locuitor au sporit cu 24 la sută.Principală sarcină a celui de-al X-lea cincinal — precizează documentul — constă în realizarea consecventă a liniei partidului comunist de ridicare a nivelului material și cultural al poporului, pe baza dezvoltării dinamice și proporționale a producției sociale și de sporire a eficientei sale, de accelerare a progresului tebnico-științific, de creștere a productivității muncii, de îmbunătățire, prin toate mijloacele, a calității muncii in toate verigile economiei naționale.

o n u Rezoluții adoptate 
în plenara Adunării Generale
— în problemele dezarmării
— în vederea aplicării Cartei drepturilor și obligațiilor economice 

ale statelorNAȚIUNILE UNITE 15 — Corespondentul nostru transmite : Abor- dind ultimul raport, cu privire la problematica dezarmării, al Comitetului pentru problemele politice și de securitate. Adunarea Generală a adoptat cu 102 voturi, 10 contra și 12 abțineri, rezoluția prin care se exprimă regretul pentru lipsa de rezultate pozitive din ultimii doi ani în cadrul negocierilor bilaterale so- vieto-americane asupra limitării sistemelor lor de arme nucleare strategice. precum și îngrijorarea în legătură cu nivelurile foarte înalte atinse de înarmările nucleare.Plenara a adoptat apoi, cu 115 poturi, nici unul contra și 13 abțineri, o rezoluție intre coautorii căreia se numără și România, prin care hotărăște întărirea Divizie) penfru problemele dezarmării din cadrul Secretariatului O.N.U.O altă rezoluție — care înscrie, de asemenea, România printre statele
Plenara C. C. 

al P. C. PortughezLISABONA 15 (Agerpres). — Intr-un comunicat dat publicității după ședința plenară a C.C. al P.C. Portughez se arată că Comitetul Central a analizat evenimentele din noiembrie și influența lor asupra întregii situații politice interne din Portugalia, precum și poziția partidului față de Mișcarea Forțelor Armate și față de actualul guvern. Au fost discutate, de asemenea, probleme ale situației economice a țării.In comunicat este relevată necesitatea imperioasă a unirii tuturor forțelor capabile să apere libertățile democratice și alte cuceriri ale revoluției, subliindu-se că perspectiva revoluției portugheze constă în construirea unui regim democratic în Portugalia care va evolua în direcția socialismului.Comitetul Central a analizat formele și metodele organizatorice ale activității partidului, precum și. probleme ale vieții interne de partid. Comitetul Central a adoptat hotărîrea de a convoca Congresul al VIII-lea al P.C. Portughez în prima jumătate a anului 1976.
Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 

metalurgia neferoasăBUDAPESTA 15 (Agerpres). — La Budapesta au avut loc recent lucrările celei de-a 43-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru metalurgia neferoasă, la care au participat delegații ale țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., precum și o delegație a R.P.D. Coreene, în calitate de .observator.Comisia a adoptat măsurile corespunzătoare pentru soluționarea problemelor care decurg pentru ea din hotăririle ședințelor Sesiunii a XXIX-a a Consiliului și Comitetului Executiv al C.A.E.R. Comisia a examinat, de asemenea, unele probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice din domeniul metalurgiei neferoase; colaborarea în folosirea capacităților de producție temporar disponibile în domeniul producției de semifabricate neferoase, pe perioada 1976—1980 ; propunerile privind creșterea producției de PESTE CÎTEVA ZILE, LA CHIOȘCURI ȘI LIBRĂRII
ALMANAHUL „SClNTEIA “ 1976

blicii Socialiste România — George Macovescu, Republicii Populare Ungare — Frigyes Puja, șl Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — Andrei Gromîko.în centrul atenției miniștrilor se află unele probleme actuale ale situației internaționale, care prezintă interes reciproc, printre care problemele privind situația din Europa.

