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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Miloș Minici,
vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal

pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia

■ : ■
O
O

••

i
A ,z

om

CEA MAI SOLIDA TEMELIE DE OȚEL ■

PENTRU AVÎNTUL PATRIEI ■
K

M-
'"■n,■ z • ;
«Ol *•- Iii-I

4 •
i

li

■■*1

6,5 milioane tone... 10,1 milioane tone planificate. Sint cotele definitorii ale ascensiunii producției de oțel a României socialiste in perioada 1971—1975. Indiscutabil, este cea mai rapidă creștere a producției de oțel din toți anii construcției socialiste; un plus de peste 3,6 milioane tone în ultimii 5 ani, față de numai circa 3 milioane în perioada 1966— 1970. Depășind granița celor 10 milioane de tone, România socialistă înregistrează astfel o producție de oțel de peste 35 de ori mai mare _____________________ca cea în vîrf niei moșierești nul 1938.Cu o producție de numai 284 mii A tone de oțel, “ România fusese, în circuitul mon- ; dial al oțelului din acea vreme, o — figurantă ce nici 0 măcar n-a izbutit să apară sub lumina reflectoa- ‘ relor... statisticii internaționale. Nu ______putea fi altcum de vreme ce, conceptual, politicienii hărăziseră țării rolul spectivă de remorcă ____puterilor industriale, iar sociologii și economiștii reacționari nu osteneau în a face sofistică pe tema inadaptabilității românului la activitatea de fabrică. In peisajul românesc, „prezența fizică a furnalului provoacă greață" — încerca din răsputeri să convingă un diplomat străin pe cei care diriguiau politica economică a țării. Așa se face că în acea perioadă producția de oțel pe locuitor a României era sub 16 kg. Tot atunci, în Franța reveneau 148 kg, în Germania — 285 kg, în Belgia — 274,5 kg etc. De la cuțitul de bucătărie pină la automobil — pentru întreaga gamă de produse finite ale oțelului — capitalismul internațional iși asigurase în România o piață fără concurent intern cît de cît esențial.Cu cele peste 10 milioane tone de oțel planificate in acest an. țara noastră se înscrie pe locul al 13-lea in rindul producătorilor de oțel din lume, ceea ce face ca producția de oțel pe locuitor — de peste 475 kg — să se apropie sensibil de cea a țârilor dezvoltate economic, aproape egalînd-o pe cea a Franței din anul 1973. Dacă în 1938 producția noastră de oțel pe locuitor se situa la mai puțin de o treime din producția ^mondială pe locuitor, începînd din

1965 indicatorul național îl depășește pentru prima oară pe cel mondial, pentru ca în 1975 să se ridice la mai mult decît dublul acestuia....10,1 milioane tone de oțel. Cifra poate să impresioneze, insă simpla ei enunțare nu spune încă totul. Pentru a înțelege adevărata semnificație a nivelului spre care tindem, se cuvine să adăugăm și faptul că in anul 1938 trei mari țări industriale ale Europei — Franța, Italia și Cehoslovacia — produceau la un
realizată perioada de a Româ- burghezo- a- In acest an, de 35 de ori mai 

decît în 1938

• »

în anii actualului cincinal, industria metalurgică a înregistrat o puternică dezvoltare, atît prin crearea de noi capacități cît și pe calea modernizării și lărgirii potențialului productiv al celor existente. Iată (în fotografii — de sus în jos) cîteva secvențe de muncă rodnică surprinse in cele patru cetăți ale metalului românesc : oțelăria nr. 1 de la Combinatul de oțeluri speciale din de din gic siderurgic Reșița.
Tirgoviște ; oțelăria nr. 2 la Combinatul siderurgic Galați ; Combinatul siderur- Ilunedoara și Combinatul

:? ■ " .- ■
&A în cadrul schimbului de păreri asupra unor aspecte ale actualității internaționale s-au evidențiat mutațiile profunde care s-au raportul de forțe pe plan favoarea socialismului, a și cooperării pașnice.Cu acest prilej a fost voința României și a Iugoslaviei de a-și aduce o contribuție activă și în viitor la transpunerea în fapt a prevederilor documentelor Conferinței general-europene, la instaurarea pnei securități reale pe continentul nostru, la afirmarea relațiilor de bună vecinătate, colaborare și pace în Balcani, la soluționarea politică a problemelor complexe ce confruntă omenirea, la instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, care să asigure independența, dezvoltarea liberă, progresul și bunăstarea tuturor națiunilor.întrevederea a decurs într-o ambianță de cordialitate și caldă prietenie.

pranumit secol al „atomului", „al maselor plastice" sau al „ciberneticii", metalul râmîne postamentul pe care se inalță edificiile civilizației veacului XX. Propunindu-și ca, în cadrul industrializării socialiste, să dezvolte cu prioritate centrele de făurire a metalului — Reșița, Hunedoara, Galați noastră se înscrie și mai în acest cincinal, potrivit alități specifice și cerințe tere, în cadrul acestor tendințe ale lumii moderne ; rezultatele obținute la capătul a cinci ani de efort neslăbit nu fac decît să confirme înțelepciunea și justețea unei astfel de orientări.Remarcabil este totodată faptul că în actualul cincinal creșterea producției de oțel a fost însoțită de ameliorarea calitativă a structurii, în sensul creșterii ponderii oțelurilor aliate de înaltă rezistență și speciale. Astfel, dacă în 1970 ponderea oțelurilor aliate era de a- proximativ 6 la sută, în acest an ea va atinge 10 la sută. Este o evoluție în deplin acord cu dezvoltarea de ansamblu a industriei constructoare de mașini din țara noastră, orientată hotărit spre creșterea prioritară a ’ subrajtnurilor -moderne — construcția de mașini-unelte, mecanica fină și optica, industria electrotehnică și electronică, fabricația de Instalații complexe, de nave maritime de mare tonaj etc.Obiectivele simțitor majorate ale viitorului cincinal conferă producției de oțel un și mai mare avînt. Realizînd în anul 1980 o producție de 17—18 milioane tone de oțel, țara noastră va obține, față de 1975, un spor de metal echivalent cu aproape întreaga producție de oțel a României din anttl 1973, ceea ce va asigura o producție medie pe locuitor de circa 800 kg — nivel comparabil, la zi, cu cel al țărilor dezvoltate. De asemenea, va spori considerabil ponderea oțelurilor de înaltă calitate.în bătălia pentru industrializare, mai larg desfășurată în viitorul cincinal, oțelul se va afla, ca în întreaga in

