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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe Martin Bongo, membru al Biroului Politic al Partidului Democratic Gabonez, secretar pentru relațiile internaționale al partidului, ministrul educației naționale, care efectuează, în fruntea unei delegații guvernamentale, o vizită in țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al gu

vernului, ministrul educației și în- vățămintului.Â fost de față Jean Firmin N’Gon- det, ambasadorul Republicii Gaboneze la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie și cordiale urări din partea secretarului general al Partidului Democratic Gabonez, președinte al Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rîndul său, cele mai bune urări președintelui Albert Bernard Bongo.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cadrul căreia s-a evidențiat dezvoltarea relațiilor, pe multiple planuri, dintre Republica Socialistă România și Republica Ga- boneză, exprimindu-se, totodată, ho- tărirea comună de a extinde și întări bunele raporturi dintre cele două țări. O atenție deosebită a fost acordată, în timpul întrevederii, problemelor privind colaborarea și cooperarea româno-gaboneză în domeniul învățămîntului și al formării cadrelor.Primirea a decurs într-o ambianță de caldă cordialitate.
LA PALATUL REPUBLICII AU ÎNCEPUT IERI

Convorbiri oficiale 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Manuel Pinto da Costa

La Palatul Republicii au început, în ziua de 17 decembrie, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, șl tovarășul Manuel Pinto da Costa, secretar general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe.La convorbiri participă tDin partea română — tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului. Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, loan Pop D. Popa, consilier al președintelui republicii, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Porfir Negrea, ambasadorul țării noastre în

Republica Democratică Sao Tomă și Principe.Din partea Republicii Democratice Sao Tomâ și Principe — tovarășii Leonel Mario d’Alva, membru al Biroului Politic, secretar general adjunct al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, ministrul afacerilor externe, Carlos Dias da Graca, membru al Biroului Politic al M.L.S.T.P., ministrul sănătății și afacerilor sociale, Manuel Qugresma Costa, ministrul justiției.Examinînd evoluția relațiilor bilaterale, cei doi șefi de stat au subliniat cu deplină satisfacție că între țările, partidele și popoarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă raporturi de strînsă prietenie și colaborare. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Manuel Pinto da Costa au exprimat, în timpul convorbirilor, hotărîrea comună

de a extinde și intări conlucrarea dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea de Eliberare din Sao Tome și Prinbipe, de a promova o largă cooperare între România și Republica Democratică Sao Tome și Principe pe plan politic, economic, tehnico-ști- ințific, cultural și în alte domenii de interes mutual, în folosul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.în cadrul schimburilor de opinii a- supra actualității internaționale, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Manuel Pinto da Costa au reafirmat solidaritatea militantă a partidelor și țărilor lor cu mișcările de eliberare națională, cu popoarele care luptă pentru o dezvoltare independentă, hotărîrea lor de a contribui activ la abolirea definitivă a vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonia-

llste de asuprire și dominație, la lichidarea subdezvoltării, la instaurarea unei noi ordini politice ți economice internaționale, la afirmarea idealurilor de libertate, independentă și progres ale tuturor națiunilor, la statornicirea unui climat de pace și securitate.Tovarășul Manuel Pinto da Costa a adus un profund omagiu politicii promovate cu consecvență de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și făuri destinele în conformitate cu năzuințele și interesele sale fundamentale, pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.

Prahova: 30000 de copii 
in creșe și cămineUnde este, acum, mămica ta ?— La uzină, răspunde prichindelul din fața noastră.— Și aici, la cămin, cine are grijă de tine?— Păi, tovarășa educatoare (și o arată cu degetul, zîmbindu-i), tovarășa doctoriță, tovarășa profesoară care mă învață franțuzește, tovarășa...Povestim acest dialog tovarășului Ion Paraschiv, primarul municipiului, care, după ce-1 ascultă, a- daugă: „In 73 de locuri din orașul nostru ați putea avea asemenea dialoguri — pentru că avem în prezent 73 de creșe și cămine care cuprind, în total, a- proape 9 000 de copil pînă la vîrsta de 5 ani. Dar ca să creăm acest „oraș al prichindeilor'*. a fost nevoie de multă muncă, de fonduri, de spații corespunzătoare. Poate n-am fi reușit dacă în ajutorul primăriei n-ar fi venit numeroși deputați, cetățeni, oameni ai muncii din unitățile industriale. Zile de-a rîndul, electricieni și lăcătuși, instalatori de la „1 Mai“ au lucrat voluntar la înălțarea frumosului edificiu al copiilor din apropierea întreprinderii. Am dat doar un exemplu, dar multe creșe și cămine au fost în a- cest fel amenajate".Preocupări ale edililor pentru cei mai mici cetățeni există, în județul Prahova, nu numai în orașul de reședință, ci în toate cele 14 localități urbane. Dovezi : în ultimii

cinci ani, în orașele Azuga, Sinaia, Boldești, Mizil, Băicoi, Slănic Prahova s-au construit creșe și cămine noi ; în total, în centrele urbane și rurale ale Prahovei există astăzi aproape 450 de creșe și cămine, cu o capacitate totală de peste 30 000 de locuri, număr care a- șază județul pe unul din locurile fruntașe pe țară, din acest punct de vedere.Dr. Olimpia Solo- monescu, președinta comitetului județean al femeilor, ne-a vorbit despre o inițiativă: femeile din toate localitățile județului au sprijinit dotarea creșe- lor-cămine cu obiecte lucrate atît în gospodărie, cît și în cadrul cercurilor de specialitate. Mamele și viitoarele mame au croșetat și pictat, au cusut perdele și au vopsit pereții și mobila ; au confecționat diferite jucării din stofă, sîrmă ori ață etc. Funcția obștească a doctoriței a făcut-o poate să ne vorbească numai despre femeile-mame. Noi știm însă că nici tații n-au stat cu mîinile încrucișate. Aminteam la început de muncitorii de la „1 Mai“- Ploiești. Au fost insă și alți voluntari pe „șantierele" construirii și dotării creșelor. A- mintim cițiva dintre ei: deputatul Ion Iri- mescu, din circumscripția electorală 30 Ploiești, muncitorii Ion Buliga și Vasile Barbu, proiectantul Dumitru Tudor, dar lista este mult mai lungă. Pen

tru că, de fapt, de cei mai mici cetățeni ai județului se ocupă însă o adevărată armată de oameni: medici, asistente și surori medicale, profesoare de limbi străine, nelipsitele bucătărese etc. Chiar și unii maiștri iscusiți din mari uzine — care îi învață pe micii meșteșugari să taie cu ferăstrăul de traforaj, să folosească ciocanul și menghina, să facă lucruri de uz casnic (suporturi de șervețele, cutiuțe pentru nasturi), jucării din lemn și multe alte lucruri utile ; e o adevărată încîntare să-i vezi pe copii cum lucrează în miniateliere, preocupați, pasionați, gata s-o ia de la început dacă nu le-a reușit ceva.Foarte recent, la Ploiești s-a născut cel de-al 6 000-lea cetățean al municipiului. Faptul a prilejuit tovarășului primar următoarea remarcă : „La 27 noiembrie 1973 se înregistra la oficiul nostru de stare civilă al 5 126-lea nou născut, în doi ani deci numărul copiilor născuți între 1 I și 27 XI a crescut cu aproape 900. în viitor, sigur, creșterea va fi și mai mare. Și atunci, n-avem noi obligația să avem o grijă deosebită, la întocmirea bugetului și după aceea, de creșe și cămine ?“
Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

LOCOMOTIVA DIESEL-ELECTRICĂ DE 4000 C.P. 
IN PRIMA CURSĂ DE PROBĂLocomotiva Diesel- electrică de 4 000 C.P.— cea mal recentă realizare a colectivului întreprinderii „Elec- troputere" din Craiova— a efectuat prima sa . cursă, în cadrul pro- . belor. Acest momentmarchează intrarea în faza finală a pregătirilor pentru introducerea în fabricația de serie — prevăzută pentru prima parte a

anului 1976 — a puternicei locomotive.Produs de o deosebită complexitate tehnică, locomotiva Die- sel-electrică de 4 000 C.P. a fost concepută de către specialiștii Institutului de cercetări și proiectări al Centralei industriale de mașini și aparataj electric. Dotată cu motoare puternice, ea poate dezvolta o vi

teză de pînă la 160 km pe oră, corespunzătoare noilor tendințe ale transporturilor pe magistralele de cale ferată. Ea dispune, totodată, de sistem propriu de încălzire a vagoanelor, precum și de stații radio de legătură cu centrele de control și siguranță a circulației transporturilor pe calea ferată. (Agerpres).
Pretutindeni în lume se vorbește astăzi tot mai insistent despre echilibrul om — natură. Se prezintă istoricul problemei : omul, încă de la a- pariția lui pe Pămînt a adus in activitatea și viata de toate zilele modificări mediului său înconjurător ; există atestate |mele preocupări ale oamenilor pentru ocrotirea naturii, datînd încă din secolul al III-lea î.e.n. ; nesocotirea de către unele comunități umane a cerințelor ecologice a înregistrat consecințe dezastruoase etc. Semnalînd „criza" mediului înconjurător, unii autori apuseni înoearcă să acrediteze o părere — nefundamentată științific — potrivit căreia deteriorarea tot mai intensă a mediului înconjurător s-ar datora in principal presiunii cres- cînde exercitate de creșterea populației și dezvoltarea tehnicii. (Mai curînd cred că — și în trecut, ca și în vremurile noastre — au acționat și acționează aceleași cauze pe care, încă acum mai bine de 100 de ani, Karl Marx le vedea în caracterul spontan, nedirijat al acțiunii oamenilor. Pericolul vine deci nu de la dezvoltarea tehnicii, ci de la folosirea unor tehnologii incomplete, care permit mai departe ca

interacțiunile dintre societatea omenească și natură să se desfășoare spontan, nedirijate în mod conștient, științific). , în acest context, expunerii de motive și măsurilor practice la care s-a

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
își reia astăzi în plen lucrările din sesiunea 

a doua a celei de-a șaptea legislaturi
Posturile noastre de radio și televiziune vor 

transmite direct, în jurul orei 10, desfășurarea ședinței 
de dimineață.

Poporul colege roadele înfăptuirii 
marelui augaiament national: 

„CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN"
„încheiem cincinalul cu rezultate remarcabile în toate do

meniile de activitate. Planul cincinal a fost de mult îndeplinit; 
s-au obținut producții însemnate peste plan, ceea ce asigură 
dezvoltarea într-un ritm mai intens a economiei naționale, ri
dicarea mai puternică a nivelului de trai material și spiritual 
al întregului nostru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

în cea mai fertilă etapă a construcției socialiste 
am acumulat mai multă putere, mai multă
bunăstare, mai multă experiență pentru noua 
etapă pe care ne-o dorim și mai bogată în împliniriAprecierea clară rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu sintetizează realitatea că munca eroică, tenace a întregului popor, desfășurată sub conducerea partidului în ultimii cinci ani, a fost încununată de deplină izbîndă. Ea exprimă, în același timp, bucuria pe care o încearcă, la vremea bilanțului, întregul nostru popor, fiecare dintre noi, cei care am fost participant nemijlociți la această mare victorie a muncii.Desigur, multe sînt trăsăturile care definesc esența acestui cincinal, dar una se detașează deasupra tuturor : încrederea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a întregului popor in forța sa creatoare. Atunci, în vara anului 1972, cînd secretarul general al partidului a lansat de la tribuna Conferinței Naționale a P.C.R. către întreaga țară chemarea „Cincinalul înainte de termen", devenită aproape instantaneu o lozincă a întrecerii însuflețite pe tărîmul fertil al creației materiale, ea părea, poate, unora prea temerară.Și intr-adevăr era o chemare temerară, fără precedent în tumultuoasa istorie a construcției socialiste din România, dar era, în același timp, o chemare izvorîtă din adînca chibzuință a partidului asupra obiectivelor și telurilor ce trebuie atinse, din profunda cunoaștere a realităților și cerințelor dezvoltării noastre econo- mico-sociale, a energiei și potențialului de creație de care dispun oamenii muncii.

Tocmai de aceea, ea a devenit un angajament solemn, a declanșat o amplă mișcare națională, antrenînd într-o însuflețitoare întrecere întreaga noastră națiune. Pretutindeni, în fabrici și uzine, pe șantiere și ogoare, oriunde se zămislește avuția țării, munca avîntată, efortul statornic, neprecupețit, consacrat accelerării progresului economic și social al României socialiste, au devenit în a- cești ani un „modus vivendi" al tuturor colectivelor din patria noastră.Iată că acum, cînd ne apropiem cu pași repezi de sfîrșitul uneia dintre cele mai rodnice etape ale construcției socialiste, avem bucuria să aflăm că pe ansamblu, în raport cu prevederile Directivelor Congresului al X-lea, planul producției industriale al actualului cincinal a fost realizat cu 5 luni mai devreme, iar față de prevederile maxime ale cincinalului — cu circa 2 luni mai devreme. Este un succes impresionant, care validează — oare a cîta oară ? — extraordinara capacitate de mobilizare a poporului nostru în momentele hotărîtoare pentru destinul și viitorul său, știința de a fi la înălțimea vremurilor, dorința nețărmurită de a-și crea o viată demnă și îmbelșugată, așa cum îl îndreptățesc hărnicia și priceperea sa.Indiscutabil, la baza acestei mari victorii a națiunii noastre socialiste se află munca și numai munca sîr- guincioasă, desfășurată cu pasiune de clasa muncitoare, țărănime, inte

lectualitate, de organizațiile de partid, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, care s-au dăruit cu devotament și abnegație profesiei lor, activității lor de fiecare zi. Numai prin munca tenace, fără răgaz, printr-un susținut efort de auto- depășire, înlăturînd orice stare de spirit care l-ar fi putut demobiliza în fața eventualelor greutăți, luînd pieptiș greutățile apărute, poporul nostru a putut să-și onoreze marele angajament — „Cincinalul înainte de termen".Prilejuind un moment de reală bucurie pentru întreaga națiune, acest sfirșit rodnic de cincinal îndeamnă deopotrivă pe fiecare dintre noi și la o adîncă meditație ; atît asupra a ceea ce am făcut bine în acești ultimi cinci ani, șpre a duce mai departe și dezvolta experiența ciștigată, cît și asupra a ceea ce nu ne-a reușit așa cum am dorit, astfel incit să înlăturăm lipsurile cu care ne-am confruntat, să facem ca munca viitoare să fie mai rodnică, mai eficientă.Paginile numerelor următoare ale ziarului stau larg deschise înfățișării marilor realizări obținute de poporul nostru în actualul cincinal, experienței colectivelor de muncă — toate acestea constituind o bază trainică pentru a trece la înfăptuirea în cele mai bune condiții a viitorului cincinal, a transpune în viață cu deplin succes istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului.
în concepția partidului și statului nostru, preocuparea pentru păstrarea echilibrului om-bio- sferă este o componentă a conștiinței socialiste, armonizarea condiției socialului cu a ecologicului

Tineretul 
si natura

Tnsemnări de acad. Eugen RADULESCU

referit profesorul Virgil Ianovici, în articolul „Pădurile noastre", publicat cu cîteva zile în urmă în „Scînteia", le-aș adăuga încă un capitol, pe care-1 consider deosebit de important în ansamblul preocupărilor prezente și de perspectivă existente la noi, pe plan național și local, pentru ocrotirea naturii patriei, a frumuseții și bogăției sale.

făcîndu-se pe baza principiilor materialist-dia- lectice. Aceasta înseamnă integrarea cît mai organică a cunoștințelor ecologice în sistemul pregătirii, instruirii și educării tinerei generații, In sistemul activității cultural- educative de masă. Educația tineretului în spiritul dragostei și grijii față de natura patriei, sensibilizarea sa, de la vîrsta

cea mai fragedă, la tot oe tine de ocrotirea, conservarea și înfrumusețarea mediului înconjurător, trebuie, în mod necesar, considerată ca o verigă importantă a sistemului educațional contemporan. Ea își are temeiul în necesitatea stringentă de a apăra natura din care facem parte, de a uni eforturile întregii umanități în acțiunea de îmbunătățire și menținere a calității mediului ambiant și de făurire a bunăstării oamenilor. Poate fi pentru noi un titlu de mîndrie faptul că, în țara noastră se urmărește în mod organizat însușirea de către copii și tineretul studios a cunoștințelor e- cologico-științifice, formarea priceperii și deprinderilor de gospodărire și îmbunătățire a mediului și, totodată, cultivarea interesului, a unei atitudini de responsabilitate civică — expresie directă a patriotismului, față de crearea și asigurarea unor condiții de viață corespunzătoare, fără de care existenta o- mului ar ajunge într-un greu impas.Acum, cînd pășim pra-
(Continuare 
în pag. a V-a)

Publicăm în pagina a lll-a cîteva cifre și procente 
semnificative

Ce a însemnat
CINCINALUL IN PATRU ANI Șl JUMĂTATE 

pentru Capitală, pentru întreaga țară

întreprinderea „23 August" - București 
a îndeplinit planul anualCu îndreptățită mîndrie patriotică, colectivul de muncă al întreprinderii „23 August" din Capitală raportează în telegrama adresată Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, că la data de 16 decembrie și-a îndeplinit sarcinile de plan ale anului 1975 Ia producția industrială, creînd premise sigure ca pînă la sfîrșitul acestui an să realizeze suplimentar o producție de 145 milioane lei.Prin aceste realizări, mult iubite tovarășe secretar general, colectivul nostru de muncă își manifestă dragostea nețărmurită față de Partidul Comunist Român, față de dumneavoastră, adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și sta

tului nostru și încrederea fermă că aceasta este calea sigură a fericirii și bunăstării poporului — se spune în telegramă.Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. se arată in încheierea telegramei, că nu vom precupeți nici un efort pentru a răspunde prin fapte de muncă la mărețele sarcini ce ne revin pentru înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico-științifice în România la cel mai înalt nivel calitativ, a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XI-lea al partidului, contribuind astfel la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
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FAPTUL I

I

IN AGRICULTURĂ, LUCRĂRI POSIBILE ACUM ȘI ARSOLUT NECESARE:

DIVERS
Cel mai... 
Cea mai...

— Alo, rubrica Faptul divers ? La telefon, un cititor pasionat 
al rubricii. Dar acum mă pasio
nează și altceva. Știți care e cea 
mai mare dorință a mea ? Vreau 
să văd dacă mi-o ghiciți.

— Dacă-i vorba pe ghicite, 
atunci spuneți-ne și dv. cine 
este cel mai înalt om din lume 2 
Dar cel mai mic, care avea la 
19 ani înălțimea de 67 cm și o 
greutate de... 5 kg și jumătate 2 
Dar cine este autoarea celei mai 
lungi scrisori de dragoste pe... 
1 120 de metri 2 Dar cum ii chea
mă pe cei doi „tineri" care au 
stat logodiți 67 de ani pină să 
rostească, de bună voie și ne
siliți de nimeni, acel „Da“ 2 Sau 
cine credeți că e cel mai formi
dabil mipcău din lume 2 Dar cu- 
vintul cel mai lung (170 de li
tere) care s-a scris și rostit încă 
din antichitate 2 Dar... 2

-r Ajunge ! M-ați luat prea 
repede, și mi-ar trebui o biblio
tecă întreagă să scotocesc după 
răspunsuri.

— Nu e nevoie. Le găsiți pe 
toate în Almanahul „Scinteia" — 
1976, împreună cu foarte multe 
alte răspunsuri la recordurile 
lumii despre „cel mai..." și „cea 
mai...".