Se prevede ca în viitorul cincinal venitul național să crească cu 24—28 la sută, iar veniturile reale pe locuitor cu 20—22 la sută. In cel de-al X-lea cincinal se preconizează ca producția industrială să crească cu 35—39 la sută, din care cea a mijloacelor de producție cu 38—42 la sută, iar cea a bunurilor de consum cu 30—32 Ia sută. ' Productivitatea muncii în industrie va înregistra creșteri cu 30—34 la sută.In anul 1980, se arată în proiect, producția de energie electrică va a- junge la 1 340—1 380 miliarde kWh. La sfîrșitul cincinalului viitor se prevede ca producția de petrol, inclusiv a condensatului de gaze, să ajungă la 620—640 milioane tone, producția de gaze la 400—435 miliarde mc, cea de cărbune la 790—810 milioane tone, cea de oțel la 160—170 milioane tone, iar cea de îngrășăminte minerale la 143 milioane tone. Investițiile vor crește în cincinalul următor cu 24—26 la sută, iar productivitatea muncii în construcții va spori cu 29—32 la sută.în următoarea perioadă de cinci ani, salariile 'medii ale muncitorilor și funcționarilor vor crește cu 16—18 Ia sută, iar veniturile colhoznicilor cu 24—27 la sută. In cursul viitorului cincinal se are în vedere construirea de locuințe cu o suprafață totală de 545—550 milioane mp.Volumul schimburilor de comerț exterior va spori cu 30—35 la sută.în’partea finală, documentul subliniază că U.R.S.S. va extinde și adînci colaborarea economică și tehnico-ști- ințifică cu țările socialiste, legăturile comerciale cil țările în curs de dezvoltare și cu statele capitaliste dezvoltate.

coautoare — adoptată de pledară cu 126 de voturi, nici unul contra și două abțineri — privește convocarea unei conferințe pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului privind interzicerea amplasării armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă pe fundul mărilor și oceanelor.Trecind la raportul Comitetului pentru problemele economice, plenara a adoptat cu 114 voturi. 3 contra și 11 abțineri, rezoluția privind Carta drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, prin care „reafirmă hotărîrea comună de a întări și dezvolta noua ordine economică internațională", invită statele membre să ia toate măsurile necesare realizării prompte a acestui țel și hotărăște să împuternicească Consiliul Economic și Social (ECOSOC) cu sarcina evaluării transpunerii în viață a prevederilor Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor.
Sesiune extraordinară 
a C.C. al Partidului 
Congolez al MunciiBRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — In urma unei sesiuni extraordinare a Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, luni a fost dată publicității la Brazzaville o declarație în care se arată că, în cadrul sesiunii, au fost dezbătute o serie de aspecte fundamentale ale activității partidului, sindicatelor și instituțiilor de stat și au fost hotărîte o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii acestei activități.Arătînd unele lipsuri in structura organizatorică a partidului, Comitetul Central al P.C.M. subliniază necesitatea înlăturării acestora și a întăririi rolului conducător al partidului, precum și a îmbunătățirii metodelor și stilului de muncă, a coeziunii șl dinamismului conducerii de către partid a treburilor țării ; s-a relevat, totodată, necesitatea întăririi legăturii permanente între conducere și membrii partidului, între partid și masele populare. / 

folii din aluminiu șl din materiale combinate pe bază de aluminiu, folosite în industria alimentară ; posibilitățile de specializare și cooperare în producția de semifabricate din materiale semiconductoare, metale de înaltă puritate și cu proprietăți fizice deosebite ; programul de activitate privind schimbul de experiență înaintată în domeniul metalurgiei neferoase pe perioada 1976—1980 ; problemele colaborării privind folosirea rațională și economisirea metalelor neferoase în economiile naționale ale țărilor membre ale C.A.E.R. ; problemele colaborării în domeniul informării științifice și tehnice, precum și alte probleme de colaborare economică și tehnico- științifică ce prezintă interes reciproc.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă.