mult

toneProducția de 10,1 milioane 
așază România pe locul 13 în 
10 la sută din producție —oțel aliat 
de înaltă rezistență

lume

timpului fără per- agrară a

— țara puternic unor rein creș-

în ziua de 25 decembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe tovarășul Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, care a făcut o vizită prietenească de lucru în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, un cald salut de prietenie și urări.Mulțumind, Ceaușescu - a adreseze, la întoarcerea călduroase salutări prietenești și cele mai bune urări de sănătate și succes tovarășului Iosip Broz Tito.
cele mai cordialetovarășul Nicolae rugat pe oaspete să în patrie,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Miloș Minici au avut apoi o convorbire, în cursul căreia s-a apreciat cu satisfacție că relațiile româno- iugoslave cunosc o evoluție rodnică și mereu ascendentă, pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de interes reciproc. S-a subliniat că în dezvoltarea conlucrării multilaterale dintre țările, partidele și popoarele noastre un factor esențial hotărîtor îl constituie în- tîlnirile și convorbirile directe, devenite tradiționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. A fost exprimată hotărîrea comună de a extinde și aprofunda necontenit raporturile de prietenie și cooperare dintre statele noastre, în deplină concordanță cu hotărîrile și măsurile stabilite cu prilejul dialogului la nivel înalt, cu cerințele construcției socialiste folosul cauzei păcii în
în România și Iugoslavia, în ambelor țări și popoare, al generale a socialismului și lume.

produs in mondial în destinderiireafirmată

loc 10 844 000 tone de oțel. Rapor- tîndu-ne la această realitate, sin- tem în măsură să realizăm, chiar și parțial, tabloul a ceea ce reprezintă azi România in comerțul mondial al produselor industriale finite, cind oțelăriile noastre pompează uzinelor cantitatea de oțel pe care 
6 prelucrau în 1938 Concerne-gigânt ca „Schneider-Creuzot", „Fiâ't", „Skoda" și alte sute și sute de mari întreprinderi metalurgice din țările mai sus amintite.De ce a fost necesară în actualul cincinal creșterea accelerată, prioritară, a producției de oțel 7 Pentru simplul motiv că desfășurarea largă a procesului de industrializare a țării — politică consecventă, energic promovată de partid in anii actualului cincinal — modernizarea substanțială a structurii economiei naționale, in deplină concordanță cu exigențele revoluției tehnico- științifice contemporane, sînt de neconceput fără o puternică industrie metalurgică. Metalul — plinea de fiecare zi a uzinelor — are o importanță decisivă în opera de industrializare socialistă.Există o strînsă și indisolubilă legătură între producția de metal și civilizația modernă, lucru conferit pretutindeni de experiența oricărei economii avansate. Trăim încă în civilizația fierului și, în ciuda faptului că secolul nostru este su-

al, oțelul se va afla, ca în întrea- perioadă a construcției socialiste, linia intii.
Ioan ERHAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae ședințele Republicii nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, joi după-amiază, pe Abdul Rahim, director general al editurii „National Publishing House" din Pakistan.Oaspetele a înmînat șefului statului român volumul omagial „Nicolae Ceaușescu. România — realități și

Ceaușescu. pre- Socialiste Româ-
editorul pakistanezperspective". subliniind că această lucrare a publicat-o în semn de înaltă considerație față de țara noastră, față de președintele ei, strălucită personalitate politică a istoriei contemporane, care iși consacră activitatea sa laborioasă prosperității și fericirii poporului român, cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.Mulțumind, tovarășul Nicolae

Abdul RahimCeaușescu a apreciat că editarea «- cestei cărți reprezintă o contribuție la mai buna cunoaștere a României, a realizărilor ei pe calea edificării socialismului, a politicii sale de pace și colaborare, la întărirea legăturilor de prietenie dintre popoarele român și pakistanez.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.
Sosirea in Capitală a tovarășei

președintele
Dolores Ibarruri,

Partidului Comunist din SpaniaJoi dimineață a sosit în Capitală tovarășa Dolores Ibarruri, președintele Partidului Comunist din Spania, care, la invitația C.C al P.C.R., va face o vizită de prietenie în țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopeni, tovarășa Dolores Ibarruri a fost în- tîmpinată de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Co-

mitetului al C.C. al bru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
Politic Executiv, secretarP.C.R., Ghizela Vass, mem-

(Agerpres)
vadă cît de frumoasa
devenit
lung și fertil in înfăptuiri — cinci-Acum, Ia capătul unui drum _ .naiul 1971—1975 — și la începutul unei noi etape de muncă și împliniri, fiecare cetățean al României socialiste iși adună gindurile. reflectează la faptele și realizările cărora le-a fost martor, și, nu o dată, coautor.Pornind de la această premisă am adresat unui număr de cititori ai ziarului nostru întrebarea :Ce reprezintă pentru dumneavoastră și pentru cei din jurul dumneavoastră perioada 1971—1975, cincinalul pe care îl încheiem 7 Astăzi, publicăm primele din răspunsurile primite.