— Păi asta e și cea mai mare 
dorință pentru care v-am sunat. 
Cind apare 2

— In două-trei zile I

Mărfarul 
salvatorîn timpul serviciului de noapte, Octavian Cuceac, manevrant de vagoane în stația C.F.R. Cîmpulung Moldovenesc, s-a îmbolnăvit subit. Viața îi era în pericol. Nu mai era timp să se aștepte salvarea. Atunci, colegii de muncă (ceferiștii aflați ta ora aceea în stație) au hotărit să transporte urgent bolnavul, pînă 1a stația centrală a orașului, cu un tren de marfă care tocmai primise cale liberă. La prima stație mărfarul a oprit și bolnavul a fost preluat imediat de mașina de ta „Salvare". Și omul a fost salvat. „Dacă ceferiștii nu aveau ideea cu mărfarul — ne-a spus medicul care l-a îngrijit — oricît s-ar fi grăbit „Salvarea", ar fi sosit prea tirziu..."
Ceașca 
dacică

Săpăturile ariseologibe -iț ac
tuate de către . cercetătorii mu
zeului „Vasile Pârvan" din Bir- 
lad, pe șantierul de la Valea 
Seacă, au scos la lumină o așe
zare sătească din secolul al 
lV-lea al erei noastre. Potrivit 
aprecierii profesorului V. Palade, 
directorul muzeului, intre obiec
tele descoperite in locuințe (ce
ramică, materie primă folosită 
in atelierele de prelucrare a 
coarnelor de cerb, unelte agri
cole), o importanță deosebită 
prezintă ceramica și, mai ales, 
ceașca dacică. Este considerată 
o veritabilă emblemă a civiliza
ției geto-dacice. Cu atit mai 
mult, cu cit nu este vorba de o 
descoperire intimplătoare a unei 
astfel de cești dacice. Numărul 
exemplarelor trece de o sută l

Iubitul 
NiculineiPrezentările âu fost scurte :— Pe mine mă cheamă Nicu- lina. Sînt de-aici, din Brașov. Dumneavoastră cum vă zice?— Fără „dumneavoastră" 1 Ia-mă, dragă, direct cu „tu". Mă cheamă George lonescu. Am avut o căsnicie scurtă și nefericită. Acum sînt divorțat și liber in sentimente.Niculina l-a crezut și s-a îndrăgostit. Chipeș era. „manierat" era, liber în sentimente era... Așa se face că, în clipa următoare, cind alesul inimii i-a cerut 3 000 de lei (care îi mai lipseau, chipurile, pentru a-și ridica imediat „Dacia 1 300"), Niculina n-a ezitat. I-a dat pe loc. I-ar fi dat și 10 000, dacă i-ar fi cerut.’Numai că, după ce a pus mina pe cei 3 000, George lonescu, alias Gheorghe Efrim Vereș (pe adevăratul lui nume), de profesie fără, s-adus 1a primul restaurant. Trei zile i-au trebuit ca să-i „toace" pe cei 3 000 de lei. Ziua și mia! Re- clamind 1a miliție dispariția „iubitului", acesta a fost repede identificat, fiind un escroc notoriu. Dat pe mina instanței, a fost condamnat ta un an de zile în ce o privește pe Niculina, a scăpat ieftin. Dacă ii cerea 10 000 dfe lei?
Doi vecini 
si un telefon »

Doi vecini din același bloc de 
pe strada Saturn, nr. 24 din Ga
lați, aveau telefonul cuplat. De 
vreo citeva luni, unul din vecini. 
I. I., s-a mutat intr-o altă lo
cuință, solicitind instalarea unui 
alt post telefonic la noua adresă. 
Dar, lucru de mirare : I. I. pri
mea in continuare avize cu plata 
abonamentului la fostul telefon 
și — culmea ! — avizele erau 
încărcate și cu convorbiri adi
ționale. Explicația : fostul vecin 
ți partener intru ale ..cuplatu
lui". Viorel Cnab, in înțelegere 
cu un lucrător de la telefoane, 
își trecea toate convorbirile sale 
adiționale pe numele lui I. 7. 
Drept care, in afară de costul 
de rigoare, i s-a mai „adiționat" 
acum și o amendă.

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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»încheierea arăiiriler pe toate suprafețele
• fertilizarea terenurilor cn ingrăsănunte naturale
• Pregătirea cultivării legumelor timpuriiîn cea mai mare parte a țării timpul se menține favorabil pentru executarea lucrărilor agricole. Continuă să se facă arături pe terenurile care se însămințează în primăvară, îndeosebi in județele Ialomița, Dolj, Olt, Teleorman, Ilfov și Constanța. Există condiții ca această lucrare să se încheie în timpul cel mai scurt pe toate suprafețele prevăzute. De asemenea, în toate județele se desfășoară ample acțiuni în vederea fertilizării cu îngrășăminte naturale a unor suprafețe cit mai mari. în cooperativele agricole din județele Timiș, Arad, Dîmbovița, Vrancea, Bacău, Neamț, Sibiu, Covasna, Mureș, Bistrița- Năsăud. Suceava și altele, au fost transportate la cîmp cantități mari de îngrășăminte naturale pe suprafețe mult mai mari decît cele prevăzute a fi fertilizate pînă ta sfîrșitul acestui an. Lucrările trebuie intensificate mai ales in cooperativele agricole din județele Galați, Caraș Severin. Mehedinți, Buzău, Olt și altele. O deosebită atenție se acordă pregătirilor în vederea cultivării legumelor : asigurarea materialelor necesare amenajării de solarii, fertilizarea grădinilor, repararea utilajelor etc. Despre desfășurarea acestor acțiuni ne relatează corespondenții noștri din județele Olt, Vaslui, Bacău ți Buzău.OLT. în cooperativele agricole din județul Olt mai sînt de efectuat arături pe circa 17 000 hectare. Timpul bun a permis mecanizatorilor continuarea lucrărilor, astfel incit in cel mai scurt timp arăturile să se încheie pe toate suprafețele prevăzute. La indicația biroului comitetului județean de partid, din unitățile avansate au fost trimise tractoare in cooperativele agricole în care lucrările sînt rămase în urmă. Astfel, peste 100 de tractoare echipate cu pluguri de 1a stațiunile Alunișu, Brebeni. Dejești, Movileni, Olari, Optași, Otești, Văleni și Vlaici lucrează acum pe terenurile unităților agricole din cadrul consiliilor intercooperatiste Bucinișu, unde mai sint de executat arături pe2 000 hectare, Dobrun — 1 500 hectare, Găvănești — 1 500 ha, Vișina —3 500 hectare, Vlădita — 1 500 hectare etc. Ca urmare, viteza zilnică a crescut mult. în cursul zilei de marți, 16 decembrie a.c., de pildă, s-au arat peste 2 700 hectare. Avînd în vedere condițiile grele de lucru existente în unele unități (Olari, Găvănești), se lucrează în cuplu de două tractoare, care tractează un plug cu 2 sau 3 brazde. Așadar se fac eforturi deosebite pentru ca nici un hectar de teren să nu rămînă nearat. în unele locuri însă mai sînt coceni pe cîmp care împiedică buna desfășurare a lucrărilor. în județ mai sint circa 5 000 de hectare de teren cu coceni situate mai ales în unitățile din raza stațiunilor Corabia,( Rusănești. Bucinișu, Vișina etc. Se impune ca odată cu intensificarea ritmului 1a arat să se urgenteze și eliberarea terenului de resturile vegetale. După cum ne dșclara tovarășul

ing. Gheorghe Dincă, director adjunct ta direcția agricolă județeană, măsurile luate vor duce 1a încheierea arăturilor pe toate suprafețele rămase pină ta sfîrșitul acestei săptămini. (Emilian Rouă).VASLUI. Unul din obiectivele prioritare înscrise pe agenda de lucru a consiliilor de conducere și specialiștilor din unitățile agricole cooperatiste din județul Vaslui îl constituie fertilizarea pămîntului prin administrarea îngrășămintelor organice. Din planurile de fertilizare întocmite in funcție de cerințele solului, au fost defalcate grafice zilnice care prevăd cum să se folosească mijloacele de transport, auto și atelajele. Pînă în prezent, cooperativele agricole au transportat ta cimp peste 84 000 tone gunoi de grajd, față de 90 000 tone cit prevede planul. Se apreciază că suprafețele propuse a se mari, esteasu- unitate neajunsuri.
fertiliza, vor fi mult mai Dacă situația de ansamblu bună, o privire mai atentă pra realizărilor din fiecare scoate ta iveală unele Bunăoară, membrii cooperativelor a- gricole din Văleni-Vaslui, Rebricea, Drinceni, Hîrșova și altele au încheiat lucrările de fertilizare, iar cei din Băcești, Negrești, Costești, Deleni- Vaslui transportă in cîmp ultimele cantități. Sint unități agricole in care această acțiune este neglijată. De exemplu, în timp ce ta cooperativa agricolă din Rebricea s-a realizat planul de fertilizări, 1a cea din Dra- xeni — care face parte din aceeași comună — s-au transportat circa 1 000 tone din cele 3 000 tone planificate. Cooperativele agricole Stănilești și

Lunca Banului sînt vecine, dar In timp ce în prima s-au transportat 3100 tone din cele 3 500 tone planificate, în cea de-a doua au fost duse pe cîmp numai 100 tone din planul de 3 000 tone. Se impune o mai mare mobilizare de forțe 1a această acțiune acum cînd vremea este favorabilă, șl în cooperativele din eomunele Făleiu, Murgeni, Viișoara. Crețești, 1a cooperativele agricole Huși, Ferești și altele. Organele și organizațiile de partid sînt chemate să controleze modul cum conducerile cooperativelor, specialiștii urmăresc fertilizarea suprafețelor înscrise în planul de producție al fiecărei unități pe anul 1976. (Crăciun Lăluci).BACAU. Pentru anul care vine, suprafața ocupată cu legume timpurii în cooperativele agricole din județul Bacău va crește cu peste 200 ha față de anul acesta. Ing. Alexandru Dă- nilă, director adjunct ta direcția agricolă județeană, ne spunea că. pînă la această dată, în toate unitățile mari producătoare de legume s-a făcut amplasarea culturilor pe cele mai potrivite suprafețe, au fost executate arături adinei, au fost asigurate cantitățile necesare de îngrășăminte chir mice, iar 60 1a șută din suprafață a fost fertilizată cu gunoi de grajd. La cooperativele agricole de producție din Tamaș, Pîncești, Fărăoani, Heme- iuși, au fost organizate formații de mecanizatori și cooperatori pentru transportul gunoiului de grajd. Se prevede ca, pină 1a 10 ianuarie, Întreaga cantitate planificată să fi» transportată pe cîmp.Pentru asigurarea legumelor timpurii, în special a tomatelor, se extinde experiența unor comune din județele Prahova și Buzău privind cultivarea legumelor In gospodăriile populației. în acest scop, a avut loc o consfătuire ta care au participat primarii din comune, șefii de fermă, brigadierii legumicoli, țărani cooperatori, in cadrul căreia au fost studiate posibilitățile de înființare ta sate, în gospodăriile țărănești, a cel puțin 20 de hectare de solarii. La Girleni, Său- cești, Letea. Pincești și in alte comune, hotărîrile consfătuirii au și început să se materializeze. Se preconizează ca, în anul viitor, să se obțină în județ o producție sporită de legume cu circa 4 000 de tone față de 1975. Peste tot, pregătirile sînt în toi. La Centrul județean pentru producerea

răsadurilor, de unde vor fi aprovizionate majoritatea cooperativelor agricole, au fost aduse materialele necesare amenajării răsadnițelor, iar în cooperativele agricole din Răcăciuni, Valea Seacă, Sascut. Fărăoani a început pregătirea inventarului pentru construcția răsadnițelor. (Gh. Baltă).BUZĂU. Județul Buzău este cunoscut ca un județ mare producător de legume. în acest an, de pe suprafața de 3 100 hectare s-au obținut cite 20 tone legume ta hectar. O seamă de cooperative agricole, cum sint cele din Buzău, Costești, Scurtești, Gherăseni, Brădeanu, au depășit producțiile medii planificate. La cooperativa agricolă Buzău s-au obținut, în medie 1a hectar, 29 tone roșii, 44 tone varză, 22 tone ceapă, 23,5 tone cartofi.Sporirea producției de legume !n anul care vine a constituit tema unei recente consfătuiri de lucru a specialiștilor și lucrătorilor din fermele legumicole. Cu acest prilej a fost adoptat un program de măsuri ridica In anul 1976 ștacheta lor. „O parte din măsurile in program — ne relata ing. ța Nicolae. director adjunct ția agricolă — au și fost materializate : legumele au fost amplasate numai pe terenuri irigate, s-a fertilizat cu gunoi de grajd peste 51 ta sută din suprafață, s-au executat nivelări pe 1 000 hectare șl s-a modelat terenul pe alte 600 hectare. în serele din județ se vor produce circa 20 milioane răsaduri care sînt deja contractate cu unitățile cooperatiste".Mai trebuie menționat că, din inițiativa comitetului județean de partid, organele de specialitate au Întreprins o largă acțiune de folosire eficientă a grădinilor și curților cetățenilor prin amenajarea de solarii pentru producerea tomatelor. Pină în prezent s-au încheiat contracte între cetățeni și întreprinderea de legume și fructe în vederea amenajării de solarii pe o suprafață de 106 hectare. (Mihai Bâzu).
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Erau de față, 
dar lipseau...„Dacia 1 300“ cu nr. 5—B—4755, trecind cu viteză printr-o intersecție, abia mai poate evita un băie- țandru care traversa pe „trecere pietoni", și se oprește intr-un troleibuz aflat în stație. Șoferul, furios, sare de la volan, îl ia de guler pe băiețandru, îl bruschează și-l amenință, reținîndu-1 cu forța ca să vină cineva de-ai săi să-i plătească dumnealui farul spart, celelalte stricăciuni și sperietura. Nimeni, dintre numeroșii cetățeni în fața cărora se petrecuse faptul ce era să se soldeze cu accidentarea băiețandrului nevinovat, nu sare în apărarea acestuia.în autobuzul 31 R (ziua : 13 decembrie; ora : 17) 

se urcă două tinere îmbrăcate deosebit de elegant, care nu se opresc însă în fata casei de bilete, înghesuială, avansează, se strecoară spre scaunele din față și se așază pline de importanță. Nici unul dintre pasageri nu intervine (deși doi bărbați comentează între ei gestul semn că sesizaseră cum cele două se sustrăseseră de ta taxare). După două stații, se urcă și controlorul. Cele două se fac că scotocesc după bilete, dar nu le găsesc, ridică din umeri și pretind să fie lăsate să coboare fiindcă „am cumpărat, tovarășe". Abia atunci intervin — dar, voce autoritară să nu-și facă fie înțelegător fiindcă dumneata cu cine ai se putea ca asemenea ti-

$

ci, profitînd de

vreo cîteva ca sâ con- dato-persoane ceară cu trolorului ria, să „vezi și de-a face, nere elegante să se preteze să nu ia bilet ? !“....Adăugați, stimați cititori, acestor intimplări autentice cunoscute de reporter, alte intimplări 1a fel de autentice pe care le cunoașteți desigur din activitatea dumneavoastră cotidiană — și veți fi de acord cu noi că nu am reușit încă să stopăm fenomenul nepăsării, al dezinteresului față de ceea ce se întimplă cu semenii din jur, al neintervenției condamnabile sau al intervenției in apărarea nemotivată a vinovaților.Desigur, in cele două situații de mai sus a intervenit pînă la urmă — așa cum intervine de regulă — organul de miliție : proprietarul

„Daciei" 5—B—4755, fiind găsit singurul vinovat, a fost amendat corespunzător pentru încălcarea unei elementare legi a circulației, iar cele două elegante tinere au fost și ele a- mendate corespunzător. Dar, zicem noi — și sintem convinși că și dumneavoastră ziceți la fel — nu e de ajuns. în asemenea situații ca cele semnalate, opinia publică, prin dezinteresul și pasivitatea ei, rămî- ne corigentă. Și multe neplăceri sau fapte rele ar putea fi evitate dacă opinia publică ar interveni pe loc, cu fermitate, dacă mulți am renunța ta principiul, individualist „nu mă privește, nu mă bag".Aproape că e de necrezut cum este posibil ca oameni în toată firea să se uite im- pasibili și neputincioși cum un șofer in culpă il terorizează — tot el ! — pe cel pe care era să-1 calce cu mașina. Și e aproape de necrezut cum cetățeni care văd realitatea (ori nu văd nimic) să încerce a-1 determina pe organul de control să nu aplice legea, în loc să-l sprijine s-o aplice. De necrezut, dar adevăr adevărat I Pe omul, neom, care „n-aude, n-a vede" ce se întimplă cu ceilalți în jurul lui, și trăiește mai departe in cercul său strimt, pe cel care dacă nu-1 atingi direct trece mai departe liniștit că n-a fost implicat — poporul nostru, care întotdeauna a veștejit lașitatea, îl țintuiește în fel de fel de satire și zicale. Cu atît mai puțin îl acceptă astăzi morala socialistă. Ca să deschidem bine ochii, în orice situație, să păstrăm ordinea și să-i punem 1a punct pe răuvoitori, nu ne trebuie nici o pregătire specială, nici un drept special. Avem cu toții dreptul și îndatorirea de a ne constitui în opinie publică și a interveni — in această calitate — in orice împrejurare cînd curatul spirit civic este încălcat in văzul nostru. Pentru a acționa energic in acest sens, niciodată nu-i prea devreme, niciodată nu-i prea tirziu.
G. M1TRO1

IN SPIRITUL LEGII SISTEMATIZĂRII

Ziua de mîine
CADOURI PENTRU TOATE PREFERINȚELETrecînd în aceste zile prin magazine, întilnaști numeroși vizitatori interesindu-se cu insistentă de un «numit gen de cumpărături devepi- te „la ordinea zilei" cadourile..Cumpărături care nu o dată se do- vedesfc pretențioase 41 dificile. Deta, ca și in alte dăți. magazinele bucureștene care desfac articole de îmbrăcăminte și incălțăminte dispun de un volum de asemenea mărfuri care este cu peste 50 milioane lei mai mare decît in aceeași lună a anului trecut. Cele mai mari sporuri se înregistrează la vestimentația pentru copii și adulți, precum și la încălțămintea pentru femei. De asemenea, sporuri considerabile au fost Înregistrate și ta alte mărfuri căutate in această perioadă: jucării, articole de sport, produse zaharoase, articole de podoabă pentru pomul de iarnă. în aceste zile au apărut în unitățile de desfacere primii din cei 135 000 brazi naturali și 30 000 brazi artificiali, pentru care au fost pregătite un surplus de articole de podoabă mai variate, mai atractive. încă un „amănunt" deloc neglijabil : în toate marile magazine, în unitățile specializate în desfacerea diverselor categorii de mărfuri, organizațiile comerțului de stat au pregătit pachete speciale cu surprize de sfîrșlt de an — cadouri preambalate. Ceea ce nu înseamnă că alte asemenea cadouri nu se pregătesc și pe loc, ta cererea cumpărătorilor. Zilele trecute, in strada Știrbei Vodă, ta ieșirea din Cișmi- giu, intr-un local nou, s-a deschis un magazin specializat în desfacerea cadourilor de artizanat.* cosmetice, blănuri. în unitățile de alimentație publică vor fî pregătite 27 tone cozonaci, peste 60 tone torturi și tor-

9 tî ' ‘ și

tulețe, 4 tone figuri de ciocolată, 7 tone bomboane fine. Pentru întreprinderile și instituțiile în care se organizează pomul de iarnă s-a asigurat un fond de 300 tone produse zaharoase, 100 tone portocale, 20 tone smochine. 25 tone banane. (In fiecare sector va fi organizat cite un magazin pentru desfacerea lor către aceste unități). în sectorul tex- tile-incălțăminte s-au organizat 27 expoziții de prezentare și vîn- zare și 79 vitrine tematice. Pentru desfacerea articolelor sportive a fost dat în folosință magazinul „Alpin"