DE PRETUTINDENI
• FESTIVALUL FILME

LOR ECOLOGICE.Padova a avut loc recent cel de-al V-lea festival cinematografic international al filmelor ecologice intitulat „Natura, o- mul și mediul înconjurător". In cadrul festivalului au fost prezentate 120 de filme realizate în 27 de țări ale lumii. Peliculele atrag atenția asupra gravei primejdii pe care o reprezintă pentru mediul ambiant și echilibrul ecologic din natură, cele mai diverse tipuri de poluare.
• O MARE SUB DE

ȘERT. In Asia Centrală, sub nisipurile mișcătoare ale deșertului Kîzîlkum, s-a descoperit un uriaș bazin de apă dulce, cu un volum cam cît al Mării Arai. După calculele geologilor sovietici, rezervele de apă ale acestui lac subteran ar fi suficiente pentru a se crea un lanț de oaze agricole în deșertul pîr- jolit de soare. A și început proiectarea primelor sisteme de irigații ce vor fl conectate la acest bazin.
• DINOSAURI DE 140 

MILIOANE DE ANI. sud-estul R. P. Chineze, în provincia Seciuan, un grup de paleontologi chinezi a descoperit un mare număr de fosile de di- nosauri, apartinînd unor specii diferite, ce au trăit în urmă cu circa 140 milioane de ani. Lungimea atinsă de unele specimene adulte depășește 20 metri. Specialiștii apreciază descoperirea ca deosebit de importantă, ' întrunit într-un perimetru de numai 100 metri pătrati sînt concentrate cantități atît de mari de fosile. Cercetarea lor va putea furniza noi date prețioase pentru paleontologie și studiile climatice.
• ÎMPOTRIVA CETEI 

PE AEROPORTURI. Ceata> se știe, reprezintă un mare pericol la aterizarea și decolareă avioanelor pe aeroporturile din întreaga lume. Preocupat de înlăturarea acestui inconvenient, profesorul vest-german H. G. Miiller experimentează, din 1970. diferite metode de risipire a ceței. Cel mai eficient dintre ele pare a fi „vaccinarea" bancului de ceață cu zăpadă carbonică sau aspersarea de bioxid de carbon lichid în apropierea pistei de aterizare. în această a doua variantă, cu ajutorul unor instalații de aspersare de mare capacitate. în cel mult o oră și jumătate un aeroport poate fi făcut practicabil. Din cele 35 testări efectuate în decurs de trei ani, 32 au reușit. Trebuit? menționat insă că metodă este valabilă numai în cazul ceței suprarăcite.
• MAGNEȚII Șl GLO

BULELE ROȘII. Se ?tia mai de mult că globulele roșii au proprietăți magnetice datorită fierului pe care îl conțin. Pornind de la aceasta, o echipă de hematologi englezi a pus la punct un procedeu simplu de separare a globulelor roșii din plasma sanguină. între polii u- nui magnet ei au introdus un tub, prin care au lăsat sîngele să treacă ; 70 la sută din globulele roșii au fost atrase de magnet și au rămas în tub. Cercetările făcute apoi cu microscopul electronic au arătat că unele dintre globulele reținute au o structură ușor modificată. în faza următoare a cercetărilor se va încerca să se afle dacă aceste modificări afectează sau nu funcțiile fundamentale ale globulelor.
• TEMPERATURĂ RE

CORD. Zilele trecute, în Hong Kong au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi din acest secol. Valul de frig care a dus la scăderea temperaturii pînă la minus 4,5 grade Celsius — temperatură cu totul neobișnuită pentru aceste regiuni — a provocat moartea u- nei femei și a unui copil.
• PE URMELE VIKIN

GILOR ÎN... AMERICA 
DE SUD. In cursul săpăturilor efectuate in regiunea muntoasă Amambai și-n apropierea orașului Tacuati (Uruguay), un grup de arheologi argentineni au descoperit ruine ale unor a- șezări precolumbiene. pe ale căror ziduri au putut identifica misterioasele semne runice, caracteristice culturii vikingilor. Au mai descoperit, de asemenea, reprezentarea unei divinități, care ar putea fi zeul Odin călare pe Sleipnir, calul său cu șase picioare.

• SPAIMA RECHINI
LOR. Rechinii au un adversar înverșunat în persoana americanului Bob Gause, director al unei case de economii din Tarpon Springs (Florida). Cu trei decenii în urmă, el a supraviețuit catastrofei crucișătorului „Indianapolis", cînd au pierit 500 (din 850) membri ai echipajului, cei mai mulți sfîșiați de rechini. Gause a vînat pînă a- cum 2 700 de „tigri ai mărilor", fiind stăpînit atît de amintirea tragicei dispariții a camarazilor săi, cît și de preocuparea de a reduce cît mai mult riscurile pentru alți călători.pe mare.
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