Constantin Munteanu, chimist la combinatul de fire sintetice Săvinești :Pe platforma chimică Săvinești, actualul cincinal a fost cincinalul îmbogățirii dinastiei reloanelor și melanelor românești. Cincinalul punerii în funcțiune a lui „Relon IV", „Melana IV", „Caprolactama III", „Fibra 1 000", cincinalul realizării primelor fire tip covor, a primelor cantități de melană vopsită. Amatorilor de calcule cred că le spune mult faptul că numai producția „Melanei IV" echivalează cu lina unei turme de aproape 5 milioane de oi, iar firele de la „Relon IV" pot acoperi de peste 50 de ori distanța dintre Pămint și Lună.în ce mă privește pe mine personal, pot spune că anii aceștia m-au făcut să trăiesc satisfacția de a demonstra că se poate îmbina fericit condiția de operator chimist cu aceea de iubitor al artei și de creator. Un vis mai vechi a devenit realitate. Am debutat în dramaturgie

cu unele piese de teatru inspirate chiar din viata colectivului in care lucrez. Este vorba de „Iubirea mea cu zurgălăi", premiată și jucată pe micul ecran, de „Valea risului". piesă pusă în scenă de Teatrul tineretului din Piatra Neamț, și altele.
Dr. Gheorghe Popovici, medic emerit, Bacău :Privind cu ochii medicului, sigur că realizarea cea mai de seamă din ultimii ani a Bacăului o constituie înălțarea și darea in folosință a noului spital cu policlinică. Este o unitate modernă, dotată la nivelul tehnicii mondiale, cu toate serviciile necesare, așa cum mi-am dorit de-a lungul anilor în care îmi practic meseria de chirurg. Mă bucur și mai mult cînd mă gindesc că e numai una din multiplele realizări din întreaga țară pentru binele omului care muncește.Și în viața personală cincinalul care se încheie îmi lasă amintiri frumoase. Două titluri științifice de

DUBLAREA LINIEI FERATE FILIAȘI - STREHAIAColectivul întreprinderii de construcții căi ferate Craiova a încheiat lucrările de dublare a liniei ferate Filiași—Strehaia. Prin aceasta, capacitatea de transport a sectorului respectiv a crescut cu 32 la sută, ur- mind ca prin electrificare, dotare cu instalații de centralizare electro-di- namică și bloc automat de linie, ca-

pacitatea sa să se dubleze. In acest mod se asigură condiții pentru îmbunătățirea aprovizionării termocentralei Ișalnita și, ulterior, a celei de la Turceni cu lignitul extras din Valea Motrului, precum și o mai bună circulație pe magistrala feroviară București—Craiova—Drobeta Turnu- Severin—Timișoara. (Agerpres)

Pledoarie

România"onoare — docența și acordarea titlului de medic emerit — participarea la trei congrese internaționale de specialitate — Moscova, Paris, Barcelona — prezentarea a zeci de lucrări și comunicări de specialitate, iată în cîteva cuvinte la ce se rezumă satisfacțiile pe care le-am trăit. Dacă mai adaug la aceasta și sutele de vieți salvate, de suferințe alinate prin intervențiile, prin munca fără preget a tuturor colegilor mei, înseamnă că satisfacția este deplină.

o singură zi de pe șantier. Cu banii strînși în acești ani am o mașină și mi-am extins doi copii în clasele mici, vacanța lor o să-i plimb
cumpărat casa. Am Poate în prin țară să vadă și ei cît de frumoasă a devenit România și cît de multe s-au făcut în acești ani.

pentru „școala artei 
de a înțelege muzica"

Dumitru Ene, șeful brigăzii de zidari de la Șantierul nr. 3 de vpe platforma industrială Tirgoviște:Tot ce s-a înălțat pe platformă și în oraș e rodul acestui cincinal. Cu „Romluxul" brigada noastră a început cincinalul : am luat-o de la intrare și am ieșit cînd am terminat sticlăria. Tot ce vedem în jur a trecut intîi prin miinile noastre, ale zidarilor : și oțelăriile, și întreprinderea de strunguri, și policlinica, și BIG-ul de pe platformă, și Casa de cultură a sindicatelor, și Teatrul de vară din municipiu. Pentru noi a fost un cincinal plin. Ca și pentru întreaga țară.Cît mă privește, în 1973, de Ziua constructorului, am primit titlul de Erou al Muncii Socialiste. Titlu cu care mă mîndresc, dar care mă și obligă. în anul acesta n-am lipsit

Acad. Eugen Pora :Cred că cea mai spectaculoasă realizare a acestui cincinal este integrarea învățămîntului și cercetării cu producția, care constituie piatra unghiulară a progresului în toate domeniile. Și la Cluj-Napoca acest lucru li zări riale. sește s-au zona livezile orașul.In acest cincinal Dar n-am contenit noaptea. în ultimii 4 cărți ce tratează gie și care reprezintă concluzii ale unor cercetări desfășurate pe parcursul a aproape cinci decenii. Am timp să mă ocup și de ridicarea nivelului cultural și etic al pionierilor, in mijlocul cărora îmi petrec o bună parte din timpul de odihnă. în compania lor mă simt minunat.

se materializează în noi rea- în domeniul producției mate- și spirituale. Știința se regain noile fabrici și uzine ce născut în acest cincinal. în industrială a municipiului. în cu pomi ce înconjoarăm-am pensionat, să lucrez ziua și 2—3 ani am scris sinteze de biolo-

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN MANGALIA
A FOST TERMINAT DOCUL DE CONSTRUCȚIILa Șantierul constructorii de la 24 decembrie, cu 100 de zile mai devreme, conform angajamentului luat, camera docului pentru montajul navelor de mare tonaj. Hotărîți să consolideze succesele de pînă acum, constructorii continuă în același ritm

naval din Mangalia, la I.C.H. au incheiat, execuția camerei docului de reparații și finisarea celor două diguri de a- părare a șenalului de ieșire a navelor la mare, astfel încît întreaga lucrare să fie dată în folosință beneficiarului cu un trimestru mai devreme. (G. Mihăescu).