In bd. Bălcescu 24, iar pentru Jucării magazinul -yPogonici". în str. Patriei nr. 1. Jîn cofetării s-ău creat standuri speciale pentru citrice și fructe exotice. Aceste unități, precum și unitățile „Gospodina" preiau comenzi anticipate de cadouri, iar „Scala", „Nord", „Ghiocel", „Albina" și alte cofetării mai mari le livrează și la domiciliu. în unitățile de alimentație publică va fi continuată acțiunea de desfacere a produselor culinare și tip „Gospodina" în peste 250 expoziții. (T. Dumitru).
multe colec- munc.ă s-au întrecere cu unele și-auFoarte tive de luat ta timpul : sărbătorit revelionul in plină vară, altele pe ta cules de vii. altele mai incoace, puține dintre ele așteptindu-1 odată cu ruperea ultimei file din calendar, în fața hărniciei și inteligenței oamenilor, timpul s-a dat bătut și cincinalul a fost îndeplinit înainte de termen, realizindu-se astfel însemnate depășiri de plan.Munca t-a bucurat totdeauna, ta noi. de cinstire, dar și sărbătorirea — după ce treburile au fost puse în bună rinduială. Căci hărnieia aduce belșug. Iar bilanțul a- cestui sfirșit de an și de cincinal ne dă dreptul să ne așezăm ta masă îmbelșugată și să in- timpinăm Anul nou cu cupele pline, urîn- du-ne unii altora să pășim cu dreptul în anul care vine, primul dintr-un nou cincinal.Pregătirile care se fac, în vederea trecerii sărbătorești a pragului în '76 sînt de o amploare deosebită. Mai mult ca in alțiani. oamenii muncii — cei care au învins în întrecerea cu timpul — au simțit nevoia ca și in clipa solemnă de ta cumpăna celor doi ani să se afle împreună. Constructorii de mașini de ta „23 August",

din Capitală, vor petrece revelionul preună cu vecinii lor de ta „Republica" ; 1a „Serhănătoarea", ta „Grivița roșie" și in alte întreprinderi din Capitală — în total 28 — vor sărbători în colectiv Anul nou peste 8 500 de muncitori și maiștri, ingineri. funcționari, elevi

im- Un mare număr de cereri.cerea primit și alimentația publică. în consecință, unitățile din sistemul Ministerului țului Interior au măsuri pentru nerea ta punct a ospăț la care participa — in total, dar în locuri diferite

pentru petre- revelionului. a
Comer- luat pu- unui vor

nizează și ele revelionul pentru circa 40 000 de persoane.Revelionul va fi un prilej de binemeritată și firească veselie și pentru cei tineri. Ei se vor afla, desigur, număr mare de tovarășii muncă mai din colectivele întreprinderilor unde lu-
in alături lor de virstnici

a unei comune de cîmpie
.: Teritoriul ’administrativ al Iov) este situat intre rîurile sumează o suprafață totală care 5 457 hectare teren arabil. Cele patru* s^te componente — Drăgănescu, Mihăiiești, Popești și Novaci — au o populație de 8 400 locuitori, din care 2 407 lucrează în agricultură, iar 1 290 în industrie. Unitățile agricole — două întreprinderi de stat, două cooperative și două secții de mecanizare — obțin în acest an o producție globală de aproape 250 milioane lei, iar cele cu caracter industrial — o secție a întreprinderii „Borangicul"

comunei Mihăiiești (II- Argeș și Neajlov și înde 7 420 hectare, din

— Voi Începe cu principalul mijloc de producție — pămintul. Mai bine zis cu dezvoltarea agriculturii și zootehniei, care vor deține și în viitor, cum e și firesc, cea mai mare pondere în preocupările locuitorilor comunei. Ca urmare a creșterii gradului de mecanizare și chimizare, a modernizării proceselor de producție și îmbunătățirii raselor de animale— pentru care vor fi alocate din fondurile statului și ale cooperativelor agricole aproape 40 milioane lei în viitorul cincinal — sînt prevăzute însemnate creșteri de producție. Adunările oamenilor muncii din aceste unități și-au propus ca în 1980, comparativ cu 1975, să obțină sporuri mai mari cu 15 pînă 1a 75 la sută la principalele produse cerealiere și din zootehnie. Va crește, de asemenea, participarea gospodăriilor populației la crearea fondului de stat cu 84 1a sută 1a carne, 110 ta sută 1a lină, cu însemnate cantități de legume și fructe ca urmare a unei mai bune folosiri a curților și a loturilor în folosință. Prin traducerea in viață a sarcinilor trasate de partid, in aceeași perioadă— prin sistematizarea vetrei satelor, prin defrișările unor pilcuri de arboret și organizarea rețelei de dru-
vor distra în compania celor mai bune formații orchestrale, în două dintre „cartierele" studențești ale Bucureștiului se vor organiza revelioane pentru 2 000 de participant!. Pentru iubitorii muntelui s-au organizat 14 revelioane 1a cabane. 1a care vor participa 1 000 de tineri.

REVELION 76
Anticipări și promisiuni

'î

din București, unitățile industriei locale, ale cooperației de consum și meȘtJeșugărd^tf—Realizează o producție de peste 22 milioane lei. Comuna dispune de 5 școli generale, 5 grădinițe șj.țm cămin gjșnțrp copii, cămin cultural, dispensar uman șl veterinar, farmacie, de numeroase unități comerciale și prestatoare de servicii. în plus, în ultimii ani, pentru lucrătorii de ta I.A.S. și „Avicola" au fost construite 3 blocuri de locuințe. Aceasta ar fi actuala „carte de vizită" a comunei. Ce prevede programul viitoarei ei dezvoltări economice ? — îl intrebăm, pentru început, pe tovarășul CONSTANTIN PETRE, primarul comunei.în circuitul agricol

de ta școlile profesionale. Anul nou trebuie să-i găsească ta fel de uniți și solidari ta petrecere, ca și 1a muncă. Și în numeroase întreprinderi din tară — întreprinderea de vagoane și cea textilă din Arad, „Progresul" Brăila. Combinatul siderurgic Hunedoara. întreprinderile de autocamioane și de tractoare din Brașov. „Electroputere"- Craiova, Combinatul de fibre sintetice-Iași. întreprinderea canică-Timișoara in multe alteleau început intense preparative pentru ca in noaptea de revelion lucrurile să meargă strună... ca și in producție.

moși

— circa 120 000 de cetățeni. Marile restaurante ale Ministerului Turismului, diferite țară, ca vilele și cele mai tiuni climaterice vor .(ăzdui, in acele zil< de sărbătoare, aproxi- nativ 65 000 de persoane. Motelurile aflate in mijlocul naturii sau in preajma unor monumente istorice ș> .ta artă (Hanul Agăpta Casa Arcașului din Tg. Neamț. Hanul Conachi și Hanul de ta Răscruce. .’ nb?i din județul Galați. Hanul Bucura și altele). precum și unitățile de alimentație publică din rețeaua Centrocoopului orga-

aflate în orașe din și pe litoral, cabanele din pitorești stă
crează: Se vor organiza însă și revelioane ale tineretului. In Capitală, de pildă, după cum ne informa tovarășul Ion Moraru. secretar al comitetului municipal U.T.C.. mii de tineri vor participa ta aceste revelioane. Cel mai impresionant. 1a care vor lua parte 7 000 de tineri, va avea loc in pavilionul central al expoziției din Piața Scînteii ; atmosfera va fi întreținută de entuziasmul acestei impresionante prezențe tinerești, dar și de cei mai buni artiști profesioniști _____în șapte cluburi ale tineretului, 2 410 tineri — elevi, studenți, muncitori etc. — se

și amatori.

în aceeași atmosferă sărbătorească, sute de mii de tineri din toate colțurile tării se intilnesc în cluburi și case de cultură, în cabane pentru a petrece împreună clipa emoționantă a despărțiri: de un an ce se încheie cu roade bogate și a intimpinării altuia. pe care ni-1 dorim cu roade și ma bogate.Pentru solemnă, ceasurile sau ii urmează, se fa< intense pregătiri. în total, pe mesele revelionului '76 din unitățile alimentației publice se vor pune peste 200 000 de tacîmuri. so vor umple tot atitea cupe cu șampanie. în

această clipă cit și pentru ce o preced

cinstea anului care vine. Dar, indiferent de decorul natural — ta șes sau 1a munte, 1a mare sau pe malul Dunării — avem toa- . te motivele să credem că atmosfera va fi veselă și bucatele gustoase. Acum se adună cele necesare fabricării milioanelor de sarmale (fără de care masa nu poate fi concepută), se afumă cîrnații și caltaboșii, se numără curcanii, se degustă vinurile și se calculează cantitățile de cozonaci, pișcoturi, torturi, plăcinte și alte asemenea bunătăți. Despre meniuri nu vom da amănunte in plus. Bucătarii ne-au cerut discreție, încre- dințîndu-ne că toți cei aflați în jurul mesei, n noaptea de revelion. vor avea motive (culinare) să fie veseli și bine dispuși. Și ceilalți organizatori dau asigurări că nu va lipsi decorul necesare ceri de anvergură.nut. de pildă, și pregătirile care se tac pentru organizarea u- nor programe cultu- ral-distractive de conținut și de ținută, pentru serile de zie tru etc.tea

nimic din și atmosfera unei petre- o asemenea Am reți-

poe- pen- etc.. aces-și de folclor, carnavaluri Dar despre — cu alt prilej.
Rodica ȘERBAN

muri — vom reda î ___ "l Icirca 50 ha de teren. în total, în cincinalul vjitor, sectorul agricol — principalul nostru izvor de bunăstare — își va ridica nivelul producției ta aproape 300 milioane lei pe an.în unitățile a căror activitate are de-acum un pronunțat caracter industrial — mă refer în primul rînd la secțiile de industrie locală și cooperatiste — în următorii cinci ani se va dubla producția. Se va realiza o dotare mai bună, modernă a secției „Borangicul" prin alocarea unor fonduri în valoare de 44 milioane lei, astfel ca în 1980 colectivul de aici să obțină o producție industrială de peste 40 milioane, față de 16 milioane lei în 1975. industria locală va dezvolta, in unele cazuri pînă 1a dublare, activitatea de cooperare in domeniul metalurgiei cu întreprinderile bucureștene „23 August", „Republica", „Vulcan" și altele, iar atelierele cooperației de consum și meșteșugărești existente, pe lingă prestarea întregii game de servicii către populație, vor dezvolta cu .precădere producția de tricotaje, confecții pentru copii și lenjerie. Din acestea însemnate cantități vor fi destinate, ca și pină acum, exportului — ceea ce ne permite să preliminăm pentru 1980 realizarea unei producții în valoare de peste 4 milioane lei valută.Anul viitor vor fi construite încă 32 de apartamente pentru muncitorii și specialiștii din unitățile agricole, o centrală termică — ce va deservi instituțiile centrului civic al satului de reședință — un mare complex comercial, o stație de epurare a apei și o rețea de canalizare. Acestea sint principalele obiective pe care urmează să le realizăm din fondurile alocate de stat. Din bugetul comunei vom construi o brutărie cu o capacitate de 10 tone pîine pe zi, vom fora și amenaja mai multe puțuri pentru

alimentarea cu apă atît a unităților din satul de reședință cit și a satelor Novaci și Popești. în ultimul sat vor fi construite și alte două noi săli de clasă. La acestea se vor adăuga, după cum e și firesc, activitățile de gospodărire și înfrumusețare a comunei pe care le efectuăm cu toții, voluntar, și a căror valoare depășește anual 1 000 lei pe locuitor.— Ce măsuri ați luat pentru ca toți cetățenii să cunoască planul dezvoltării economico-sociale a comunei ?— Sarcinile de plan pentru viitorul cincinal, inclusiv cele de investiții, au fost dezbătute în toate unitățile economice, iar pentru 1976 au fost stabilite măsuri și întreprinse acțiuni care să asigure cele mai bune condiții pentru realizarea indicatorilor stabiliți. Problemele sistematizării comunei au fost discutate cu cetățenii din toate cele 4 sate. De fapt, actuala schiță de sistematizare și de dezvoltare s-a conturat, așa cum am încercat eu să o prezint, prin numeroasele propuneri făcute de cetățeni. Recent, întregul program de dezvoltare eco- nomico-socială a comunei a fost supus dezbaterii și aprobat într-o ședință comună a comitetului comunal de partid, comitetului executiv al consiliului popular și consiliului comunal al Frontului Unității Socialiste. Acum, atît schițele de sistematizare, modelele de locuințe, cit și schițele celorlalte obiective economico-sociale au fost afișate in toate satele comunei și sînt discutate din nou cu cetățenii. Pentru că, după părerea mea, sistematizarea, dezvoltarea economico- socială a unei comune trebuie să ră- mînă permanent în actualitate, fiind oricînd susceptibilă de îmbunătățiri.
Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteii'

Succese de prestigiu la întreprinderea

De pe banda de montaj au ieșit: • Autoturis
mul „Dacia 1300“ cu numărul 240 000 • Noul 

tip de autoutilară de 0,8 toneHarnicii constructori de autoturisme de la Pitești au raportat cu citva timp in urmă îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de producție ce le-au revenit in actualul cincinal. Cu acest prilej ei s-au angajat ca pînă 1a finele anului, să realizeze o producție suplimentară de peste 6 000 autoturisme „Dacia 1300". A- ceste sarcini se îndeplinesc cu succes. „în linii mari — ne spunea tov. Gheorghe

Bușu, director comercial al întreprinderii — se poate anunța de pe acum că prevederile anuale ta export au fost realizate la autoturismele „Dacia 1300", cit și ta cutii de viteză, punți și piese de schimb". Un succes semnificativ il reprezintă și faptul că de pe banda de montaj a ieșit autoturismul „Dacia 1300“ purtînd numărul 240 000. Sînt e- vidente și rezultatele privind diversificarea autoturismului. După

autosanitară și autofurgonetă, cele două recente tipuri de „Dacia", de pe banda de montaj au ieșit zilele trecute primele 100 autoutilare de 0,8 tone pentru transportul mărfurilor, cu perspectiva ca acest tip să fie adaptat și pentru transportul călătorilor.
Gheorghe 
C1RSTEA 
corespondentul 
„Scînteii"
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CINCINALUL IN PATRU ANI Șl JUMĂTATE 
pentru Capitală, pentru întreaga țară

Din toate datele statistice care alcătuiesc tabloul realizărilor obținute de oamenii muncii din Capitală.în acest cincinal — Înfăptuit de ei în patru ani și jumătate — nu putem ști exact unde și în ce zi anume s-a prezentat la lucru cel de-al 170 000-lea bucureștean nou angajat în producție. Dar aceasta este mai puțin important. Cert este înjsă și, în același timp, deosebit de important că, numai în acest cincinal, pe/ste 170 000 de bucureșteni au ocupat noile locuri de muncă create în fabrici și uzine, pe șantiere, în institute de cercetări și proiectări. Cu alte cuvinte, tot atîția bucureșteni aduc în casele lor venituri în plus, aduc țării, prin munca lor, un spor considerabil de bunuri, participînd cu tot elanul și priceperea lor la edificarea socialistă a patriei.Este unul din elementele de sinteză care, pe plan statistic, constituie un indice expresiv, de netăgăduit al prosperității economice înfăptuite de om și închinat* omului. Dar ne-am oprit asupra acestei cifre și dintr-o altă motivație, semnificativă : ea ridică la aproape un milion numărul lucrătorilor din toate domeniile de activitate din Capitală.Așadar, astăzi, un milion de bucureșteni produc. Să descifrăm, prin cîteva date și ciire, izvoarele plusului de prosperitate, de bunăstare pe care l-au adus ei In acest cincinal.

...Vă amintiți, desigur : era în vara anului 1972 ; întrecerea socialistă pentru Înfăptuirea cu succes a sarcinilor de plan și a angajamentelor, în cel de-al doilea an al cincinalului, era în toi ; hotărîte să întîmpine cu realizări de prestigiu Conferința Națională a partidului, colectivele întreprinderilor bucureștene și-au reînnoit angajamentele inițiale. Sintetizînd aceste angajamente, Conferința organizației de partid a municipiului București, din iulie 1972, hotărăște : „Capitala țării se angajează să realizeze cincinalul în patru ani și jumătate !“. Angajament comunist, de înaltă răspundere, mobilizator, care, la chemarea secretarului general al partidului, s-a transformat într-o deviză patriotică a întregului popor : „Să realizăm cincinalul inainte de termen !“...Și a pornit mărea întrecere....25 iunie 1975. Organizația de partid a Capitalei raportează Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea prevederilor cincinalului la producția industrială. Cu acel prilej, secretarul general al partidului sublinia :
„Ne-a produs tuturor o deosebită bucurie faptul câ oamenii muncii din 

Capitala patriei noastre și-au respectat cu cinste cuvîntui dat, reallzind cinci
nalul chiar cu citeva zile mai devreme decit prevedea angajamentul asumat.

Fârâ îndolald că realizarea cu succes a acestor angajamente a cerut eforturi 
susținute ; dar aceste eforturi au fost încununate de succes șl puteți avea de
plina satisfacție că ați adus o contribuție de mare însemnătate la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al X-lea, de Conferința Națională a partidului 
cu privire la dezvoltarea economico-socială a patriei noastre in acest cincinal".înfăptuirea cincinalului în patru ani și jumătate este rezultatul eforturilor stăruitoare depuse de comuniști, de colectivele de oameni ai muncii din Capitală, orientate îndeosebi spre folosirea mai bună a capacităților de producție existente, modernizarea tehnologiilor și a produselor fabricate, creșterea productivității muncii, devansarea termenelor de punere în funcțiune a noilor investiții, perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor. Toate acestea s-au bazat pe un stil de muncă dinamic și eficient al organizațiilor de partid, care au acționat în toată această perioadă ca adevărate state majore pentru fructificarea ideilor și inițiativelor valoroase, pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru întărirea disciplinei și răspunderii in muncă. Comitetul municipal de partid, comitetele de partid ale sectoarelor, organizațiile de partid din întreprinderi au urmărit sistematic, zi de zi, aplicarea măsurilor și programelor stabilite, rezultatele obținute, intervenind prompt pentru soluționarea problemelor cerute de bunul mers al producției.

Investiții eu mult folos
în sens metaforic, s-ar putea spune că în acest cincinal s-a înscris o nouă geografie economică a Bucureștiului. Pe harta Capitalei au apărut noi și moderne întreprinderi, iar altele și-au înnoit și modernizat potențialul tehnic.• în total, a(J f0Sf puse țn func. 

{iurte 378 capacități de produc
ție, dintre care 87 ou început să 

producă înainte de termen.

Capacitate productivă 
sporită

întreaga bătălie pentru realizarea cincinalului a fost, de fapt, o bătălie cu timpul, în strategia devansării cincinalului, ziua, ora, minutul, secunda au dobîndit valori
- CINCI ani în PATRU ANI Șl JUMĂTATE

- UN AN în ZECE LUNI;

- 0 LUNĂ lucrătoare în 21 DE ZILE ;

- 0 ZI de muncă (de 8 ore) în ȘASE ORE Șl 40 DE 

MINUTE;
- 0 ORĂ în 50 DE MINUTE.

Acesta este calendarul cincinalului, a- cesta este echivalentul în timp al hărniciei colectivelor de muncă bucureștene. Iar,
LA SFÎRȘITUL ANULUI 1975, CAPITALA 

PRODUCE DE APROAPE DOUĂ ORI MAI 
MULT DECÎT IN 1970

Ritmul mediu anual de creștere a producției in’- 
dustriale a Capitalei :
- PLANIFICAT 9,7 la sută
- REALIZAT peste 13 la sută

Rezultatele obținute în Capitală, ca și în întreaga țară, confirmă pe deplin justețea aprecierilor secretarului general al partidului în legătură cu marile rezerve de sporire a producției de care dispunem și a orientărilor pentru punerea lor în valoare, în •copul accelerării progresului economic al
• APROAPE 52 MILIARDE LEI producție in

dustrială suplimentară. APROXIMATIV CIT 
REALIZA INDUSTRIA CAPITALEI ÎN ÎNTRE
GUL AN 1970

• PRODUCȚIE FIZICĂ REALIZATA PESTE PREVEDERI:— laminate finite pline din oțel
37 000 tone— țevi din oțel Jț QQQ tone— motoare cu ardere internă 350

mii CP.

• O importantă parte a fondurilor de investiții alocate industriei Capitalei a fost orientată spre producția unor ramuri de vîrf. Astfel, au fost construite și au început să producă numeroase capacități și întreprinderi din domeniile electronicii și mecanicii fine, dotate cu tehnică modernă : întreprinderea de calculatoare, întreprinderea „Conect", întreprinderea de echipamente periferice, întreprinderea „Rom-con- trol-data".• S-au construit secții noi, de talia unor mari întreprinderi, la : „Vulcan", „Timpuri noi", „Electroaparataj", întreprinderea de mașini grele, „23 August", „Republica".

sporite. Practic, pentru întreaga industrie a Capitalei, realizarea cincinalului cu șase luni mai devreme înseamnă ;

sintetizînd efectele acestei pasionante bătălii pentru comprimarea timpului, ne-am opri asupra unui indicator expresiv : 

țării, creșterii continue a nivelului de trai al oamenilor muncii.Iată, concret, CE A ÎNSEMNAT PENTRU ȚARA REALIZAREA CINCINALULUI DE CĂTRE INDUSTRIA CAPITALEI IN NUMAI PATRU ANI ȘI JUMĂTATE :

— motoare electrice 650 MW— locomotive Diesel 115 bucăți— transformatoare electrice 681 MVA— aparataj electric de joasă tensiune
2,1 miliarde lei. ,

Bucurie la întreprinderea „Automatica", una din marile unități industriale ale Capitalei. La începutul acestui an au fost îndeplinite 
prevederile planului cincinal— mijloace de automatizare electronice și electrotehnice 49Q HliliOUne lei— anvelope 220 mii bucăți— fibre și fire chimice 245 tone

I' C •> 
*’’7 T-: ■ -y- y; - -,txW• CELE MAI ÎNALTE RITMURI DE DEZVOLTARE S-AU ÎNREGISTRAT IN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI. Ponderea producției din ramura industriei constructoare de mașini și prelucrării metalelor a crescut în totalul industriei Capitalei, de la 37 Ia sută, în 1970, la 

47 LA SUTĂ în 1975. La rîndul lor, electronica și electrotehnica și-au sporit ponderea în industria constructoare de mașini de la 14 la sută în 1970 
la 21 LA SUTĂîn 19î5'• VOLUMUL EXPORTULUI este în prezent de circa DOUĂ ORI MAI 
MARE decît în 197°-

Eficiență
PRODUCTIVITATEA MUNCII în industrie în 1975 este de peste 1,5 ORI mai mare decît în 1970; depășindu-se cu mult sarcina planificată. Mai mult de două treimi din producția suplimentară a cincinalului a fost obținută pe seama creșterii productivității muncii.

RIDICAREA NIVELULUI TEHNIC 
AL PRODUCȚIEI

Ponderea produselor noi și reproiectate reprezintă 51,3 LA SUTA din totalul producției realizate în cincinal. Numai în ultimii doi ani au fost asimilate suplimen- 
‘ar 250 tehnologiiși aproape 1 000 
produse noi.• citeva premiere de marcă ale 
cincinalului : turboagregatele de 330 MW, cazanele de 420, 525 și 1 035 tone/ abur/oră, calculatoarele electronice din generația a treia, mașini-unelte cu co- mandă-program, autobuze, troleibuze și tramvaie de mare capacitate, utilaje tehnologice de npare complexitate pentru industria chimică ș.a.• în întreprinderile bucureștene AU FOST APLICATE APROAPE 4 QQQ jjg 
invenții și inovații,a căror efi_

-medicamente 14 miliarde lei- radioreceptoare gQQ [Țj-j bucăți
- mobilă 5go milioane lei- importante cantități de țesături, tricotaje, confecții ș.a.

ciență economică se ridică la circa 4 miliarde lei.
S-AU ECONOMISIT ÎN CINCINAL:

43,3 mii tone metal, 983,5 mii 
tone combustibil convențional, 
631,4 milioane kWh energie 
electrică, 27 000 mc material 
lemnos.• în 1975 valoarea producției realizate dintr-o tonă de metal este, în întreprinderile constructoare de mașini, țjg dOUO 
ori mai mare decît în 1970.

BENEFICIILE realizate in acest cincinal depășesc nivelul planificat cu circa 5 miliarde lei
CAPACITĂȚILE DE PRODUC

ȚIE MAI BINE FOLOSITE. Indicele de utilizare a mașinilor-unelte a crescut în 1975 cu 21 LA SUTĂ fată de 197°-• S-au pus în valoare, prin reorganizarea fluxurilor de fabricație, spații de producție însumind circa 3QQ QQQ |țțp• La 1 000 lei fonduri fixe se obține in 1975 o producție globală de circa 2 5QQ 
lei, față de 2 260 lei, în 1970.

Bunăstareînfăptuirea obiectivelor vaste și însufle- țitoare ale actualului cincinal a creat condiții pfefitru ridicarea continuă a bunăstării celor ce muncesc, ceea ce constituie încă o dovadă elocventă a faptului că țelul suprem al politicii partidului nostru, scopul întregii noastre activități economico-sociale este creșterea neîncetată a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Iată cîteva date semnificative pentru creșterea standardului de viață al oamenilor muncii din Capitală in actualul cincinal :
LOCURI DE MUNCĂ. In aceastâ perioadă au fost create circa 170 000 

noi locuri de muncă.• Numai în perioada 1972—1975 au fost calificați, în 86 de meserii, peste 150 000 muncitori. Alți 136 000 muncitori, 4 009 maiștri și 1100 tineri ingineri, proiectanțl de tehnologii au urmat cursuri de perfecționare.
LOCUINȚE. în acest cincinal au fost construite peste |21 000 de aparta- 

mente Au a?arut cart'ere noi : Pante- limon, Colentina, Mihai Bravu, Militari.
ALTE OBIECTIVE SOCIAL-CUL-

TURALE: Au fost dat8 în folosintă

Un non orizont
...Bilanțul acestui cincinal este deosebit de fructuos. Oamenii Capitalei privesc acum spre viitor. Ei sînt pregătiți să înfăptuiască sarcinile ce le revin în conformitate cu hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, cu prevederile noului plan cincinal. Va fi un nou salt în timp care cere muncă și care, fără îndoială, va aduce noi și remarcabile izbînzi, pe măsura hărniciei și talentului puternicului detașament al făurarilor de bunuri din Capitala patriei.In 1980, industria bucureșteană va realiza o producție cu 4] 5 jjj SUlă mai mare decît în 1975. Volumul exportului va fi în cincinalul viitor cu 

64 ÎS SUÎă mal mare decît *n cincinalul actual. în perioada 1976—1980 vorti puse in funcțiune 342 capacități de producție, din care 18 între_ prinderi și fabrici noi. Pentru dezvoltarea activității de cercetare științifică, ln anii 1976—1980, vor fi alocate importante fonduri de investiții. De asemenea vor fi date în folosință j 50 582 apartamente, 23 800 locuri 
în creșe și grădinițe, 1 298 săli de clasă,iar suprafata comer- cială va spori cu 373 mii mp.Sînt cîteva din dimensiunile unui program vast care prefigurează o puternică dezvoltare economică și urbanistică, chipul unui București mereu tînăr, Capitală a unei țări în plin progres, în plină afirmare socialistă.

în unitățile economice bucureștene au apărut șl au cunoscut o largă extindere peste 60 de ACȚIUNI și INIȚIATIVE ce se cuvin a fi menționate atît pentru efectele asupra diverselor laturi ale producției, cit și pentru deosebita lor valoare educativă. Iată cîteva dintre acestea : „Brigăzile de producție și de educație socialistă", „Nici un gram de metal în plus, nici un gram de metal pierdut", „Fiecare inginer sau tehnician să rezolve o problemă tehnică în afara sarcinilor profesionale", „Procesul milimetrilor", „Reducerea efortului valutar, normă a conduitei noastre profesionale", „Din deșeuri — produse noi", „Controlul și autocontrolul muncitoresc", „Prietenii noului angajat", „Cercurile inovatorilor", „Sfatul fruntașilor", „Micronul, gramul, secunda — in slujba eficienței economice", „Contul colector de economii al grupei sindicale", „Fiecare absolvent al școlii profesionale să producă la nivelul unui muncitor calificat cu 6 luni mai devreme", „Trăsătura etică a fiecărui angajat — lupta Împotriva risipei de orice natură".

28 000 locuri în creșfr șl grădi
nițe ; au tost «mstruit» 888 săli 
de clasă, spații d’ peîte 76 000 
mp în învățămîntul superior; numărul de locuri în căminele muncitorești a ajuns la peste 59 QQQ față de 12 000 In 1972.• S-au construit policlinici și dispensare cu o suprafață de 9 999 mp * numărul de paturi in spitale a sporit cu pesta 
2 500

AU FOST CONSTRUITE ,n acest cincinal : Institutul politehnic, Centrul Național de Fizică, Teatrul Național, Palatul sporturilor și culturii, hotelurile „Intercontinental", „Dorobanți", „Modern", „Parc", 20 de hoteluri au fost modernizate, magazinele „Cocor", „Big Berceni".
DESFACERILE DE MĂRFURI au ■porit de peste ț 4 Qp| în 1975 față de 1970 ; in aceeași perioadă au fost construite spații comerciale cu o suprafață de peste 

154 000 mp.

Viorel SALAGEAN 
Dumitru TÎRCOB
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Claritatea - atribut al stilului 
criticii literareExistă oare un stil al criticii literare ? Sau sînt atîtea stiluri citi critici (după dictonul latinesc : Quot capita, tot sensus, în- tr-o plauzibilă parafrazare) ? De altfel, lucrul este cu atît mai de înțeles, cu cit în zilele noastre critica este la îndemîna oricăruia, fie el ziarist sau scriitor (poet, romancier, dramaturg etc.). Astfel, de pildă, reclamă talentatul prozator Eugen Barbu dreptul la critică și la Istorie literară pentru scriitorii de imaginație : „...era o prejudecată că un scriitor nu poate fi și critic, prejudecată pentru că nimeni mal bine decît cel ce scrie versuri sau proză nu cunoaște în adfncime mecanismele interioare ale literaturii". Nu vom contesta adevărul acestei afirmații, dar, în cazul acesta, le-am putea cere scriitorilor, cînd fac critică, să ne și demonstreze Superioritatea lor în demonstrarea mai sus-zise- lor mecanisme, sau prin alte cuvinte, în analiza literară din punctul de vedere al tehnicii speciale genului corespunzător (a- dică poetul să ne arate în mod explicit modalitățile de creație ale cutărui alt poet, romancierul pe acelea ale altui romancier ș.a.m.d.). Stilul „creatorului", in postură de critic, nu se. poate să nu semene genului său obișnuit de a scrie. Din a- celași text al Iui Eugen Barbu (răspuns la ancheta 

Luceafărului „Scrieți 0 istorie a literaturii române de azi In care autorul 
Gropii este cap de afiș), reținem cu privire Ia cel c* practică o „critică de gașcă" această energică expresie : „în această ipostază, el iși dă poalele peste 
cap la modul cel mal ușuratic".Sîntem, firește, alături de Eugen Barbu în condamnarea acestei dubioase specii de critică, prin firea ei neserioasă, care SC anulează prin propriile ei excese.

Stilul criticilor tinde astăzi la Situarea sa pe un plan cît mai abstract, mai conceptual, la antipodul expresiei plastice a criticii scriitorilor.Criticul Ov. S. Crohmăl- niceanu scrie :„Trăim într-o epocă de Înflorire a exegeticii, cînd vederi noi se deschid interpretării literare, gratie sugestiilor venite din cîm- pul citorva discipline care au cunoscut o dezvoltare superioară în ultimul de

mitele discipline, vorbește de o „deplasare a interesului către o hermeneutici 
a textelor".Ne vom opri asupra a- cestei sintagme noi, obser- vind la rindul nostru că mulți dintre criticii noilor generații literare practică o abuzivă „hermeneutică", dacă înțelegem cuvîntul în sensul său originar, de exegeză a unor texte sacre. într-adevăr. se despică firul în patru și in multiplu de această cifră, pentru a in

însemnări de Șerban CIOCULESCU

ceniu (lingvistica și matematica, in primul rind, sociologia, psihologia adîncu- rilor, antropologia)".într-adevăr, din păcate, „trăim intr-o epocă de înflorire a exegeticii", dacă prin acest substantiv nou, derivat de la exegeză, s-ar Înțelege că este o epocă de neoalexandrinism, cînd Cel puțin cantitativ, dacă nu și calitativ, numărul comentariilor il covîrșește pe oel al creațiilor. Iarăși, din păcate, amestecul matematicii în lingvistică, în filologie, în stilistică și în curînd, poate, și în critica literară propriu-zisă, îl va pune pe cititorul neavizat in fața unor adevărate ecuații algebrice și a unor curbe sau diagrame absolut neinteligibile. Cit despre „psihologia adîncurilot", ea ne-a fost hărăzită de monstruosul progres al psihanalizei, grație căruia bibliografia literară s-ă îmbogățit cu lucrări de critică ale unor medici, versați în „complexe" Ca acela al Iui Oe- dip. in „refulări" și „defu- lări", de interes periferic procesului literar de creație.De altfel, însuși Ov. S. Crohmălniceanu, în continuare, deși pare a saluta încălcarea domeniului criticii de Către mai sus-nu-

terpreta adeseori texte fără nici o valoare literară, ca șl cum ar fi însă de o Importanță capitală și ar comporta maximum de subtilitate și savantlîc în analiza lor. S-ar putea vorbi de un adevărat ficționalism literar, pe tiparul celui filozofic, al lui Vaihinger, în virtutea căruia criticul prea binevoitor procedează față de o lucrare nesemnificativă ca și cum ar fi încărcată de cele mai înalte, dar și cele mai ascunse înțelesuri. Cititorul rămîne uimit, în aceste cazuri, de cită cheltuială de subtilitate face caz criticul in interpretarea unui text lipsit atît de înțeles, cît și de a- grement. în locul frumosului, care este în definitiv ținta tuturor artelor, tronează uneori obscurul, prea adesea în dublură cu url- tul (în ambele sensuri ale cuvintului !).Stilul criticii literare, spre deosebire de acela al altor discipline speciale (medicină, drept, fizică, chimie), nu poate fi unul de strictă circulație internă, ca să zicem așa, spre a fi inteligibil numai între critici și scriitori, între „cri- ticanți" și „criticați". Un articol de Critică literară la obiect trebuie să-1 lămurească pe cititor, pe de o

parte asupra conținutului cărții, pe de alta asupra valorii ei — să-1 lămurească, ierte-ni-se tautologia. în chipul cel mai luminos. Dacă 
cititorul, să zicem, după ci
tirea cârtii, care l-a lăsat 
nedumerit, mai citește și o 
recenzie confuză, este lim
pede că aceasta din urmă 
nu i-ar fi folosit nici ca 
introducere la lectura ace
lei cărți. Cum critica de Serviciu se face adesea înaintea punerii cărții in comerț, la apariția „semnalului", elogiul ditirambic va deschide „apetitul" cititorului binevoitor, dar s-ar putea ca acesta (cititorul) să rămină decepționat la constatarea că exegeza a încercat să prezinte lucrarea ca și cum ar fi fost perfectă — ceea ce nu s-a confirmat la. lectură.Explicația acestui fenomen, in afară de aceea a colegialității greșit înțelese, constă In faptul că a- deseori criticul literar pune înaintea dorinței de justețe în judecata sa veleitatea de a părea cît mai subtil, de a descifra in fiecare fragment supus proiecției sale luminoaâe înțelesuri cît mai „elevate", cît mai „transcendente". în această situație de concurență in „profunzime", între poet, să zicem, și criticul său, atît adîncimea, cît și înălțimea rămîn sau devin tot mai neexplicate.Rostul criticii este tocmai de a limpezi procesul de creație, de a-1 face tangibil cititorului, de a contribui la cultivarea gustului literar și artistic al publicului, astăzi mai numeros ca oricînd. Claritatea este calitatea principală a Stilului critic, așa cum o- nestitatea intelectuală și sinceritatea scrisului sînt condițiile de exercitare firească a profesiunii, de la care nu Se exclude nimeni, dacă își simtg chemarea de a îndruma cu bună credință pe cei ce așteaptă o orientare în hățișul producției editoriale.

tv
In jurul Orei 10,00 — transmisie 

directă : Ședința de dimi
neață a lucrărilor in plen ale 
Marii Adunări Naționale.

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală * Fizică. Oscilații 
și unde elastice (Consultații 
pentru elevii anului tv)
• Chimie. Petrolul.

16.30 Curs de limba germană. ■ 
17,00 Telex.
17,05 De pe plaiuri mustseifcn*.
17.25 Din tării* socialiste.
17,35 Un disc pe 625 de linii.
18,00 Enciclopedie pentru tineret.
18.25 Cabinet juridic.
18,49 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
19,20 1001 de seri : Croitorașul cel 

viteaz.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Pagini de balet. Poem eroic.

Premieră TV. Balet pe muzi
că de Mauriciu Vescan. Inter
pretează ansamblul de balet 
al Operei Române. Coregra
fia : Alexa Mezinceseu. So
liști : Alexa Mezlncescu,
George BodnarclUc, Marin 
Boleru. Versuri de Radu
Boureanu, Radu cârneci. Dan 
Mutașcu.

90,43 Baladă pentru acest pămint. 
vaslui: Peceți vechi — peceți 
noi.

91,09 Magazin eultural-aftiâtic TV. 
22,00 Melodii... melodii.
22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL n

90,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Râdioteleviziunil. Di
rijor : Franțols Huybrechts 
(Belgia). Solist : Christian 
Funke (R. D. Germană). în 
program : Mozart — Uvertura 
la opera „Răpirea din serai"; 
Niccolo Paganini — Concer
tul tn Re major pentru vioa
ră și orchestră ; Simfonia a 
IV-a de J. Brahms — diri
jor : Samo Hubad (Iugosla
via). tn pauză : * TClex
• Bucureștlul necunoscut. 
Moșii, Malalul șl alte distrac
ții populare ale orașului.

22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.22,zi închiderea programului.

„ Căutătorii 
de comori"în numeroase localități din județul Hunedoara a început să se desfășoare manifestarea folclorică tradițională „Căutătorii de comori". Această ediție (a șasea) este dedicată celei de-a 28-a aniversări a proclamării republicii și Zilei Unirii Principatelor Române. în mai multe centre rurale (Băcia, Pui, Ilia, Geoagiu, Beriu, Ghelar și altele) a început „faza pe consilii intercooperatiste", cuprin- zind, în dialoguri pe aceeași scenă, montaje literar-muzicale, recitaluri de poezie patriotică, obiceiuri folclorice, danșuri și muzică populară. Și-au dat concursul peste 100 formații artistice de amatori și brigăzi artistice de agitație de pe lîngâ căminele culturale, precedate de simpozioane, expuneri, mese rotunde, axate pe realitățile vieții noi din patria noastră. Au participat mii de locuitori ai satelor. Ștafeta folclorică „Căutătorii de comori" a declanșat și un concurg de masă — „Cine citește, cunoaște" — pe tema „Județul Hunedoara — prezent și viitor". (Sabin Ionescu).

cinema
• Cercul magic : SCALA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,3®, FAVO
RIT — 9,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16;
18,15: 20,30.
• Seara celei de-a șaptea zile : 
FESTIVAL — 0; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30.
• Tine-ți minte numele : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• J. D. Cahill : PATRIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30.
• Amorul vrăjitor : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 102) —17,15; 
(103) — 20,15. LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Călina roșie : VIITORUL — 14; 
16; 18; 20.
• Suspectul : CENTRAL — 9,15; 
12; 14,45; 17,30; 20.
• Splendoarea pulberii : VICTO
RIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30.
• Cele mai bune momente eu
Stan șl Bran : DOINA — 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30, BUCEGI 
- 15,45; 18; 20.
• Alexandra și infernul : GIU- 
LEȘTI — 9,15; 11,15! 13,30; 15,45; 18;
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Evadatul : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9: 11,15; 13,30;
10; 18.15; 20.30.
• Fiice șl mame : UNIREA — 19; 
18; 20.
• Corupție la Palatul de justiție :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30, FLOREASCA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Mușchetarul român : PACEA — 
15,30; 18: 20,15.
• Denunțătorul — 14,15, Mikael —
16.15, Ivan cel Groaznic (ambele 
serii) — 18.15 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Un rege la New York : GRI- 
VIȚA — 9; 11,45; 14,45; 17.15: 19,45, 
MELODIA — 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30: 20.45, GLORIA — 9,15; 11,45; 
15.30; 18; 20,30.
• Cantemir : POPULAR — 15,30; 
18; 20.15.
• Invincibilul Luke : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trecătoarele Iubiri : LIRA — 16; 
18; 20.
• Polițista : DRUMUL SĂRII —
15,30; 18; 20,15, ARTA — 15,30;
17,45: 20.
o Mastodontul : FERENTARI — 
15.30; 18; 20, MUNCA — 15,45;
18; 20.
• Cazul a avut un deznodămtnt 
fericit s AURORA — 0; 11,15; 13,30;

15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Elixirul tinereții : CRINGAȘI
— 17.
• Marele Gatsby : COTROCENI — 
10; 13; 16; 19.
• Orașul văzut de sus : COSMOS
— 15.30; 18; 20,15.
• Filip cel bun : MOȘILOR — 
14; 18.
• Scufundare la mare adincime : 
MOȘILOR — 9; 11,15; 18: 20.15.
• Calvarul unei femei : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rapsodie nordică : FLACARA
— 15.30: 18; 20.
• Flacăra : VITAN — 15,30; 19.
• Tată de duminică : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Jakob mincinosul : RAHOVA — 
16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Comedie de modă veche —
19.30, (sala Atelier) : Miniaturi li
rice și coregrafice — 20.
• Orchestra simfonică a Radlo- 
televiziuhii : Concert simfonic. Di
rijor : Francois Huybrechts (Bel
gia). Solist : Christian Funke 
(R.D.G.) - 20.
• Opera Română : Rigoletto — 19.
• Teatrul de operetă : voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu MS- 
gureahu) ! Ferma — 19,30, (sală
din str. Alex. Sahiâ) : Titanic vals
— 19.
• Teatrul Mic : Viata e ca un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „c. I. Nottara* (sala 
Magheru) ; Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : Șoc la mezanin — 
19.
• Teatrul Giulești : Copacii mor 
In picioare — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tfi- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30. (sala Victoriei) : Ca
valcada comediei — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : siciliana
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cintece — 
19,30.
• Teatru! ..Țăndărică" (salâ din 
Călea Victoriei) : Ileana SInziana
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Sir și elixir — 17, (la sala Clubului 
T 4) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București : „Ce vrăji mal 
face... losefini" și Ansamblul de 
liliputani de la Circul din Moscova
— 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. ; 
Cinci seri — 10,30.