Sînt peste doi ani de cînd, săptămînă de săptămînă, comentez muzica și capodoperele ei în fața unui numeros public la Ateneul român. împletită cu experiențe asemănătoare aceeași consumate la Craiova, Brașov, Cluj-Napoca. Arad, Iași, Ploiești, activitatea aceasta de comentator a făcut să dobîndesc certitudinea că pretutindeni în țara noastră — in forme, firește, variabile — trăiește o sete de cunoaștere la nivel reflexiv a muzicii. Fenomenul expresia stadiu al nostru muzical, stadiu în genere mai puțin observat și studiat de către instituțiile muzicale. Teoretic, toată lumea este de acord cu necesitatea unei a- protundări a efectului educativ al muzicii a- supra auditoriului. Practic însă se întreprinde prea puțin.Și aceasta pentru că, după părerea noastră, se ține in mai mică măsură seama de faptul că într-o epocă in care reflexivitatea spiritului uman e la maximum solicitată (este și acesta un efect al revoluției socialiste cu profundele ei implicații în planul culturii), auditorii și

(deși nu de anvergură),

acesta este unui nou publicului

spectatorii nu se mai pot simți pe deplin sa- tisfăcuți doar cu euforiile prilejuite de ascultarea simfoniei lui Beethoven sau a operei Iui Verdi. Ei vor să înțeleagă ceea ce este dincolo de sunete. S-a creat, astfel, un decalaj între opera de propagare a muzicii — operă aflată și la noi într-o u- luitoare expansiune —
PUNCTE

DE VEDERE

și cea de ajutorare a melomanului in înțelegerea i explicarea tistic, ca modalitate, ca valoareEste necesar să se a- corde o mai mare a- tenție acestei misiuni cu atît mai mult cu cît, cu puterea spirituală crescută grație evoluției generale a gîndirii, melomanul de azi, de la noi,, intuiește că în arta de afectivitatea sa puternic atrasă, „ascund" comori rituale accesibile ____unei minți riguros e- ducate întru știința și arta de a asculta. El simte că, ascultînd intr-un anumit fel și

muzicii, in . actului ar- mesaj, ca ca istorie, artistică.

care este se spi- doar

meditind intr-un anumit fel, poate să descopere în muzică ceea ce, în condițiile unei perceperi doar sentimentale, ea nu revelează. După părerea mea, sălile de operă și de concerte nu se mai umplu nu atît din cauza concurenței televizorului, cît pentru că filarmonicile și teatrele de operă nu iau în considerație a- ceste necesități. Ele o- feră publicului un repertoriu, un șir de ambiții, nu și un îndreptar (filozofic, estetic, tehnic) pentru înțelegerea aprofundată a marilor mesaje cuprinse în operele interpretate (opere care sînt în general percepute doar după principiul subiectivului : „mi-a plăcut" sau „nu mi-a plăcut". Sporadicele manifestări muzical-educative detectabile ici-colo nu pornesc, din păcate, de la o concepție și nu atestă nici o perseverență în acest sens).Ca nu mai puțiii importantă decît programarea lui Beethoven sau a Ivi Enescu în- tr-un concert simfonic ar trebui să fie privită organizarea a- ccior modalități de ex-
George BALAN

(Continuare 
in pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 26 decembrie 1975CUM CULTIVĂ MUNCA POLITICĂ DE MASĂ
Sentimentul mindriei și responsabilității

de intelectual patriot
Succesele Institutului de cercetări și proiectări tehnologice pentru rafinării și instalații petrochimice din Ploiești (I.C.P.R.P.), pentru care. în urmă cu un an, i-a fost decernat ordinul „Meritul științific", clasa a III-a, sînt o grăitoare confirmare a abnegației cu care muncește colectivul institutului, animat de un înalt patriotism și de responsabilitate socială. Bilanțul realizărilor institutului reflectă activitatea laborioasă a celor peste 600 de comuniști din cele 12 organizații de bază, eforturile lor statornice pentru mobilizarea energiilor harnicului colectiv de aici în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce-i revin.Desigur, în limitele firești ale unui articol de ziar, ampla activitate a comuniștilor din institut nu poate fi prezentată cit de cît complet. Refe- rindu-ne la preocupările politico- educative, rețin în primul rînd atenția dezbaterile din cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază. Pe ordinea de zi a numeroase ședințe de partid au fost înscrise probleme esențiale privind soluționarea unor sarcini majore ce revin institutului în lumina indicațiilor conducerii partidului. Bunăoară, in ședințe de birou sau adunări generale ale organizațiilor de bază nr. 2 și nr. 8 s-a analizat modul în care acționează comuniștii pentru îndeplinirea sau devansarea termenelor de realizare a temelor de cercetare, pentru îmbunătățirea calității unor produse și realizarea lucrărilor de microproducție și auto- dotare în vederea reducerii însemnate a importurilor, pentru ridicarea competenței profesionale a lucrătorilor institutului. Interesul manifestat față de soluționarea acestor probleme este concludent ilustrat de faptul că în a- dunările de partid, în cursul acestui an s-au făcut 295 de propuneri și sugestii de perfecționare a activității din sectorul de cercetare. Amintind că în acest an, de pildă, în secția a II-a s-au realizat circa 1 000 de recomandări de lubrifianți indigeni înlocuitori ai producției din import menționăm doar unele rezultate practice, concrete, dobîndite pe baza recoman-