„ROMĂNIA-FILM“ prezintă: „CURS A“
O producție a Casei de filme unu

Scenariul: Timotei Ursu. dupâ o idee de Petru Vintilâ Regia: Mi.oea Daneliuc. Imaginea: Florin Mlhâllesou. Muzica: Lucian Mețianu. De
coruri și costume: Dumitru Georgescu. Sunetul : Ing. Silviu Cornii. Montajul : Dan Naum, Yolanda Mântulescu.

Cu: Mircea Albulescu, Tora Vasilescu. Constantin Diplan, Olga Bucâtaru, Paul Lavric, Angela Costache, Teofil Câliman, Constanța Co- 
mdnolu șl Mircea Daneliuc. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografica „BUCUREȘTI".

Activitatea culturală în mijlocul 
colectivelor de muncăîntr-o ședință de birou a Comitetului municipal Bacău al P.C.R. a fost analizat modyl cum se preocupă Comitetul de cultură și educație socialistă local de îmbunătățirea conținutului acțiunilor lnstructlv-educati- ve desfășurate în întreprinderi, instituții șl comunele suburbane. S-a avut In vedere, de fapt, o analiză a stilului de muncă însușit, a modului cum organul municipal de partid duce la îndeplinire sarcinile Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, cum iși găsește aplicare Spiritul Programului partidului în domeniul educației politice, al culturii. După cum se cunoaște, comitetele municipale de cultură și educație socialistă constituite statutar ca organe de partid și de stat, iși desfășoară activitatea pe baze obștești, antrenind intr-un plan unitar complex toți factorii educaționali. Această formă de activitate se dovedește bună, eficientă, deoarece facilitează procesul de democratizare a culturii, dind prilejul maselor largi de oameni ai muncii să contribuie ei înșiși la organizarea actului educativ-cultural.Astfel, în ultimii ani, sînt vizibile mutațiile care s-au produs în acest domeniu. Se poate spune că mulți dintre beneficiarii de odinioară ai actului cultural au devenit, In timp, organizatorii multiplelor forme specifice muncii de educație. De fapt, organul de partid local s-a preocupat intens de permanentizarea unui stil de muncă unitar în ce privește viața spirituală a municipiului Bacău, a stimulat forme originale de

antrenare a maselor la organizarea și desfășurarea actului cultural. Astfel, o amplă manifestare intitulată „Bacău — împliniri în trei decenii", desfășurată pe o durată de trei trimestre. a avut ca efect descentralizarea activităților la nivelul întreprinderilor, instituțiilor, căminelor culturale, cluburilor și cartierelor. Cu acest prilej, au fost organizate

cii, calitatea produselor, folosire* capacităților de producție și a timpului de lucru etc. Aceste „Zile complexe" au o reală eficiență în viața întreprinderilor din municipiul Bacău, fapt care a determinat permanentizarea lor și continuă îmbunătățire a programului de desfășurare. Activitățile poartă amprenta conștiinței muncitorești, revoluționare, ele
DIN EXPERIENȚA COMITETULUI MUNICIPAL BACĂU 

PENTRU CULTURĂ Șl EDUCAȚIE SOCIALISTĂ

acțiuni complexe, de durată, care se adresau tuturor domeniilor de activitate (economic, politie, social, cultural și artistic) la care și-au adus contribuția toți factorii educaționali. Această bună inițiativă a convins practic pe toți factorii care conlucrează în acest domeniu că este necesar, în continuare, să se acționeze convergent (într-un consens organizatoric), bineînțeles, cu efect extensiv. Prin Consiliul local al sindicatelor se organizează „Ziua complexă a întreprinderii", o formă atractivă de activitate cultural-educativă și de antrenare a unor largi categorii de particlpanți la dezbaterea principalelor probleme ce frămintă colectivele respective : disciplina mun
De Anul nou

în hanurile turistice argeșeneîn 10 din hanurile sale, cu o capacitate de peste 1 200 locuri, cooperația de consum din județul Argeș organizează, in acest an, revelioane. Hanurile „Dealul Sasului", „Brusturet" și „Rucăr" situate în zone muntoase, ca și cele de la Valea Ursului de lingă Pitești, Domnești, Topoloveni și Leordeni dispun de edificii noi, moderne, de condiții de

confort superioare. Hanurile din zona de munte vor oferi oaspeților, între altele, berbec haiducesc la proțap și pastramă de miel, iar celor care au optai pentru revelion Ia Valea Ursului li se vor servi pui la ceaun și alte preparate specifice bucătăriei locale. Se vor organiza plimbări cu sănii cu zurgălăi, excursii în munți. (Gh. Cirstea)

devenind și o tribună vie de propagare a normelor de muncă și de viață comuniste. într-o perspectivă imediată, la aceste reuniuni muncitorești vor fi invitați (ca urmare a indicației Biroului comitetului municipal de partid) oameni de artă și cultură, membri ai filialelor A.T.M. $1 U.A.P., scriitori și ziariști.O altă acțiune de amploare în sprijinul producției, care a dobindit o tradiție și un larg interes, este „Ecotehnica Bacău", mijloc eficient de informare tehnico-științifică a cadrelor din economia municipiului. Idei valoroase, privind modernizarea proceselor tehnologice, mai buna organizare a producției și a muncii, se materializează in mai toate unitățile economice ale municipiului Bacău, prin antrenarea cadrelor tehnico-inginerești la unele activități concrete de promovare a noului în procesul de producție. Tot în cadrul „Ecotehnicii" au fost popularizate inițiativele muncitorești, or- ganlzlndu-se simpozioane, dezbateri și mese rotunde cu un conținut concret, legat de specificul unităților respective (întreprinderile Confecția, Letea, Partizanul, Proletarul, Ma- șini-unelte, Metalurgica șî altele).O altă formă în care se afirmă eficiența stilului de muncă al Comitetului municipal de cultură și educație socialistă este cea privind modul în care a fost organizată activitatea în universitatea populară, al cărei program a fost orientat tn mai mare măsură cu fața spre producție. Cele peste cincizeci de cursuri organizate anul acesta in Întreprinderi, instituții, cluburi și cămine culturale răspund unor diverse categorii de

public dornic 8ă-și ridice nivelul dc pregătire științifică și de cultură generală. „Probleme actuale privind organizarea și conducerea producției", „Ergonomia ca factor in sporirea randamentului producției", „Estetică industrială", „Rolul ciberneticii in economia modernă", sînt cîteva dintre cursurile cu profil teh- nico-productiv la care se adaugă multe altele, de cultură generală, educație atelst-științifică și educație estetică, majoritatea incluse în program ca urmare a consultării cu viitorii cursanți.Faptul că aceste cursuri sint organizată din inițiativă oamenilor muncii pornind de la nevoile lor stringente, prioritate avind tematica profesională strîns legată de revoluția tehnico-științifică, asigură universității populare o structură diversă și O largă eficiență. Acestui mare număr de cursanți I le adaugă un potențial intelectual valoros (consiliul științific al universității) care, sub semnul unor exigențe sporite, Iși a- dute contribuția la viața culturală a municipiului.Biroul municipal de partid a criticat, pe bună dreptate. Comitetul de cultură și educație socialistă pentru lipsa de creativitate in elaborarea unor modalități specifice, în ce privește aprofundarea Codului principiilor și normelor muncii și vieți! comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. în prezent, un colectiv alcătuit din factorii care organizează activitatea cultural-educativă, pornind de la realitatea că pe teritoriul municipiului s-au impus acțiuni ca „Sfatul omeniei", „Tribunalul onoa- rel", „Comisia de disciplină in acțiune", în cadrul cărora atitudinea opiniei publice este determinantă, definitivează un program complex de manifestări politico-educative și cul- tural-artistlce sub genericul : NORMELE SOCIALISTE DE ETICA SI ECHITATE. NORME DE VIAȚĂ $1 DE MUNCĂ. Această amplă manifestare, de lungă durată, iși propune să răspundă prin inițiative noi Programului partidului. în care se spune că „partidul va asigura condiții ca masele să participe tot mai intens la dezvoltarea culturii naționale. Ia creația de artă, la sporirea valorilor spirituale ale societății socialiste, astfel incit civilizația comunistă să exprime plenar geniul artistic creator al poporului nostru".
George GENOIU

CLUJ-NAPOCA :

Retrospectiva
Alexandru MohiCu toată amploarea cercetărilor din ultima vreme, mai sint încă multe de făcut pentru zugrăvirea, la dimensiuni și nuanțe reale, a fenomenului plastic transilvan. O operă științifică de sinteză presupune elucidarea multor aspecte încă necunoscute și integrarea lor intr-un circuit valoric prin publicații sau expuneri. Iată de ce o retrospectivă, precum este cea a maestrului ALEXANDRU MOHI (născut in 1902 la Derțiu), organizată de Muzeul de artă din Cluj-Napoca. merită o atenție aparte tocmai pentru că facilitează printr-o selecție (63 de lucrări) întilnirea cu o operă ce a contribuit in mod evident la modernizarea mișcării plastice din a- ceastă parte a țării.O caracteristică definitorie a picturii lui Alexandru Mohi a fost configurarea, încă la începutul deceniului al patrulea, a unui stil cu puternice accente personale. Alcătuit din sugestiile cubismului sintetic, acest stil, modulat și perfectat de-a lungul a- nilor, refuzîndu-și absolutizarea mijloacelor, â evoluat lent, fără salturi, brodat în jurul unor dominante cărora li se epuiza întreaga gamă expresivă. Odată precizat limbajul, importantă

era acum alcătuirea repertoriului tematic.Privită în ansamblu, creația lui Alexandru Mohi este străbătută de un puternic suflu umanist, omul surprins în cele mai felurite ipostaze ale e- xistenței sale fiindu-i subiectul preferat. A realizat, cu un rar simț al caracterului, o amplă galerie de portrete, galerie ce-1 impune intre pictorii reprezentativi ai genului în plastica noas-
CARNET PLASTICtră de astăzi. în afară de subtila definire a energiilor ce pulsează dincolo de epidermă, ges.izăm o anumită tipologie a personajelor, care, prin sobrietate $i noblețe (proiectate în prim plan pentru a accentua plasticitatea formelor), prin statica lor monumentală, amintesc de sugestiile cinquecento- ului italian, îndeosebi de Mantegna și Piero della Francesca.Compozițiile sînt inspirate de aspecte culese din realitatea imediată (Electrificare, Introducerea gazului metan. Pod in construcție, Spărgătorii de gheață, Blocuri noi ș.a.), reievind elanul constructiv cu un patos al evocării ce conferă gestului și motivului un grad de ge

neralitate. Autenticitatea notației transformă implicit imaginea într-un relevant document al epocii, constituindu-se într-o interesantă frescă a mutațiilor înnoitoare pe care le cunoaște prezentul României socialiste.Dacă în compoziții și portretistică paleta a cunoscut o anumită sobrietate, cerută de sentimentul grav al e- vocării, peisajele și naturile statice (de pildă cele cu floarea- soarelui) solicită coloristului alte armonii, o mai mare prospecțiune, Se ajunge astfel la acele sugestive transpuneri ale pitorescului transilvan. fie că este vorba de patina medievală a Dejului, Clujului sau Mediașului, fie de aspectul tehnic al unei atmosfere rustice (vezi Casă veche la Bizușa).Pictura maestrului Alexandru Mohi, întemeiată pe o netăgăduită rigoare, pe știință compozițională și pe sensibilitate colo- ristlcă, va rezista timpului pentru că ne comunică realități integrate in structura intimă a unei istorii și civilizații, evocîndti-le Specificul și vitalitatea și recomandînd, astfel, un artist autentic.
Negoifa 
1APTOIU

Un valoros ciclu 
de educație artisticăAdevărata înțelegere a muzicii presupune a- proape întotdeauna un efort îndelungat și plin de răbdare. Este efortul inerent oricărei inițieri, chiar dacă sunetele muzicii pot să delecteze și pe năinl- țiați. Cu atît mai mare, mai cuprinzătoare este insă receptarea acestor sunete at Unei ci nd auditorul pătrunde in structură, organizarea, finalitatea lor estetică, închegată într-o operă în stare să producă bucuria ineîntătoare a artei. Și ce desăvir- șită este participarea la actul artistic a publicului care intuiește corect stilul unei epoci, duhul unor maeștri, relațiile dintre muzica ascultată și ambianța, împrejurările, condițiile obiective șl subiective ce i-au dat naștere !Acestei cauze nobile îi promite ajutorul său profesorul George Bă

lan, prin prelegerile sale publice, organizate de Filarmonica „George Enescu" și desfășurate sub genericul Muzica și Cele
lalte arte. Poate că scris cu pana, tot Ce spune conferențiarul și-ar pierde oarecum din prospețime. Dar felul său Colocvial de 
a expune, suflul ce-1 animă și darul cu totul rar de * chema șl

sistematiza bogăția de date, argumente, detalii in susținerea expunerilor fac din serialul săptăminâl de la Sala mică a Palatului Republicii o foarte e- levată facultate muzicală, utl fel de „universitate liberă", în care verva captivantă a lui George Bălan contribuie la o cit mai largă prețuire a muzicii. la o cit mai generală înțelegere a ei.
CARNET MUZICA!Muzica, arată conferențiarul — în prelegerile sale de pină a- :um, intitulate Muzica 

in ierarhia artelor. 
Muzica și arhitectura, 
Muzica și sculptură, 
Muzica și pictura (octombrie a.c.), Muzica 
și poezia, Muzica și 
drama, Mutica și dan
sul (noiembrie a.c.). 
Mutica și ‘ euritmia, 
Muzica și dansul (decembrie a.c.) — este un fenomen sincretic al Culturii spirituale, pâate cel mai subtil și cu un grad in plus de sensibilitate față de muzele ei surori. într-o dispoziție poetică și totodată de perfectă claritate a expunerii,^ conferențiarul a trasat pină acum în linii

mari, și va continua s-o facă și în viitoarele sale conferințe, o situare a muzicii în istoria culturii omenirii și în Viața spirituală a omului zilelor noastre. El aspiră la descoperirea sufletului muzicii, a resorturilor ei ascunse, care acționează perpetuu asupra noastră cu mijloace, specifice și proprii, dar și cu unele împrumutate de la celelalte arte.George Bălan adună, cu pricepere și răbdare, cioburile rezultate din prea multe și prea amănunțite analize, colecționează opiniile și viziunile multiple a- supra muzicii, ca să le asambleze într-o concepție personală, pe care o folosește apoi spre a face un foarte util act educativ, util marelui public, dornic mereu de a înțelege și de a ști mai mult și mai bine în toate domeniile artei.O pledoarie pentru ca muzica să-și onoreze locul ce i se cuvine in gîndirea și simțirea omului contemporan — iată ce înseamnă conferințele profesorului George Bălan organizate de 
Filarmonica „George 
Enescu".

George SBARCEA

„Cercul magic"Un film inspirat dintr-o lucrare literară are, din pornire, un avantaj : acela al unei densități mai mări de idei, caractere, imagini poetice chiar. Observația aste valabilă Și pentru recentul film românesc „Cercul magic". Independent de valoarea romanului devenit film și de fidelitatea ecranizării, avantajul rămîne, „se citește" cu Ochiul liber pe ecran, în cazul policierului pornit de la cartea Iui N. Mărgeanu, în ciuda multor fire neclarificate ale intrigii, in ciuda multor coincidențe ce diminuează senzația de verosimil, necesară chiar și la un film polițist, „Cercul magic" dispune de relații umane mai bogate, mai dramatice prin complexitatea lor, decît multe alte surori întru gen. De pildă, prietenia pe care o caută pictorul anchetat cu cel care-1 anchetează, tatonarea reciprocă a doi oameni urmărind fiecare altceva, cu vigilentă și persuasiune, e o relație ce transformă o- bișnuita „cursă de șoareci" într-un filaj mai mult psihologic decît spectaculos, di

namic. Aceasta aruncă o lumină caldă, omenească, asupra unui gen socotit, chiar și in bunele sale tradiții, 0 speculație rece, o ecuație eu mai multe necunoscute, un exercițiu al minții. Pe această linie mai nouă se înscrie și siguranța cu care anchetatorul scoa-
CARNET

CINEMATOGRAFICte din joc. in ciuda a- parențelor ce-i sînt la un moment dat defavorabile, un tînăr, pe motivul (neargumentat îndeajuns) că datele lui morale nu-1 duc spre infracțiune. E păcat că tocmai a- cest aspect mai inedit al problemei (aspectul moral al anchetei, pe care societatea noastră pune atîta preț), încrederea anticipată, bazată, așa cum apare in film, mai mult pe flerul polițistului decît pe acel principiu etic superior, nu a fost susținut cu suficientă indeminare artistică. Regizorul David Reu — documentarist ce debutează convingător în filmul

de ficțiune — s-a e- xersat pe o partitură dramatică generoasă, dar uneori fragil construită. Filmul demarează cu nerv, cu o petrecere șocantă ce anticipează drama. Relațiile sînt punctate viu, sugestiv, portretele bine schițate. Dar, pe parcurs, ritmul sa cam destramă, intriga se complică și cu un al doilea „cerc" de crime și cu o rocadă de alibiuri (cam greu de înțeles) de genul : In timp ce la Cluj pictorul X.„, la București, șahistul Y... Totuși, în general regizorul reușește să stăpînească povestirea, iar aceasta se datorează și unei bune colaborări cu interpre- ții (îndeosebi cu actorii Octavian Cotescu, Constantin Codre6cu, Ovidiu Iuliu Moldovan, cu compozitorul Paul Urmuzescu, a cărui muzică punctează cu fantezie tensiunea interioară a scenelor, cu operatorul Aurel Kostrakievicl.Un film polițist în genere atrăgător — pentru că își propune o mai accentuată înnoire de conținut a genului.
Alice MANOIU
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La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a patriei, 

pentru socialism

Președintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, 

Manuel Pinto da Costa, 
a depus o coroană de floriMiercuri dimineața, secretarul general al Mișcării de Eliberare din Sao Tomă și Principe, președintele Republicii Democratice Sao 'Tome și Principe. tovarășul Manuel Pinto da Costa, împreună cu persoanele oficiale care-1 însoțesc in vizita in tara noastră, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal București, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-lo-

PE SCURT DIN ȚARĂCORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:BACĂU. La Bacău a avut loc finala pe țară a Olimpiadei tinerilor strungari și frezori, concurs profesional organizat de C.C. al U.T.C., Uniunea sindicatelor din metalurgie și construcții de mașini și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Aflată la cea de-a 7-a ediție, olimpiada a întrunit la start 80 de tineri strungari și frezori, cîștigători ai competițiilor care au avut loc in toate județele țării și la care au participat peste 70 000 de tineri. Dovedind o foarte bună pregătire teoretică și practică, tinerii au trecut cu succes examenul dificil la care au fost supuși. Cîștigători ai olimpiadei din acest an au fost declarați strungarul Ionel Munteanu și frezorul Gheorghe Năstase, amîn- doi din Bacău.ARAD. La Arad a început construcția unui nou obiectiv social- cultural. Este vorba de casa de cultură a sindicatelor. Noul edificiu va fi prevăzut cu o sală de spectacole avînd o capacitate de 800 locuri, o sală pentru conferințe și simpozioane, o sală de dans, bibliotecă, săli de lectură și alte încăperi rezervate desfășurării diferitelor activități artistice.PRAHOVA. Două noi fabrici de pîine — la Ploiești și Cîmpina — au intrat de curînd în producție. Toate utilajele de înaltă tehnicitate cu care sînt dotate sînt fabricate in țară. Datorită lărgirii bazei materiale de fabricație, întreprinderea locală de panificație ploieșteană a și introdus în vînzare peste 30 de noi sortimente din grupa patiserie. Alte 30 de produse de panificație au fost prezentate într-o expoziție, pentru sondarea preferințelor populației.VRANCEA. în cursul acestui an, locuitorii municipiului Focșani au participat la numeroase activități de îmbogățire a zestrei edilitar-gos-
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA FOTBAL
4—0, în meciul de la FalkirkGLASGOW 17 (Agerpres). — La Falkirk s-a disputat meciul dintre selecționatele Scoției și României, contînd pentru campionatul european de fotbal rezervat echipelor de tineret. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 4—0 (1—0), prin golurile înscrise de Pettigrew (min. 35 și min. 49), Bremner (min. 62) și Craig (min. 88, din lovitură de la 11 m).Pînă la închiderea ediției nu ne-a parvenit rezultatul meciului dintre primele echipe ale României și Scoției.

DATELE FINALELOR 
IN CUPELE EUROPENEDe la secretariatul U.E.F.A. se a- nunță că finala Cupei campionilor europeni la fotbal se va disputa în ziua de 12 mai 1976, la Glasgow, pe stadionul Hampden Park, iar finala „Cupei cupelor" va avea loc pe stadionul Heysel din Bruxelles la 5 mai 1976.

★La Accra s-a disputat meciul retur dintre selecționatele de fotbal ale Ghanei și Guineei, contînd pentru preliminariile turneului olimpic. Fotbaliștii ghanezi au obținut vic
TENIS: De miine, la Stockholm finala 

„Cupei Davis“Odată cu împlinirea a 75 de ani de la instituirea „Cupei Davis", la Stockholm va avea loc, incepind de mîine, meciul final al celei de-a 64-a ediții, între echipele Suediei și Cehoslovaciei.Pină în prezent, „Salatiera de argint" a fost cucerită de numai cinci echipe : S.U.A. (24), Australia (23), Anglia (9), Franța (6) și o dată, anul trecut, insă fără glorie, prin forfait, de către Africa de Sud. Alte opt e-
În cîteva rînduri

NATAȚIE s „Marele premiu" 
al orașului PragaAu început întrecerile pentru „Marele premiu" al orașului Praga la na- tație, competiție la care participă sportivi și sportive din U.R.S.S., S.U.A., România. Cehoslovacia și alte țări.în prima zi de concurs, un frumos succes a obținut înotătoarea româncă Anca Groza, care a terminat învingătoare în proba de 200 m fluture cu timpul de 2’25”. Sportivul american Lautman a cîștigat două probe: 100 m fluture — 58”5/100 și 200 m mixt — 2’ll”6/100, iar Andrei Krîlov (U.R.S.S.) 

cotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.La sosirea înaltului oaspete, o gardă de onoare a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. După depunerea unei coroane de flori, cei prezenti au păstrat un moment de reculegere.în continuare s-a vizitat rotonda monumentului.Șeful statului Sao Tome și Principe a primit apoi defilarea gărzii de onoare.
(Agerpres)

podărești și de înfrumusețare a orașului lor. Valoarea lucrărilor executate pînă acum se ridică la aproape 90 milioane lei. Prin muncă patriotică au fost extinse rețelele de alimentare cu apă și canalizare, s-au reparat străzi, s-au întreținut spatiile verzi și parcurile, au fost extinse și terminate o serie de obiective la noul complex sportiv.BOTOȘANI. La întreprinderea mecanică pentru agricultură si industrie alimentară din Botoșani se fabrică, intr-o variantă îmbunătățită, mașina de distribuit nutrețuri, cu ajutorul căreia se realizează mecanizarea Integrală a procesului de administrare a nutrețurilor la animale. E vorba de nutrețuri tocate verzi sau în amestec cu concentrate. O singură mașină de acest fel înlocuiește munca a 16 oameni.SUCEAVA. în comuna Dolhești a fost inaugurată o nouă școală, care dispune — in afară de săli de clasă — de două laboratoare și o sală de gimnastică. în ultimul an, asemene- nea edificii școlare moderne s-au dat în folosință la Dumbrăveni, Ipoteșt.i, Dărmănești și în alte localități ale județului Suceava. în acest fel, numai in cincinalul actual, zestrea învătămîntului general, profesional și liceal a sporit cu 464 noi săli de clasă.CONSTANȚA. Noua variantă, cu o lungime de 14 kilometri. Mangalia — Limanu. și asfaltarea șoselei Năvodari — Betonaj, care încheie acțiunea de modernizare a tuturor drumurilor din județ — sînt două dintre noutățile rutiere de ultimă ‘ oră în județul Constanța. Frontul de lucru al constructorilor de drumuri constănțeni prevede in anul viitor realizarea unei centuri de ocolire a comunei Mihail Kogălniceanu pc șoseaua București — Constanța, precum și lărgirea Ia 4 benzi a șoselei Constanta — Basarabi.

toria cu scorul de 6—2 și s-au calificat pentru turul următor. în care vpr întîlni formația Senegalului.în primul joc, desfășurat la Conakry. echipa Guineei cîștigase cu scorul de 1—0.
BOX : Primii zece 
pugiliști români 

în anul 1975Ca la fiecare sfîrșlt de an, federația de box a alcătuit lista celor mai buni pugiliști români ai anului 1973. Ea a fost realizată pe baza consultărilor unor cadre tehnice de specialitate, antrenori, arbitri, ziariști etc., avînd drept prim criteriu performantele obținute pe plan internațional (campionatele europene — iunie 1975) și apoi cele interne.Cei 10 boxeri aleși sînt, în ordine, următorii : 1. Cuțov Simion (Dinamo) ; 2. Silberman Victor (Rapid) ; 3. Gruescu Constantin (Steaua) ; 4. Simon Mircea (Dinamo) : 5. Ibrahim Faredin (Farul) ; 6. Cosma Remus (Dinamo) ; 7. Tone Mircea (Box Club Galați) ; 8. Cuțov Calistrat (Dinamo) ; 9. Dobrescu Paul (Dinamo) ; 10. Cipere Dumitru (Metalul Drobeta Turnu-Severin).

chipe au fost finaliste ale competiției : România (3), Italia (2), Spania (2), iar India, Japonia, Mexic, R.F. Germania și Belgia cite o singură dată.După cum se vede, cea de-a 64-a finală va fi „inedită", atît echipa Suediei, cit și cea a Cehoslovaciei ajungind pentru intîia oară în această fază a „Cupei Davis". Va fi o finală europeană, iar „Salatiera" o va cîștiga fie echipa lui Borg, fie aceea a lui Kodes.
s-a situat pe primul loc In cursa de 400 m liber, fiind cronometrat tn 4’10”.

ȘAHLa Sinaia s-au încheiat aseară întrecerile celei de-a 39-a ediții a campionatului național masculin de șah. Pentru a 7-a oară, titlul a fost cucerit de jucătorul bucureștean Victor Cio- ciltea, care a totalizat 13 puncte. în ultima rundă, Ciocîltea a remizat cu Pavlov. Pe locurile următoare s-au clasat C. Partoș, cu 11 puncte, și Th. Ghițescu, de asemenea cu 11 puncte.

Cronica zilei întoarcerea de la Moscova Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

funcții.al Re-George

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a primit mesaje de mulțumiri din partea președintelui Consiliului Național al Elveției, Rudolf Etter, și a președintelui Consi- , liului Statelor, Willi Wenk, pentru felicitările ce le-au fost adresate cu ocazia alegerii lor în aceste4rMinistrul afacerilor externe publicii Socialiste România. Macovescu, a adresat ministrului afacerilor externe și cooperării al Republicii Niger, căpitan Moumouni Djer- makoye Adamou, un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a acestei țări.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Finlanda, Kalevi Sorsa, pentru mesajul adresat cu prilejul funcție. numirii sale în această
★

■ fost semnat la BueuMiercuri rești Planul de colaborare între Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste România și Ministerul Sănătății al Republicii Populare Ungare în domeniul sănătății publice și al științelor medicale pe următorii trei ani.Documentul prevede intensificarea în continuare a colaborării între cele două ministere, a vizitelor reciproce de specialiști, schimburilor de experiență, dezvoltarea conlucrării între institutele științifice de cercetări medicale din cele două țări.
★Cu prilejul împlinirii a 325 de ani de Ia nașterea cărturarului Antim Ivireanul, la Muzeul arhivelor din Capitală a avut loc, miercuri, o sesiune de comunicări științifice. Manifestarea s-a desfășurat sub egida Direcției Generale a Arhivelor Statului, Universității București și a institutului de istorie și teorie literară „George Călinescu".Specialiști in literatura noastră veche. cercetători ai operei lui Antim Ivireanul au relevat, în cadrul comunicărilor prezentate, personalitatea complexă a cărturarului român, originalitatea stilului său, aspecte mai puțin cunoscute legate de activitatea de jurist și miniaturist a acestuia.
★In aula Academiei Republicii Socialiste România a avut loc. miercuri, sesiunea de comunicări științifice cu tema „Geologia Carpaților Apuseni", organizată de secția de științe geologice, geofizice și geografice a Academiei și Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei.
*„Eficienta filmului didactic în procesul de predare-învățare" s-a intitulat recenta dezbatere organizată de Oficiul central pentru mijloace de în- vățămint. la care au participat peste 200 de cadre didactice, inspectori, cercetători, regizori.
*Comemorarea a 600 de ani de Ia moartea scriitorului italian Giovanni Boccaccio a fost marcată, miercuri după-amiază, printr-o manifestare o- magială, organizată in Capitală de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Uniunea scriitorilor și Asociația de prietenie româno-italiafllf?Manifestarea șe înscrie în cadrul marilor aniversări culturale, recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și U.N.E.SiC.O. pe anul 1975.Cu acest prilej, scriitorii Alexandru Bălăci, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Eta Boeriu și Ștefan Crudu au evocat personalitatea și opera literară a marelui scriitor italian.A urmat filmul artistic ..Boccaccio", producție a cinematografiei italiene.
★La Galeria de artă „Eforie" din Capitală a avut loc, miercuri după- amiază. vernisajul unei expoziții de plastică de spectacol. Sînt prezentate schițe de decoruri și costume semnate de 22 pictori scenografi.Expoziția va rămîne deschisă timp de 21 de zile. (Agerpres)

Tineretul și natura A apărut

(Urmare din pag. I)gul unui nou cincinal, cînd începem să dăm viață unor noi și importante planuri constructive și educative, mă gîndesc că înarmarea temeinică a tineretului nostru cu cunoștințele și cu grija tă pentru deteriorării de viață reprezintă inobile obligații societății socia-

necesare permanen- prevenirea mediului al omului una dintre cele mai arzătoare și mai ale liste. Intr-o asemenea activitate sint chemați să-și aducă o contribuție responsabilă, patriotică, toți factorii care alcătuiesc sistemul educativ : școala, organizațiile de pionieri și U.T.C., familia, instituțiile cultural-educative, presa, radioul, televiziunea etc. Copiii, tinerii din patria noastră, educatorii lor merită desigur toată lauda pentru interesantele deosebit inițiative cerea și fondului grijirea

monumentelor naturii, a parcurilor și spațiilor verzi, înfrumusețarea școlilor și localităților în care trăiesc. Se cuvin, de asemenea, menționate variatele forme de educație — cercurile micilor naturaliști, activitatea sportiv-turis- tică, tradiționalele manifestări pioniereștidin „Săptămîna primăverii" dedicate plantărilor de pomi și flori. îngrijirii păsărilor ș.a. (Seminarul internațional cu tema „Educarea copiilor în scopul ocrotirii mediului înconjurător", ținut nu de mult în tara noastră, consemnînd aceste acțiuni românești. a concretizat o serie de preocupări și manifestări prioritare în vederea elaborării sistemelor naționale,stimuleze inițiativa și fantezia copiilor, gîn- direa lor creatoare, o- rientîndu-le spre acțiuni utile societății, spre rezolvarea unor probleme cărora umanitatea le caută răspuns).

educative menite să
?îde utilele vizind refa- îmbogățirea forestier, inși ocrotirea

vremea
Ieri !n țară : Vremea a continuat să 

se încălzească, îndeosebi în zonele din 
vest. Cerul a fost variabil în Muntenia 
și Dobrogea și mai mult noros în rest. 
Au căzut precipitații sub formă de 
ploaie în Banat, Criș^na, nordul și 
vestul Transilvaniei și cu caracter lo
cal în Moldova, iar izolat în vestul și 
nordul Olteniei. In Maramureș, preci
pitațiile au fost la început sub formă 
de ploaie, lapoviță șl ninsoare, apoi 
numai sub formă de burniță și ploaie. 
S-a produs polei în nordul Crișanei, 
Maramureș, nordul și vestul Transil
vaniei și izolat în Moldova. La vîrful 
Iezer și în munții Bucegl a nins. In 
sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei 
s-a semnalat ceață și chiciură. Vîntul 
a prezentat intensificări locale în Ba
nat, sudul Moldovei, în zona Deltei și 
la munte. La ora 14 temperatura aeru
lui oscila între minus 6 grade la Joseni

Miercuri dimineață, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, s-a reîntors in Capitală, venind de la Moscova, unde a participat la consfătuirea miniștrilor afacerilor externe ai R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. Polone, Republicii Socialiste România, R. P. Ungare șl U.R.S.S,Cu același avion a sosit și Peter Mladenov, ministrul afacerilor externe al R. P. Bulgaria, care a făcut o scurtă escală pe aeroportul Otopeni.Cu acest prilej, avut o discuție nească.Au fost de față adjunct al ministrului afacerilor ex-
cel doi miniștri au cordială, priete-Constantin Oancea,

Delegația Partidului Comunist din Belgia, condusă de Georgeș Glineur, membru al Biroului Politic, președintele Biroului Federației P.C.B. din Charleroi, care la invitația C.C. al P.C.R. se află în țara noastră, a vizitat o serie de obiective economice, social-culturale și istorice din județele Sibiu și Argeș. Delegația P.C. din Belgia a fost primită la sediul Coml-
Realizări ale industriei locale bihoreneToate unitățile din industria locală a județului Bihor au raportat realizarea înainte de termen a sarcinilor de plan din ultimul an al actualului cincinal, Avansul cîștigat în realizarea planului anual de producție de grupul întreprinderilor de industrie locală Bihor se concretizează printr-o producție suplimentară în valoare de peste 50 milioane lei, livrări suplimentare la export, precum si produse livrate tn plus la fondul pieței în valoare de peste 17 milioane lei, din care aproape

FABRICA DE 
IN ÎNTREGIMES-a încheiat procesul de modernizare și mecanizare completă a fabricii de cherestea „1 Mai" do pe platforma întreprinderii forestiere pentru exploatare și transport din Piatra Neamț. Lucrările de modernizare și mecanizare a acestei importante unități economice au pornit de la o propunere a oamenilor muncii și s-au desfășurat fără a se recurge la întreruperea procesului de producție.— Ca urmare a acestor lucrări — ne spunea tovarășul St.elian Dulfu, directorul între- ■ prinderii — s-au creat condiții, ,

LA FILIAȘI

TRANSFORMATORUL 30000La întreprinderea din Filiași a fost produs transformatorul electric cu numărul de fabricație 30 000. Depășirea continuă a prevederilor de plan a fost însoțită de o substanțială diversificare și modernizare a produselor. Numai în acest an, de exemplu, aici au trecut cu succes probele de omologare și au fost asimi-

Astfel de preocupări vor trebui să-și găsească un loc mai statornic în programele de învățămînt, în manualele școlare. Mă gindesc, în acest sens, la lărgirea și întărirea bazei predării ecologiei în liceu și in invățămintul superior tehnic și economic. Introducerea ecologiei In planurile de învă- țămint universitare, cu titlu facultativ, a însemnat desigur un pas important de început. care acum ar trebui continuat prn trecerea acestui studiu intre disciplinele obligatorii. în acest mod. acțiunilor cu caracter educativ, apelului patriotic adresat copiilor, cetățenii miine ai ocroti si ra, mediul înconjurător, li s-ar adăuga — firesc și necesar — cunoștințele științifice și deprinderile utile unei activități sociale de cea mai largă semnificație umană.

tinerilor — activi de țării — de a îngriji natu-

și 14 grade la Oravița. In București : 
Vremea a fost in general frumoasă și 
s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin. Temperatura maximă 
a fost de 6 grade.

Tlmpul probabil pentru zilele de 19, 
2,‘> și 21 decembrie. In țară : vremea va 
fi în general umedă și va continua să 
se răcească, mal ales în jumătatea de 
nord a țării. Cerul va fi mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații atît sub 
formă de ploaie, cit și sub formă de 
lapoviță și ninsoare în cea mai mare 
parte a țării. Vîntul va sufla potrivit 
cu intensificări, mai ales în jumătatea 
de est a țării și la munte, unde pe 
alocuri va spulbera zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
minus 7 șl plus 3 grade, iar maxime
le între minus 5 și plus 5 grade. Con
dițiile atmosferice vor fi favorabile 
producerii de polei la începutul inter
valului în zonele din sud. In Bucu
rești : Vreme în răcire, cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea precipitații 
temporare. Vînt potrivit, cu intensifi
cări. La Începutul intervalului. con
dițiile atmosferice vor fi favorabile 
poleiului. 

terne, funcționari superiori din acest minister.Erau prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice, precum și Ivan Abagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria, la București, și membri ai celor două ambasade.
★La plecarea din Moscova, ministrul de externe român a fost condus de A. G. Kovaliov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și de funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S.Au fost prezenți Gheorghe Badrus, ambasadorul României Sovietică, și membri ai în Uniunea ambasadei.(Agerpres)

tetului județean Sibiu al P.C.R. de tovarășul Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean.De asemenea, delegația a avut convorbiri la Pitești cu membri ai conducerii Comitetului județean Argeș al P.C.R.

8 milioane reprezintă bunuri de larg consum.Rezultate remarcabile a înregistrat și trustul de construcții locale, care a realizat un volum de lucrări suplimentare de peste 13 milioane lei și a predat peste sarcina de plan 200 de apartamente. De asemenea, un mare număr din cele 83 noi obiective din planul de investiții al consiliului popular județean au fost predate înainte de termen, ceea ce a permis să se realizeze lucrări suplimentare in valoare de peste 60 milioane lei. (Dumitru Gâță).
CHERESTEA 
MECANIZATAca fabrica să-și reia procesul de fabricație după sistemul nordic. Aceasta înseamnă că, începînd de la descărcatul buștenilor, continuînd cu cojirea, alimentarea gaterelor, sortarea pe benzi și împachetarea, pină la încărcarea în vagoane a cherestelei — totul este mecanizat. Eficiența economică a acestor lucrări de mecanizare este dovedită de faptul că, în noile condiții de muncii a crescut cu 125 la sută față de vechiul procedeu de fabricație. (Ion Manea).

)
lucru, productivitatea

î-----. . - <

late în producția de serie 50 tipuri și variante noi de transformatoare. Evidențele statistice a- testă că circa 90 la sută din pro- ducția-marfă realizată anul a- cesta la întreprinderea de transformatoare electrice mici Filiași a fost formată din produse noi, asimilate în fabricație în ultimii trei ani. (Agerpres)
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„SPUTNIK": GAZUL SE POATE TRANSFORMA 1N METAL
lntr-un recent articol publicat in cunoscuta revistă sovietici 

„SPUTNIK" se emite îndrăzneala ipoteză că este posibil să se realizeze, 
pe cale industrială, metal din hidrogen. In condițiile in care penuria 
de materii prime se resimte tot mai mult, confirmarea acestei ipoteze 
ar fi de natură să deschidă in fala omenirii perspectivele unei surse 
practic nelimitate de metale, fără de care dezvoltarea economici, pro
gresul civilizației sint de neconceput.Natura a procedat cu înțelepciune atunci cînd a „stabilit" ca, in condiții determinate, materia să existe în acea stare în care, prin modul cum sînt dispuși, atomii să cheltuiască minimum de energie posibil. Iată de ce, pe suprafața Terrei. hidrogenul este un gaz, apa un lichid, în timp ce grafitul este un corp solid. Ce se întîmplă însă dacă acestea sint supuse la presiuni mari ? Logica elementară ne face să presupunem că distanțele dintre atomi se vor micșora. Prin urmare, echilibrul energetic va fi perturbat, iar atomii vor trebui să se restructureze, materia trecînd astfel intr-o altă stare.Această idee, de o seducătoare simplitate, i-a incitat pe oameni, încă din secolul XVIII — cînd Lavoisier a demonstrat că grafitul și diamantul sînt de aceeași natură chimică — să încerce să fabrice diamante artificiale. Tentativele au fost numeroase, dar fără roade. Simplitatea s-a dovedit a fi înșelătoare. Numai în a doua jumătate a secolului XX — cînd fizica corpurilor solide a acumulat suficiente date asupra specificității tranziției de la o stare la alta și asupra structurii rețelelor cristaline, iar tehnica a furnizat cercetătorilor mijloace eficiente pentru obținerea de presiuni înalte — a putut să realizeze omul primul diamant artificial.Sub impulsul inițial al acestei concluzii, s-a făcut încă un pas înainte : dacă carbonul hexagonal — adică grafitul, a putut să fie transformat, sub presiune, în diamant, nu s-ar putea ca pornind de la un analog structural al grafitului, nitrura de bor hexagonal, să se obțină o substanță care să semene cu diamantul 7

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari a Republicii Populare ChinezePEKINAm aflat cu multă Întristare despre încetarea din viață a tovarășului Kan Șen, vicepreședinte al C.C. al P. C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, reprezentant de seamă al partidului și statului dumneavoastră, prieten al poporului român și al României socialiste. ,împărtășind durerea provocată de această grea pierdere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă transmit dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Comitetului . Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze și întregului popor chinez cele mai sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

Excelenței Sale 
Locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE

Președintele Consiliului Militar Suprem, 
Șeful Statului NigerSărbătorirea Zilei naționale a Republicii Niger îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului, al guvernului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai sincere urări de prosperitate și pace pentru poporul nigerian prieten, Consiliul Militar Suprem și guvernul Republicii Niger, iar dumneavoastră personal urări de sănătate și fericire.îmi exprim încrederea că relațiile bilaterale vor cunoaște noi dezvoltări. In interesul comun al popoarelor român și nigerian, al cauzei colaborării și progresului in lume, al edificării unei noi ordini economice și politice internaționale.