dărilor și propunerilor făcute !n cadrul adunărilor de partid, a activității cotidiene a comuniștilor pentru dezvoltarea spiritului de răspundere fată de realizarea sarcinilor acestui colectiv. Toate acestea reflectă conștiința patriotică a cercetătorilor și proiectanților ce lucrează in acest institut, hotărîrea lor de a-și pune întreaga competență și energie în slujba înfloririi patriei.Analizînd însă tematica tuturor adunărilor de partid se impune constatarea că nu se acordă întotdeauna atenția cuvenită muncii edu-

unor asemenea laturi și aspecte cum ar fi cultivarea spiritului de mîn- drie patriotică pentru marile noastre cuceriri și înfăptuiri, pentru perspectivele deschise de Programul partidului, înțelegerea tot mai profundă a importanței sarcinilor și îndatoririlor care revin cercetătorilor, accelerarea al laproiectanților pentru progresului multilateral niei, pentru ridicarea ei țărilor avansate economic.Există și un alt aspect probleme. Unele materiale prezentate in adunările de partid se rezumă
Româ- nivelulal aceleiași

Viața de partid intr-un institut de cercetări științifice
cative în ansamblul acesteia. în organizația nr. 2, în cursul unui singur an, analiza desfășurării diului politico-ideologic a fost scrisă pe ordinea de zi in mai puțin de șase adunări

stu- în- nu . . departid și ședințe de birou. Desigur, interesul sistematic acordat învăță- mîntului de partid, preocuparea pentru amplificarea continuă a forței de înrîurire a acestui important mijloc de educație comunistă, nu poate decît să bucure. Dar această atenție nu poate să scuze lipsa de preocupare pentru felul în care se desfășoară în ansamblu munca de la om la om a agitatorilor, conținutul și formele agitației vizuale, ale gazetelor de perete etc., contribuția organizației sindicale și U.T.C. la îmbogățirea vieții cultural-educative a institutului.Este, firește, bine că în adunările de partid și prin munca politică a organizațiilor de bază se urmărește mobilizarea energiilor pentru realizarea cu deplin succes a sarcinilor practice ale acestui colectiv în înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei. Ea ar trebui completată printr-o abordare mai dfrectă, deschisă, frontală a

la aspecte abstracte ale activității educative. într-o adunare generală a organizației nr. 8 s-a expus cu cît- va timp în urmă un referat privitor la profilul moral al comunistului : pe mai multe pagini se vorbea frumos despre înaltele calități ce definesc fizionomia moral-politică a membrilor de partid, despre forța exemplului comunist. Dar nici un singur cuvint nu s-a referit însă — concret, practic, bazat pe exemplificări vii — la felul in care cei 50 de comuniști ai organizației și-au însușit și aplicat în viață principiile și normele muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Nici cei zece vorbitori n-au făcut vreo observație critică, vreo propunere concretă.După cum am fost informați, comitetul de partid preconizează o serie de măsuri în vederea perfecționării muncii politico-educative și în primul rind a învățămîntului de partid, între acestea se numără : repartizarea unor membri ai comitetului de partid pe cursuri, cu obligația de a sprijini propagandistul în atragerea cursanților la dezbateri, organizarea unei întîlniri a propagandiștilor cu cadre de răspundere din institut în vederea cunoașterii cu precizie a

problemelor actuale șl de perspectivă ale institutului. în aceeași idee, se vor realiza diapozitive — chiar și un film — consacrate activității institutului, pe care propagandiștii să le folosească în cursuri, adîncind astfel cunoștințele cursanților despre propriul institut, despre locul său în cadrul cercetării de specialitate, despre amploarea deosebită a sarcinilor care îi vor reveni în viitorul cincinal. La îndemîna propagandiștilor, a agitatorilor vor fi puse, de asemenea, materiale, care să le permită ilustrarea ansamblului prevederilor cincinalului 1976—1980, a mărețelor perspective de progres și bunăstare pe care el le deschide întregului nostru popor.Sînt desigur proiecte demne de reținut. Dar ele se referă doar la un singur aspect al muncii politico-educative și nu vizează toate formele și mijloacele de educație comunistă. Folosirea intensă a tuturor acestor forme și mijloace și, mai ales, îmbogățirea conținutului muncii politice de masă, a învățămîntului de partid, încît acestea să slujească dezvoltării spiritului de responsabilitate patriotică, demnitate națională, întăririi hotărîrii cercetătorilor și proiectanților de a duce mai departe și a ridica la cote superioare bogatele tradiții ale cercetării științifice românești, a folosi din plin condițiile optime de activitate și creație de care dispun în România de astăzi — iată, în esență, ceea ce trebuie să preocupe în grad mai înalt organizațiile de partid. în acest mod. munca educativă va spori satisfacția îndreptățită de a fi cercetător într-un institut situat în avanpostul cercetării de specialitate, cu însemnate contribuții la înflorirea țării.
Silviu ACHIM
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„profesor" la învdțămîntul 
agrozootehnic de masa