R. D. GERMANĂ „Miinile de aur"

ale muncitorilor de mime

„Hotări- pasiunea, silința și

O clădire cu linii sobre, cu arhitectură funcțională. Pe frontispiciu, o placă cu inscripția : „Centrul de îndrumare profesională al orașului Schwedt". încăperile sale adăpostesc o activitate laborioasă, interesantă. Intr-una din ele pot fi văzute felurite „produse" meșterite de u- cenicii Combinatului petrochimic, ai Combinatului de construcții și montaje Ost. ai U- zinelor reunite de turtle și celuloză și ai altor întreprinderi locale. Nu puține din o- biectele expuse vă- . dese pricepere și ingeniozitate, faptul că cei ce te-au realizat vor deveni — cum se spune aici — munertbri cu „mîirii de aur". Pe un perete, o inscripție cu litere mari : toare sînt perseverența, curajul".Instituția legături multiple cu șooli, elevi și părinți. Printr-un contract este stabilită contribuția fiecărei întreprinderi a orașului, pentru ca centrul de îndrumare să-și poată îndeplini în bune condiții rosturile sale.Activitatea centrului este minuțios organizată. De pildă, pentru elevii din clasa a șasea ai școlilor generale politehnice de zece ani au fost înființate grupe, pe categorii profesii, conduse, regulă, de maiștri experiență. Dacă rințele individuale tinerilor corespund cu cerințele și posibilitățile societății și ale e-

conomiei naționale, urmează o îndrumare sistematică, de mai mulți ani, spre profesia aleasă. Programul de activitate al grupelor cuprinde ore de informare, vizite în întreprinderi, ore de lucru experimental, iar, mai tîrziu, încadrarea în producție pe timpul vacantei.Desigur, Centrul de îndrumare profesională din Schwedt nu este unicul de acest gen din R.D.G. Primele instituții similare au luat ființă încă în 1967. Pînă la sfîrșitul anului acesta numărul lor va a- jungg la 160, urmînd ca într-un termen scurt'* asemenea centre să fie create în toate loca^tâtile mai importante ale țării.Experții în materie din R.D.G. sînt de părere că 70 la sută din tinerii și tinerele care vin în aceste lăcașuri de pe băncile școlilor nu ridică probleme complicate în alegerea profesiei, în timp ce pentru restul de 30 la sută sînt necesare mai multe convorbiri pentru găsirea unei soluții și în anumite cazuri e nevoie de explicații mai îndelungate și a- profundate pentru a determina un elev sau altul să se hotărască pentru o anume profesie.Cele mai bune rezultate în îndrumarea profesională au fost obținute acolo unde pregătirile se fac în perspectivă, unde elevii și părinții sînt informați simultan, unde întreprinderile, școlile, organizațiile de tineret și organele locale de

întreține

18 de de cu do- ale

Raționamentul s-a dovedit cit se poate de just. Previziunea savanților a permis astfel crearea unui material denumit borazon.Nu este vorba" numai de faptul că industria are acum la dispoziție un material care prin marea sa rezistență la temperaturi înalte este de 10 ori mai eficace decit diamantul în polizarea oțelului, ci mai ales de faptul că omul a putut obține, grație presiunii, o substanță nouă, in

existentă în natură. Desigur, sa- vanții au dorit să valorifice mai din plin experiența dobindită, ceea ce a condus la o nouă idee, de-a dreptul paradoxală : aceea a obținerii de hidrogen metalic.Este oare posibil să se obțină metal dintr-un gaz ? Nu este cîtuși de puțin vorba de prestidigitație tehnică. Calculele unor oameni de știință ca Y. Ka- gane, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., arată că acesta nu va fi un metal ca oricare altul. Principala sa calitate va fi aceea de a-și păstra însușirea de superconductor la temperaturi destul de ridicate. Mai trebuie oare să menționăm ce cotitură va înregistra electrotehnica datorită acestui material fără rezistență electrică ? Puterea mașinilor va crește, iar pierderile de curent vor dispărea.Obiectivul este deci clar. Care sînt Insă mijloacele prin care să fie
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stat colaborează strîns. într-o serie de școli, îndrumarea profesională reprezintă în fapt o parte componentă a planurilor de învăță- mint. De altfel, elevii din ultimul an al școlilor generale politehnice de zece ani, înce- pînd de la 31 octombrie și pînă aproape de sfîrșitul anului școlar, încheie, în marea lor majoritate, contracte cu diferite întreprinderi pentru obținerea unei calificări prin intermediul școlilor profesionale ale acestora. Evident, structura învătămîntului profesional este coordonată cu necesitățile dezvoltării e- - conomiei naționale.Astfel, în acest an, e- « :4evii sînt' îndrumați cu precădere spre școlile profesionale care pregătesc muncitori pentru întreprinderi din industriile energetică și carboniferă, chimică, construcții de mașini grele și utilaje. din transporturi și agricultură.în prezent, în R. D. Germană funcționează 740 de școli profesionale ale întreprinderilor și 295 de școli profesionale comunale, care pregătesc 462 000 de viitori muncitori. Succesele obținute în R. D. Germană în domeniul formării profesionale a tinerilor aduc o contribuție de seamă la dezvoltarea celor mai diverse sectoare ale economiei, la înfăptuirea marilor o- biective și sarcini a- flate în fața constructorilor socialismului din țara prietenă.
C. VARVARA

atins 7 $i ele sînt destul de „simple": trebuie să se obțină o presiune u- riașă, de ordinul megabarilor. Am văzut că distanțele dintre atomi se micșorează pe măsură ce sporește presiunea. Să presupunem că presiunea crește continuu, făcînd ca a- tomii să se apropie și mai mult. în aceste condiții, intervine un moment în care va fi „dezavantajos", din punct de vedere energetic, pentru e- lectronii fiecărui atom să se rotească în jurul nucleului lor. Ei se vor a- sambla atunci într-un „gaz electronic”, rotindu-se în jurul tuturor nucleelor. Materia va trece astfel In stare solidă, respectiv metalică.Tocmai acest fenomen trebuie să se producă, cu hidrogenul. De altfel, fenomenul s-a și produs In laboratoarele Institutului de fizică a presiunilor înalte, unde a fost realizat hidrogen metalic, din păcate pentru moment în cantități microscopice, imposibil de studiat. Instalația experimentală a institutului a permis deocamdată numai să se contureze certitudinea că noul material poate fi obținut. în continuare, este nevoie de multe alte eforturi. Hotărî- toare va fi o nouă presă — cu un efort axial de peste 50 000 de tone, al cărei schelet metalic înalt de 32 de metri seamănă cu un mastodont care prinde treptat viață. Nu mal rămîne mult de așteptat. In momentul în care uriașul din oțel va păși cu „talpa" lui grea pe eșantionul pregătit se va obține materialul dorit.In fața oamenilor de știință au mai rămas încă unele neclarități. De pildă, așa cum se știe, corpurile reacționează în mod cu totul diferit atunci cînd dispare presiunea. Se pune deci întrebarea : cum se va comporta hidrogenul metalic 7 Referitor la aceasta, părerile sînt împărțite. Multe elemente fac să se presupună că el își va păstra proprietățile, dar numai timpul va da răspunsul hotărîtor.
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ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U. 
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE 

Activitate intensă, constructivă, 
depusă de România în decursul sesiuniiNAȚIUNILE UNITE 17 — Corespondentul nostru transmite : Cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și-a încheiat, miercuri după-amiază, lucrările începute la 18 septembrie a.c. La dezbaterile, negocierile și deliberările care au avut loc în cele trei luni au participat 14 șefi de state sau de guverne, 6 vicepremieri și 123 de miniștri.Dintre cele circa 130 de puncte ale agendei sesiunii, prin importanța deosebită care li s-a acordat în cadrul dezbaterilor și prin gradul îna’t în care preocupă comunitatea națiunilor, se detașează cele privind dezarmarea, dezvoltarea, decolonizarea și democratizarea O.N.U. și a raporturilor internaționale în general.La această sesiune România a avut două puncte proprii pe ordinea de zi : „Creșterea rolului O.N.U. în menținerea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate națiunile și promovarea normelor dreptului internațional" și „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume".Rezoluțiile prezentate la aceste puncte de România, împreună cu două mari grupuri de state, au fost adoptate prin consens, reprezentanții statelor membre evidențiind spiritul de cooperare largă al coautorilor rezoluțiilor, eforturile și consultările multilaterale și laborioase întreprinse cu răbdare și grijă pentru ajungerea la texte general acceptabile.La adoptarea acestor rezoluții, guvernul român a contribuit în măsură importantă prin documentele Înaintate sesiunii Adunării Ge

La Conferința asupra cooperării economice internaționale 

de la Paris

Se afirmă necesitatea instituirii unor raporturi noi, 
echitabile între toate statele lumiiPARIS 17 (Agerpres). — Lucrările Conferinței asupra cooperării economice internaționale, care se desfășoară la Paris, au prilejuit o nouă afirmare a necesității de a se institui raporturi noi, echitabile între toate țările lumii. Ministrul de externe al Elveției, Pierre Graber, a declarat că, în actualul context internațional, cînd interdependența dintre țările lumii se află în continuă creștere. Elveția se pronunță pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. El a condamnat politica confruntării, pronunțindu-se pentru dialog și cooperare între toate țările lumii.în aceeași ordine de idei, Miloș Mi- nici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia, a subliniat necesitatea stabilirii unor relații economice echitabile intre producătorii de materii prime și statele occidentals industrializate. El și-a exprimat regretul că nu s-a ajuns la un acord pentru extinderea participării la conferință, astfel încit un număr sporit de țări să fi avut posibilitatea să-și prezinte punctele de vedere proprii.Deși a participat la conferință în calitate de membru al delegației C.E.E., ministrul de externe al Marii Britanii, James Callaghan, a apărat un punct de vedere deosebit de cel al țărilor Pieței comune, care, a precizat el, reflectă interesele naționale ale Marii Britanii. El a cerut stabilirea unei limite a prețului minim al petrolului, garantarea investițiilor petroliere și încurajarea cercetărilor privind găsirea unor surse alternative de energie.Ministrul egiptean al petrolului, Ahmed Ezz-el-din Hilal, a arătat că majorările prețului la petrol au fost necesare pentru corectarea unei inechități, întrucît aceste prețuri au fost menținute timp de peste 20 de ani în mod forțat sub nivelurile reale ale pieței. Reprezentantul egiptean s-a pronunțat, totodată pentru reforma

Ziarele de îerl au publicat comunicatul consfătuirii ce a avut loc timp de două zile la Moscova, cu participarea miniștrilor de externe ai Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. Germane, Poloniei, României, Ungariei, U.R.S.S., și care a prilejuit un larg schimb de păreri asupra unor probleme majore ale actualității internaționale. Cu acest prilej, ministrul afacerilor externe al României a prezentat poziția partidului și statului nostru în legătură cu problemele abordate.Așa cum este cunoscut, partidul nostru militează neabătut pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească pe multiple planuri cu celelalte țări socialiste — orientare programatică, reafirmată de Congresul al XI-lea — considerînd că aceasta corespunde pe deplin intereselor tuturor popoarelor din țările socialiste, intereselor destinderii și progresului în lume. „în conformitate cu Directivele Congresului al XI-lea — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — vom acționa în continuare, cu toată hotărîrea, pentru dezvoltarea colaborării politice, economice, tehnico-științifice și culturale cu toate țările socialiste. Considerăm că unitatea și colaborarea între toate țările socialiste constituie un factor determinant al succesului In opera do edificare a socialismului în fiecare țară, al creșterii prestigiului socialismului în lume, al sporirii contribuției sale la politica mondială de colaborare, destindere și pace." Plenara Comitetului Central al partidului, din 18 decembrie 1975, a exprimat deplina aprobare față de activitatea desfășurată de partidul și statul nostru în vederea dezvoltării acestor relații, apreciind că o asemenea activitate servește cauzei păcii și socialismului, triumfului luptei tuturor forțelor antiimperialiste.în cadrul acestor relații, un loc important îl ocupă colaborarea pe planul vieții internaționale în lupta pentru întărirea necontenită a forțelor socialismului, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Pornind de la aceste obiective, țara noastră' participă la întilniri și consfătuiri cu 

nerale și anume „Poziția României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea activității O.N.U., Ia întărirea rolului său in realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orinduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei păci trainice", și „Poziția României în problemele dezarmării, în primul rind ale dezarmării nucleare, și în instaurarea unei păci trainice în lume". Aceste documente românești au trezit un larg ecou pozitiv în rîndurile statelor membre.în total. România a participat la elaborarea și negocierea a 34 de rezoluții. Este vorba de documente privind problemele dezarmării, dezvoltării, decolonizării și democratizării O.N.U. în acest context, amintim rezoluțiile referitoare la evaluarea, la mijloc de termen, a rezultatelor deceniului dezarmării și creșterea rolului O.N.U. în acest domeniu, transpunerea in viață a „Declarației cu privire la întărirea securității internaționale" și crearea condițiilor favorabile unificării pașnice și independente a Coreei, evaluarea rezultatelor strategiei internaționale a dezvoltării și pregătirii celei de-a IV-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., aplicarea „Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale" și altele.Participarea activă a României la Viața organizației, precum și eforturile sale constante pentru creșterea rolului și eficienței organizației în cîmpul vast al vieții politice și economice internaționale s-au bucurat de o înaltă apreciere a statelor membre.

rea actualului sistem monetar internațional, avindu-se în vedere, cu prioritate, satisfacerea intereselor statelor în curs de dezvoltare. Vorbind despre necesitatea stabilirii unei noi ordini economice internaționale, el a cerut asigurarea liberului acces al produselor statelor în curs de dezvoltare pe piețele țărilor industrializate.Pentru Japonia, obiectivul prioritar îl reprezintă promovarea cooperării internaționale, pentru soluționarea dificultăților create de recesiunea economică, inflație și creșterea deficitelor balanțelor de plăți, a menționat ministrul de externe nipon, Kiichi Miyazawa. în aceeași ordine de idei, el a arătat că problema energetică poate fi soluționată numai printr-un dialog constructiv între statele producătoare și cele consumatoare de petrol. „Dialogul este indispensabil, a Spuș ministrul de externe nipon, întrucît nici una din țări nu poate soluționa astăzi, singură, aceste probleme".Secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, s-a referit în cuvîntul său la necesitatea cooperării între statele industrializate și cele în curs de dezvoltare. „Divergențele noastre sînt mari, a spus el, dar și mai mari sînt rațiunile care ne cer să acționăm împreună". în pofida acestor recunoașteri, secretarul de stat american a cerut țărilor exportatoare de petrol să reducă prețul la acest combustibil, fără a propune vreo scădere a prețurilor la produsele industriale exportate de țările dezvoltate.Un purtător de cuvînt al Ministerului Libian al Afacerilor Externe a declarat, potrivit agenției ARNA, că Libia nu se consideră angajată față de nici un fel de rezoluție care ar putea fi adoptată la Conferința de la Paris asupra cooperării economice internaționale. în legătură cu aceasta, el a precizat că reuniunea de la Paris nu asigură participarea sau cunoașterea punctelor de vedere ale tuturor țărilor în curs de dezvoltare.
celelalte țări socialiste, considerînd că schimburile de păreri contribuie la întărirea conlucrării, în vederea sporirii contribuției acestor țări la soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale corespunzător intereselor tuturor popoarelor.Evoluția situației internaționale actuale este determinată de ample transformări revoluționare, de mutațiile profunde ce au loc în raportul de forțe, de afirmarea puternică a 

ÎN SPIRITUL CERINȚELOR PĂCII, SECURITĂȚII, 

COLABORĂRII Șl PROGRESULUI ÎN LUME 
r .

voinței popoarelor de a fi stăpîne pe propriile destine, de a înlătura vechea politică imperialistă de asuprire și inegalitate, de a instaura noi raporturi între state, întemeiate pe principiile egalității în drepturi, ale respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța — ca singura bază a unei păci și colaborări trainice Intre popoare. Așa cum se arată în comunicatul recentei consfătuiri de la Moscova, acest curs nou, pozitiv este, într-o măsură considerabilă, rezultatul politicii dinamice și consecvente desfășurate de țările socialiste, politică ce găsește un ecou și un sprijin tot mai larg în rîndul tuturor forțelor progresiste din întreaga lume.Pe agenda consfătuirii, un loc important l-a ocupat analiza situației de pe continentul european în urma încheierii cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Eu-

Proiect românesc 
de asistență tehnică 

pentru țările din regiunea 
sudano—saheliană 
afectate de secetăVIENA 17 — Corespondentul nostru transmite : La sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială a avut loc o întîl- nire de lucru consacrată punerii în practică a proiectului de asistență tehnică acordat de România, prin intermediul O.N.U.D.I., țărilor din regiunea sudano-saheliană afectate de secetă. Au participat membri ai conducerii O.N.U.D.I., reprezentanți ai misiunii permanente a țării noastre pe lingă organizație, precum și membrii echipei de specialiști români participanți la această acțiune.Proiectul reprezintă o formă concretă de ajutorare de către România a țărilor în curs de dezvoltare, pentru asimilarea și aplicarea tehnologiilor de utilizare a maselor plastice în agricultură, îndeosebi în domeniul irigațiilor.O echipă de specialiști români — muncitori, tehnicieni și ingineri — folosind produse ale industriei chimice și ale industriei construcțiilor de mașini din România, urmează să demonstreze în Mali și Volta Superioară posibilitățile de acțiune în domeniul luptei împotriva secetei, pentru fertilizarea solului și rezolvarea problemei asigurării resurselor alimentare în țările sudano-sahelie- ne afectate de secetă.în cadrul întîlnirii, conducerea O.N.U.D.I. a subliniat semnificația deosebită a acestei acțiuni a României. care se înscrie în eforturile de sprijinire activă de către țara noastră a statelor în curs de dezvoltare pe linia adîncirii cooperării între aceste țări.

Adoptarea planului de stat 
al dezvoltării economiei 

naționale cehoslovacePRAGA 17 — Corespondentul A- gerpres transmite : La Praga s-au încheiat lucrările sesiunii comune a Camerei Poporului și Camerei Națiunilor ale Adunării Federale a R.S. Cehoslovace. Sesiunea a adoptat planul de stat al dezvoltării economiei naționale a R.S.C. și bugetul de stat pe anul 1976. Conform prevederilor, anul viitor venitul național urmează să crească cu 5 la sută, volumul producției industriale cu 5,5 la sută, cel al producției agricole cu 4,5 la sută, iar productivitatea muncii cu 4,6 Ia sută în industrie și cu 6,5 la sută în construcții.
Sesiunea 

Adunării de Stat 
a R. P. UngareBUDAPESTA 17 — Corespondentul Agerpres transmite : Miercuri s-au deschis lucrările sesiunii de iarnă a Adunării de Stat a R.P. Ungare, cate dezbate proiectul celui de-al 5-lea plan cincinal, prezentat de Istvan Huszar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării. Pe agenda sesiunii figurează, de asemenea, proiectul de lege privind bugetul de stat pe 1976.

0 delegație laoțiană 
a sosit la Pnom PenhPNOM PENH 17 (Agerpres). — O delegație de partid și guvernamentală laoțiană a sosit la Pnom Penh în- tr-o vizită oficială de prietenie — a anunțat postul de rădio „Vocea Frontului Unit Național al Cambodgiei". Delegația este condusă de Phoun Si- paseuth, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, vicepremier și ministrul afacerilor externe. în aceeași zi, Penn Nouth, președintele Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., primul ministru al Guvernului Regal de U- niune Națională, a avut o întrevedere cu membrii delegației laoțiene.

ropa. Comunicatul subliniază în a- cest sens necesitatea aplicării depline în viață, de către toate statele participante la Conferința gene- ral-europeană, în relațiile fiecăruia cu celelalte, a principiilor și angajamentelor elaborate, așa cum sînt ele înscrise în Actul final semnat la cel mai înalt nivel la Helsinki. A- ceasta reclamă adoptarea unor măsuri efective, care să dea un conținut tot mai concret procesului de e- dificare a unui sistem trainic de 

securitate și cooperare pe continent. In acest sens, țara noastră apreciază ca o cerință esențială înfăptuirea dezangajării militare, reducerea bugetelor militare, lichidarea bazelor străine și retragerea tuturor trupelor în frontierele naționale, desființarea blocurilor militare. Asemenea măsuri, menite să consolideze cursul spre destindere și cooperare în Europa, trebuie să fie rezultatul unor negocieri serioase, cu participarea tuturor statelor continentului, în condiții de deplină egalitate și potrivit principiilor noi, democratice, ce sînt destinate să definească relațiile intereuro- pene. în acest context, schimbul de păreri asupra stadiului negocierilor de la Viena privind situația pe plan militar în Europa centrală a pus în evidență necesitatea unor eforturi susținute pentru a se ajunge la reduceri efective și substanțiale ale forțelor armate și armamentelor, pe baza respectării principiului nedi-

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist din CubaHAVANA — 27 Corespondentul A- gerpres transmite : Miercuri dimineața, în sala teatrului „Karl Marx" din Havana, împodobită sărbătorește, au început lucrările primului Congres al Partidului Comunist din Cuba, eveniment de importanță istorică în dezvoltarea primului stat socialist din America Latină.La acest remarcabil eveniment din viața partidului și poporului prieten cubanez participă 3136 de delegați, reprezentînd toate sectoarele vieții naționale cubaneze. Iau parte, de a- semenea, delegații reprezentînd 85 de partide comuniste și muncitorești, precum și mișcări de eliberare națională.Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegații condusă de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în prezidiul sesiunii inaugurale au luat loc tovarășul Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Guvernului revoluționar, membrii Biroului Politic, ai Secretariatului C.C. al partidului, conducători ai unor instituții centrale, reprezentanți de frunte ai vieții publice cubaneze, conducătorii delegațiilor de partid prezente la congres.După o alocuțiune în care a prezentat cadrul în care se desfășoară lucrările, etapele parcurse de membrii de partid, de întregul popor în pregătirea acestui eveniment istoric, Raul Castro, al doilea secretar al C.C. al P.C. din Cuba, ministrul forțelor armate revoluționare, a decla

Vizita delegației P.C.R.HAVANA 17 — Corespondentul A- gerpres transmite : Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care participă la lucrările primului Congres al Partidului Comunist din Cuba, a făcut o vizită la „Școala Republica Socialistă România", din municipiul Alquizar, în apropierea Havanei. Elevii și profesorii școlii, activiști ai comitetului municipal de partid, ca și reprezentanți ai organizațiilor de masă au făcut o caldă primire reprezentanților Partidului Comunist Român.în cadrul discuțiilor care au avut
■ ■■■■■■«■■■■■■■■■■■a
agențiile de presă transmit:

întrevederi. Nic01ae M- Nl* colae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a fost primit la Colombo de Maitri- pala Senanayake, viceprim-ministru și ministrul irigațiilor și electricității, și s-a întîlnit cu T. B. Subasinghe, ministrul industriei și științei, cu R. D. Senanayake, ministru adjunct în Ministerul Planificării, și cu alte oficialități. Au fost relevate posibilitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale bilaterale și a cooperării economice pentru realizarea unor obiective industriale de interes pentru Sri Lanka, în domeniile chimiei și construcțiilor de mașini.
La Potsdam a avut loc 0 con* sfătuire a organelor naționale de coordonare a activității spațiale din țările socialiste participante la programul Intercosmos. Au participat reprezentanți ai Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, R.D.G., Mongoliei, Poloniei, României, Ungariei și U.R.S.S. Participanții au dezbătut rezultatele activităților desfășurate în cadrul programului de colaborare în domeniile teledetecției, fizicii, meteorologiei, biologiei șl medicinei cosmice, cu ajutorul mijloacelor aero- spațiale. S-a constatat că s-a dezvoltat cu succes colaborarea în a- ceste domenii și că, în ultimii ani, au putut fi obținute noi rezultate de importanță științifică și practică.
Măsuri) antirecesioniste. Ministrul de finanțe al Marii Britanii, Denis Healey, a prezentat în Camera Comunelor măsuri în vederea „relan

minuării securității nici unui stat și, bineînțeles, cu luarea în considerare a intereselor legitime ale tuturor statelor participante.în înfăptuirea unei securități reale, trainice pe continent, un rol important revine maselor populare, forțelor progresiste, tuturor popoarelor din Europa, care sînt chemate să-și intensifice eforturile pentru instaurarea unor raporturi noi, de încredere și colaborare, astfel încit fiecare națiune să se afle la adăpost de orice 

amenințare și să se poată dezvolta liber, în deplină securitate, potrivit aspirațiilor și intereselor sale.Participanții la consfătuire au făcut, de asemenea, un schimb de păreri asupra problemelor dezarmării, în lumina propunerilor prezentate la cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. de o serie de state, între care un loc deosebit au o- cupat propunerile țărilor socialiste. După cum se știe, în cadrul acestei sesiuni a fost prezentat un amplu document care prezintă poziția României în problemele dezarmării. în primul rînd ale dezarmării nucleare, și în instaurarea unei păci trainice în lume. Documentul încununează un lung șir de acțiuni și inițiative ale României consacrate dezarmării, ex- primînd concepția unitară a partidului și statului nostru cu privire la a- cest deziderat, în conexiunea lui cu imperativele fundamentale ale păcii, securității și destinderii. 

rat deschise lucrările primului congres al partidului.Delegații au ales apoi prezidiul congresului, format din 452 de persoane, și au aprobat ordinea de zi, regulamentul de activitate, precum și o serie de norme menite să asigure bunul mers al lucrărilor forumului suprem al comuniștilor cubanezi. Pe ordinea de zi figurează 27 de puncte, înțre care analiza activității desfășurate de partid și popor în anii de luptă pentru consolidarea cuceririlor revoluționare și așezarea bazelor construcției socialiste, adoptarea statutului partidului, a noii constituții a republicii, aprobarea primului plan cincinal, a noii împărțiri politico-administrative a țării, alegerea organelor conducătoare ale partidului.în continuare, tovarășul Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al guvernului revoluționar, a prezentat raportul Comitetului Central al partidului.
★Cu prilejul primului Congres al Partidului Comunist din Cuba, la Havana a fost inaugurată expoziția „Realizări ale revoluției cubaneze", care înfățișează imagini din lupta poporului cubanez pentru independentă și libertate, realizări obținute în cei 17 ani care au trecut de la victoria revoluției sub conducerea partidului comunist.La inaugurarea, expoziției a participat și delegația Partidului Comunist Român aflată în Cuba cu prilejul congresului.

loc cu acest prilej a fost evocată înalta onoare făcută municipiului Alquizar de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu prin inaugurarea acestei școli care poartă numele României, subliniin- du-se, totodată, importanța istorică a vizitei înalților oaspeți români pentru dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri între partidele comuniste și popoarele din cele două țări.Delegația română a fost însoțită de Antonio Enrique Lusson, membru al C.C. al P.C. din Cuba, ministrul transporturilor, și Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Cubei la București.

sării economiei", arătînd că vor fi alocate fonduri suplimentare, de 10 milioane lire, pentru „menținerea la lucru" a celor amenințați cu concedierea sau pentru „crearea de noi locuri de muncă" destinate absolvenților. EI a adăugat că actuala recesiune „nu a atins încă punctul cel mai scăzut".
Un nou satelit al Pămîn- 

tului a fost lansat cu succes în Republica Populară Chineză Ia 16 decembrie.
Uniune panafricană pen

tru telecomunicații. Partici- panții la conferința Administrației a- fricane a telecomunicațiilor (C.A.A.T.), ale cărei lucrări se desfășoară la Kinshasa, au adoptat o rezoluție privind crearea Uniunii panafricane pentru telecomunicații, în conformitate cu hotărîrea adoptată în acest sens de Conferința la nivel înalt a Organizației Unității Africane, ținută în iulie anul acesta, în capitala ugan- deză.
362 000 șomeri existau In Spania la sfîrșitul lunii noiembrie, potrivit statisticilor oficiale date publicității la Madrid. Această cifră reprezintă 2,7 la sută din totalul populației active a țării.
Parlamentul Insulelor 

Mauriciu 3 votat legea pr°pusă de guvernul laburist, condus de primul ministru Seewoosagur Ram-
Așa cum s-a arătat și la consfătuire, propunerile prezentate de țările socialiste la sesiunea O.N.U. s-au bucurat de aprecierea și sprijinul majorității statelor lumii. Tocmai de aceea se impune amplificarea eforturilor pentru adoptarea unor măsuri concrete și efective de oprire a cursei înarmărilor, de dezarmare și, în primul rînd, de dezarmare nucleară.în cadrul schimbului de vederi cu privire la situația internațională, par- 

ticipanții la consfătuire s-au referit, de asemenea, la problemele Orientului Apropiat, avind în vedere ultimele evoluții din această regiune a lumii. Din discuțiile ce au avut loc s-a desprins ideea unanim împărtășită că persistența acestui focar de conflict și încordare constituie o sursă de primejdii,' cu grave consecințe pentru popoarele din regiune, precum și pentru pacea și securitatea întregii lumi. Participanții s-au pronunțat pentru continuarea eforturilor în scopul realizării unei păci drepte și trainice în Orientul Apropiat, pe baza rezoluțiilor corespunzătoare ale Consiliului de Securitate si Adunării Generale a O.N.U. Aceasta presupune — așa cum se subliniază în comunicatul consfătuirii — „retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, asigurarea drepturilor legitime ale poporului arab palestinean, inclusiv dreptul la crearea propriului stat, precum și

Ambasadorul României 
in Republica Centrafricană 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditareBANGUI 17 (Agerpres). — Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Centrafricană, Nicolae Tăbîrcă, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Centrafricane, mareșalul Jean Bede1 Bokassa. Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis din partea președintelui Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală șefului statului centrafrican, de prosperitate pentru poporul centrafrican. Președintele Bokassa a mulțumit cu căldură pentru mesaj și a rugat să fie transmise șefului statului român expresia sentimentelor sale de prietenie, precum și cele mai bune urări pentru bunăstarea poporului român.în cadrul convorbirii, a fost subliniat cursul ascendent al relațiilor, pe multiple planuri, dintre România șl Republica Centrafricană, impulsionate de prevederile înscrise în documentele semnate cu prilejul vizitelor la cel mai înalt nivel, fiind relevată, totodată, dorința ambelor părți de a fructifica și mai mult posibilitățile de dezvoltare a legăturilor economice, politice și din alte domenii dintra cele două țări.
PORTUGALIA Consultări 

în problema 
unei remanieri 
guvernamentaleLISABONA 17 (Agerpres). — Delegați din partea celor trei partide reprezentate în actualul guvern provizoriu al Portugaliei au conferit cu primul ministru, amiralul Jose Pinheiro de Azevedo, în prezența președintelui Francisco da Costa Gomes. A fost abordată, cu acest prilej, problema unei remanieri guvernamentale, informează agenția portugheză de presă A.N.O.P. La întrevedere a participat, de asemenea, ministrul de externe, Melo Antunes, membru al Consiliului Revoluției.

goolam, privind acordarea dreptului de vot cetățenilor care au împlinit vîrsta de 18 ani. Vechea lege electorală dădea drept de vot cetățenilor începînd de la vîrsta de 21 ani. Ca urmare a introducerii noii legi, numărul alegătorilor va spori cu 70 000.
Zilele filmului românesc.La Eisenstadt, capitala landului austriac Burgenland, a avut loc deschiderea zilelor filmului românesc. Ip alocuțiunile rostite cu acest prilej, primarul orașului Eisenstadt, Hans Tinhof, și ambasadorul României la Viena, Dumitru Aninoiu, au subliniat cursul ascendent al bunelor relații româno-austriece.
In inima Saharei alge

riene. OuarSla 8 creată o societate națională de studii și cercetări tehnice avînd ca scop explorarea posibilităților locale pentru dezvoltarea multilaterală a imensului deșert din această parte a țării. Printre primele proiecte ale societății se află organizarea unui institut de cercetări pentru promovarea agriculturii în Sahara în funcție de specificul zonei și de condițiile climaterice deosebite de aici.
0 acuarelă de Pablo 

PlCaSSO va'orlnd 75 000 de dolari, a fost furată de la Galeria de artă din Columbus, statul Ohio. Furtul acuarelei, care se afla în galerie de 44 de ani, a fost constatat de abia după cîteva zile.
garantarea suveranității și Independenței tuturor statelor din Orientul Apropiat".Dezvoltarea, progresul și pacea în zilele noastre sînt de neconceput fără democratizarea largă și reală a vieții internaționale. în acest spirit. România consideră că trebuie întărit rolul O.N.U., pornindu-se de la necesitatea ca organizația să reflecte pe deplin realitățile lumii de azi, să asigure un cadru larg, mai corespunzător, pentru participarea egală a tuturor popoarelor la soluționarea problemelor internaționale.în efectuarea schimbului de vederi, miniștrii afacerilor externe ai țărilor socialiste menționate au pornit de la obiectivul întăririi păcii și securității internaționale, al dezvoltării cooperării, al sprijinirii luptei popoarelor împotriva forțelor neocolonialiste, imperialiste. în acest cadru a fost exprimat din nou sprijinul ferm al țărilor socialiste față de Republica Populară Angola.Desfășurată într-un spirit de conlucrare tovărășească, consfătuirea a dat expresie dorinței comune de întărire în continuare a legăturilor de prietenie dintre țările socialiste în lupta lor pentru triumful mărețelor idei ale socialismului, păcii și cooperării în lume.Animată de voința de a-și aduce în continuare contribuția la împlinirea dezideratelor fundamentale ale contemporaneității, România socialistă este ferm hotărîtă să militeze cu a- ceeași consecvență ca și pînă acum — așa cum se arată în Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român — pentru promovarea și afirmarea în viața internațională a normelor și principiilor noi, democratice, de relații între state, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice mondiale, pentru făurirea acelei lumi mai bune și mai drepte, a justiției și e- chității, spre care aspiră toate popoarele. i

Dumitru ȚINU

DE PRETUTINDENI
• ÎNGRĂȘĂMINTE... 

MAGNETICE. Recent> spe" ciăliștii de la stațiunea agricolă experimentală canadiană din Letbridge au constatat că recoltele de grîu semănat . în rânduri de la vest la est sînt mult mai mari decît cele semănate în rin- duri de la sud la nord. S-a dovedit că aceasta se datorește cimpului magnetic, care este situat la nord. Cîmpul magnetic influențează asupra bacteriilor azotofage, micșorîndu-le considerabil numărul. Pornind de la această premisă, lucrătorii de la laboratorul experimental central de proiectări tehnologice in domeniul hidromecanizării proceselor agricole din Moscova au ajuns la concluzia că recolta de cartofi poate fi sporită ou 30 la sută folosind 10 tone de cenușă emanată în urma arderilor la termocentrale. Cenușa de la termocentrale, care era considerată un deșeu total inutilizabil, conține numeroase particule metalice magnetizate. împrăștiat în proporție de 10 tone la hectar, îngrășămîntul magnetic a facilitat considerabile sporuri la recoltele de cartofi, sfeclă de zahăr și ridichi.
• COMPUTERUL IN 

AJUTORUL VENEȚIEI. î» sprijinul reglementării situației critice a Veneției — amenințată de revărsări de ape, denivelări, poluare — se face acum apel și la tehnica modernă a computerului. La centrul de cercetări științifice din acest oraș a fost realizat un detaliat model matematic al lagunei venețiene, pentru a simula regimul apelor din zonă, în corelație cu diverși factori, cum sînt viaturile și presiunea atmosferică, datele fiind apoi prelucrate cu ajutorul calculatoarelor electronice. Sînt analizate, de asemenea, și eventualele consecințe ale modificărilor propuse în sistemul lagunar — de pildă, dispunerea unor instalații la ieșirile înspre mare, pentru reducerea pericolului de inundații. în continuarea acestor studii, se prevede și realizarea unui model destinat să ilustreze efectele poluării a- supna regiunii Veneției.
• SIMȚUL AFACERI

LOR. Cunoscutul scriitor american F. Scott Fitzgerald, decedat în anul 1940, autor, între altele, al romanului „Marele Gatsby", după care s-a turnat filmul de succes cu același nume, își exprimase dorința de a fi înmormîntat în cimitirul St. Martin din orașul Rockonle din S.U.A. Dar autoritățile clericale au refuzat să dea curs acestei dorințe, pe motiv că purtarea lui Fitzgerald „nu a corespuns cu cea cane se pretinde de la un catolic". Ca atare, Fitzgerald a fost înhumat într-un cimitir a- propiat, mormîntul său devenind un adevărat loc de pelerinaj pentru numeroși admiratori ai .scriitorului. în această situație, autoritățile clericale au decis — după 35 de ani — să a- broge hotărîrea inițială. Motivul 1 Cît se poate de prozaic 1 afluxul de vizitatori este de natură să ducă la o „considerabilă creștere a prețurilor pentru un loc de veci în cimitir"...
• CONTROVERSĂ IN 

JURUL CANALULUI 
RON-RIN. Proiectul francez de construire a unui canal navigabil Ron—Rin, despre care s-a mai scris la această rubrică și care este menit să scurteze substanțial legătura dintre Marea Mediterană și Marea Nordului, întîmpină oarecare rezistență în anumite cercuri din Franța, afirmă presa pariziană. Aceste cercuri susțin că avantajele create pentru navigație n-ar compensa marile investiții cerute de canal. Pentru rentabilizarea lui ar fi necesar să se transporte anual 50 de milioane de tone de mărfuri ; or, potrivit unor previziuni, în 1985 vor trece prin canal doar 4 milioane de tone. Cercurile amintite — care, potrivit presei franceze, nu sînt străine de firmele de transport rutier și feroviar — a- firmă că sumele reclamate de realizarea canalului ar fi mai bine utilizate în construcția a 500 km de autostrăzi sau a 1 000 km de căi ferate rapide.

• SECUNDA A 61-A. întocmai ultimilor patru ani, și anul acesta vom sărbători un' revelion mai lung cu... o secundă. Pentru a potrivi ceasurile cu ora astronomică, în întreaga lume, la 1 ianuarie 1976, la ora 0,00 G.M.T., se va adăuga, și în acest an, o secundă în plus.
• „CIRC" FILANTRO

PIC. „Cea mai mare bătălie din lume cu prăjituri" a avut Ioc în orașul San-Francisco, pe unul din ringurile de box renumite ale marelui municipiu. Arbitrii au fost foarte severi, considerînd punctajul numai după oe adversarul era nimerit drept în față cu o savarină. Au concurat douăzeci de echipe, folosind 70 de savarine sau — pentru categoria „grea" — torturi cu multă frișcă, pregătite special de cofetăria stadionului. „Bătălia cu frișcă" a fost organizată de una din societățile de filantropie din San-Francisco, pențru strîngerea de fonduri „în folosul celor ce flămînzesc". Se anunță că în acest scop au fost folosite 1 500 kg de produse de cofetărie. Nu se amintește volumul sumei strînse în folosul celor care nu au piine pe masă. Se remarcă însă succesul de care s-a bucurat în rîndurile unei anumite categorii sociale acest „spectacol" (unele ziare au folosit termenul circ) filantropic, la care au participat cei care au putut să plătească costul foarte ridicat al biletelor de intrare.
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