în această perioadă, în unitățile a- gricole de stat și cooperatiste din județul Timiș se țin cursurile învă- țămînitului agrozootehnic de masă. Analizînd modul cum s-a organizat și se desfășoară această principală formă de pregătire profesională a lucrătorilor din agricultură, se cuvine remarcată preocuparea comitetului județean de partid, a direcției agricole și a specialiștilor din majoritatea cooperativelor agricole pentru a imprima lecțiilor un caracter aplicativ, conținutul lor fiind adaptat condițiilor și nevoilor concrete ale producției.„Principalul cîștig în organizarea Învățămîntului, îndeosebi pentru producția vegetală. îl reprezintă faptul că am avut în vedere, mai mult decît altădată, varietatea terenurilor și speciilor de plante cultivate in județul nostru — ne-a spus ing. Zol- tan Nagy, director adjunct al direcției agricole. Tocmai pentru a ne a- propia cît mai mult de specificul condițiilor locale, instruirea lectorilor s-a făcut în 4 centre — Timișoara, Deta, Sinnicolau-Mare și Lugoj — situate în zone diferite. Apoi, în fiecare unitate au fost organizate acele cercuri care sînt cerute de înseși nevoile producției". Din datele oe ne-au fost puse la dispoziție aflăm că, în cooperativele agricole din județ au fost înființate peste 500 de cercuri, din care 185 pentru cultura plantelor de cîmp, 38 pentru legumicultură. 6 — pomicultură, 9 — viticultură. 72 pentru creșterea taurinelor, 20 pentru creșterea porcinelor, 125 cercuri mixte pentru creșterea animalelor, 74 cercuri mixte pentru mecanizatori și cooperatori.O bună organizare a învățămîntului agrozootehnic am remarcat la cooperativa agricolă din Becichere- cu-Mic. In cadrul cercului pentru cultura plantelor, de pildă, principalele teme ale lecțiilor se referă la tehnologiile care trebuie aplicate, astfel încît să se asigure realizarea și depășirea planului de producție. Expunerile nu se opresc însă la prezentarea teoretică a diferitelor tehnologii, ci sînt abordate — în special în partea rezervată discuțiilor — și multe aspecte concrete ale muncii de zi cu zi din unitate. Semnificativ este modul cum își pregătește expunerile ing. Filofteia Sugaru. șefa fermei vegetale nr. 1. Ea folosește

spre exemplificare atît rezultatele obținute de diferite formații de lucru, cît și concluziile desprinse din cercetările făcute pe lotul experimental. Experiența de anul trecut a fost luată ca punct de plecare pentru explicarea influenței pe care o are asupra producției respectarea epocii optime de semănat. Astfel, în expunerea prezentată la una din lecții s-a arătat că, pe terenurile semănate anul precedent- pină la 7 octombrie, s-au obținut peste4 000 kg grîu la hectar. Dar, pînă la acea dată se însămînțase numai o mică suprafață cu grîu. Apoi, din cauza ploilor, semănatul s-a prelungit pînă la 18 noiembrie. La recoltare s-a constatat- câ pe terenurile însă- mînțate după perioada optimă, producția a fost diminuată simțitor, ceea ce a făcut ca. în medie pe cooperativă, să se realizeze numai 2 550 kg griu la hectar.Au fost date și alte exemple. Astfel, la cultura porumbului, cooperatorul Dumitru Beroeanu a obținut5 800 kg la hectar. Alți cooperatori, din aceeași echipă, nu au realizat însă decît 3 400—4 000 kg la hectar. Și la sfecla de zahăr nivelul producțiilor a oscilat între 25 000 și peste 47 000 kg la hectar. Cu prilejul analizelor făcute în cadrul lecțiilor au fost scoase în evidență cauzele diferențelor de recoltă : efectuarea unei singure prașile manuale la porumb, răritul și întreținerea necorespunzătoare a sfeclei de zahăr etc. De aici și necesitatea prevăzută în Legea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste ca munca să fie organizată pe echipe în scopul întăririi spiritului de muncă-colectivă, a disciplinei, creșterii răspunderii întregii echipe și a fiecărui membru al acesteia pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor stabilite pe întreaga suprafață cultivată și obținerea producțiilor prevăzute.Lecțiile cercului pentru creșterea animalelor au loc în incinta sectorului zootehnic. Aici, expunerile teoretice sînt însoțite de demonstrații practice. Unitatea dispune de furaje suficiente, de grajduri moderne, bine utilate și, ca atare, așa cum ne spunea dr. Alexandru Gherbaci, șeful fermei, planul la producția de lapte, came și lină va fi îndeplinit și chiar depășit. Dar. deși condițiile de lucru sint identice in toată ferma, produc-

țiile diferă de la un Iot de animale la altul. Printre exemplele date in cadrul unei lecții, unul s-a referit la îngrijitorul Iosif Bartl, care in luna noiembrie a obținut de la un lot de 44 porci un spor mediu de 923 gr pe zi. Cum a realizat a- ceastă adevărată performanță ? Răspunsul l-a dat chiar îngrijitorul : „Eu încep lucrul întotdeauna la ora6 dimineața, cînd fac curățenie în interiorul boxelor. Apoi, între 6,30 și7 administrez furajele. După aceasta, lucrez în afara grajdurilor, iar animalele nu sînt deranjate, astfel că se odihnesc și transformă furajele în carne și grăsime".Discuțiile au continuat eviden- țiindu-se atît experiența cîștigată, cît și greșelile pe care le mai fac unii îngrijitori. Subliniem, în condițiile în care toți îngrijitorii îndeplinesc planul de producție. La cooperativa agricolă Becicherecu-Mic în- vățămîntul agrozootehnic este considerat însă ca o școală a perfecționării, indiferent de rezultatele obținute și după fiecare lecție oamenii iși dau seama că au mereu cîte ceva de învățat.
Ion TEODOR

De laAdministrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștință celor interesați că în ziua de 30 decembrie 1975, orele 16,00, va avea Ioc la sediul Administrației centrale ADAS din str. Smîrdan nr. 5, sector 4, trage-

A.D.A.S.rea de amortizare lunară a asigurărilor mixte de viață. Pentru ca polițele de asigurare să participe la această tragere, este necesar ca posesorii lor să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

A pornit la drum, cu dreptul, într-o competiție ce se anunță pasionantă, un nou regizor de film : Mircea Daneliuc. „Cursa" lui se plasează cu succes in circuitul ambițiilor cinematografului românesc, dornic să-și capete un profil tot mai distinct în concertul artistic contemporan. Ne bucurăm cu atît mai mult, cu cît glasul proaspăt se face auzit în zona de maxim interes : filmul de actualitate. Autorii „Cursei", scenaristul Timotei Ursu și regizorul Da- neliuc, au a ne spune ceva important despre oamenii zilelor noastre. Despre umanitatea socialistă în acțiune și ne vorbesc in fapte de film și nu în vorbe (în acele dialoguri excesive care încarcă multe din producțiile de așa-zisă actualitate).Protagoniștii — doi șoferi ce iau startul intr-o cursă dificilă, trans- portînd o piesă-gigant a industriei noastre spre o uzină îndepărtată a tării — fac parte dintre acei eroi ce-și ignoră „bravura", socotind-o absolut firească, simplă datorie, ca pentru orice ostaș din frontul construcției. Sînt oameni dintr-o bucată, cam aspriți de o existență nomadă. eroi obișnuiți „să tacă și să facă". Entuziasmul acelor reporteri grăbiți să surprindă din fuga aparatului fotogenia „evenimentului" și nu atît semnificația lui li se pare acestor oameni facil, de circumstanță. De aici reacția lor fată de reporteri. reacție care poate surprinde la prima vedere.începutul filmului e o originală in-

In noua și moderna secție de membrane a binecunoscutei întreprinderi 
„Vulcan" din Capitalâ se acordâ o mare atenție execuției cu o mare 
precizie, la un înalt nivel calitativ a semifabricatelor ce vor intra în com

ponența instalațiilor termoenergetice

Cu actualele capacități - aproape
întregul spor de producție în 1976

Colectivele de oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități din industria județului Bihor, îndeplinind cincinalul cu aproape 3 luni mai devreme, s-au angajat să realizeze peste prevederi o producție suplimentară de 3,3 miliarde Iei. Acum, cind mai sînt cî- teva zile pînă la finele cincinalului actual. se poate spune că angajamentul amintit s-a înfăptuit cu succes. Ritmul mediu anual de creștere a producției industriale din perioada actualului cincinal, de 13,8 la sută, este superior prevederilor, producția anului 1975 fiind cu circa 92,8 la sută mai mare decit în 1970. Cum este firesc, aceste succese de prestigiu, care onorează activitatea colectivelor de întreprinderi, a organizațiilor de partid, constituie o bază trainică pentru noi realizări remarcabile în primul an al cincinalului viitor. Ce sarcini și obiective au de înfăptuit unitățile industriale bihore- ne în anul 1976 ? Care sînt principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea lor ?De Ia bun început trebuie subliniat că în anul viitor producția industrială din județul Bihor va crește in ritmuri înalte, deosebit de mobilizatoare.— O trăsătură caracteristică a activității economice din anul 1976 — ne spunea IosiJ Maștei, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc — o constituie faptul că sporurile de producție prevăzute vor fi obținute aproape in totalitate cu capacitățile și pe suprafețele productive existente. De altfel. în actualul cincinal, colectivele unităților bihorene au acumulat o bună experiență în domeniul u- tilizării cu indici superiori a mijloacelor tehnice, fructificării rezervelor interne de creștere a producției. Pentru aprofundarea și generalizarea acestei experiențe în anul viitor, din inițiativa comitetului județean de partid. în toate întreprinderile au fost „inventariate" resursele existente de sporire a producției. stabilindu-se programe de măsuri concrete, cu termene precise și o eficiență riguros calculată.Ne interesăm de conținutul programelor, de eficiența practică a măsurilor ce vor fi aplicate. La întreprinderea „înfrățirea" din Oradea, de pildă, prin extinderea tehnologiei de formare a pieselor în turnătorii, efectuării turnării pe conveior, executării miezurilor și formelor cu au- toîntărire la rece ș.a., producția va spori in 1976 cu 1,7 milioane lei. La

întreprinderea „Victoria" din Oradea se au in vedere, între altele, fabricarea tuburilor din PVC calibrate, metalizarea pieselor din material plastic, ceea ce va asigura o creștere a producției cu 1.6 milioane lei. Prin organizarea fluxului tehnologic și folosirea mai bună a suprafețelor productive, la întreprinderea „Bihoreana" din Marghita, se va obține, în anul viitor, o producție mai mare cu 32 milioane lei decit în a- cest an. Drept urmare, pe baza a- plicării programelor de măsuri, pe ansamblul industriei județului și în fiecare unitate în parte se va asigura îndeplinirea integrală a planu-
Preocupări în între
prinderile din județul 
Bihor pentru o activi
tate economică supe

rioară în anul viitor

lui în 1976. Producția va spori în ritmuri deosebite, dar șl în condiții de eficiență tot mai mare ; potrivit calculelor, în anul viitor se vor economisi in unitățile bihorene 2 554 mc material lemnos, 400 mp piele, 3 850 tone combustibil convențional, 2 300 MWh energie electrică.Important este ca aceste soluții tehnice și organizatorice valoroase să fie aplicate operativ in producție, pentru ca efectul lor pozitiv să se facă simțit din primele zile ale a- nului viitor. Sînt pregătite întreprinderile pentru aceasta ? Ne oprim la întreprinderea mecanică Oradea.— întregul spor de producție prevăzut pentru anul viitor — ne relata ing. Radu Lazăr, directorul u- nității — se va concretiza în produse noi și modernizate. Pregătirea fabricației lor este de pe a- cum încheiată, unele din noile produse urmînd să intre în producția de serie în prima lună a anului viitor. 'în secțiile întreprinderii, muncitorii și specialiștii participă cu soluții tehnice originale Ia perfecționarea „din mers" a organizării producției, la rezolvarea altor probleme esențiale de care va depinde buna desfășurare a fabricației. Bunăoară, tehni

cianul Ștefan Cor și maistrul Ga- vril Cheresteș au propus și realizat o serie de dispozitive de găurit multiax, care permit creșterea productivității muncii de aproape 6 ori la unele operații ; muncitorul A- lexandru Casiba șl subinginerul Francisc Caioș au construit un dispozitiv de prelucrare simultană a a- lezajelor unor piese, care asigură îmbunătățirea calității și dublarea productivității ; muncitorul Alexandru Cherteș și tehnicianul Nicolae Rotaru au proiectat o nouă tehnologie pentru turnarea și formarea rolelor, prin folosirea căreia eficiența este deosebită : va crește de două ori productivitatea muncii și se va reduce substanțial consumul de metal.La întreprinderea de accesorii pentru mijloace de transport din O- radea. eforturile sînt concentrate cu precădere asupra reorganizării fluxurilor tehnologice, in așa fel incit pe suprafețele existente să se obțină Întregul spor de producție prevăzut pentru anul 1976.— în cea mai mare parte, utilajele și mașinile cu care vor fi dotate noile ateliere de role, volane, filtre și unde se va organiza activitatea pe principiul producției integrate, se realizează prin autouti- lare ta întreprindere, preciza tov. Nicolae Fodor, directorul adjunct al unității.Multe din aceste utilaje necesare noilor linii tehnologice sînt de a- cum montate. în atelierul de auto- utilări se muncește fără preget pentru finalizarea celorlalte.— Sîntem hotărîți să încheiem grabnic lucrările la toate utilajele, ne spunea tov. Timar Mihai, șef de brigadă. Realizarea cu forțe proprii a unor mașini și instalații s-a dovedit a fi deosebit de rodnică pentru întreprinderea noastră. Tocmai de aceea, ne-am propus ca. în anul viitor, să executăm în atelierul de autoutilare utilaje de înalt nivel tehnic, a căror valoare totală va depăși 2 milioane Ici.Cum spuneam, asemenea preocupări majore — îndrumate și sprijinite de organizațiile de partid — sînt proprii și altor colective din întreprinderile bihorene. Ele urmăresc un principal obiectiv : încă din primele zile ale anului 1976, prevederile de plan să fie îndeplinite integral, în condițiile unei eficiente superioare.
Dan CONSTANTIN 
Iile ȘTEFAN

vitație la cunoașterea mai profundă a realităților pe care le aduc în cadru, o caldă profesiune de credință \a unor talentați cineaști care știu că profesiunea lor implică multă, multă credință și răspundere față de adevărul vieții transpuse în artă.întregul film stă sub semnul în-
„Cursa" noastră își aduce nota ei de prospețime și de originalitate, prin felul cum alternează umorul cu situațiile grave, comedia cu drama din fiecare existență, căldura cu asprimea — tot ca o formă a căldurii și a iubirii. Cei doi prieteni se îndrăgostesc de fata care e însă

„Cursa"
demnului de-a sparge pojghița aparențelor și de a descifra acele mișcări lăuntrice de umanitate esențială, traseul moral și spiritual complex al oamenilor așa-zis „simpli" și de aceea foarte ades reduși la scheme simplificatoare. O „cursă" umană și artistică bogată, dezvăluindu-și la fiecare pas neprevăzutul, spectaculosul „faptului mărunt". Cei doi șoferi nu pot lăsa în drum o fată oare și-a pierdut actele, o iau cu ei pe o rută dificilă și tot ce urmează face parte din acel suspens psihologic modern, de substanță, pe care l-am invidiat ades la multe „întreceri pe autostradă".

grăbită să-și întîlnească logodnicul. O discretă rivalitate, o tensiune se naște în noile condiții. Prietenia „degenerează", or. dimpotrivă, se înnobilează, cu datele noi ale sentimentului oe apare, sentiment care ar trebui finalmente interzis, dacă... O surpriză pe care n-o vom decon- spira dă filmului turnura sa insolită, dramatică și totodată optimistă. Un final deschis, pe care viața, pe oare fantezia spectatorului — devenit coautor a! poveștii — îl vor îmbogăți, de bună seamă. E un circuit cald, de aderare și simpatie, stabilit între eroii de pe pinză și cei din sală, care face din „Cursa" o competiție

frumoasă și nobil cîștigată. O oom- petiție oare mizează pe un singur mare atu : autenticitatea. Adevărul vieții.Talentatul regizor și-a ales cu maturitate profesională colaboratorii. In primul rînd, operatorul Florin Mihăilescu, poet al imaginii, care nu înfrumusețează realitatea de dragul efectului, ci urmărindu-i, mai ales, „fotogenia interioară", maxima expresivitate a interpreților. A unor actori de experiența lui Mircea Al- bulescu (mai sincer și mai emoționant ca oricînd în rolul acelui șofer marcat de o mare dramă sentimentală. capabil să și-o depășească în final), de oea a lui Constantin Di- plan (farmec, discreție, căldură), dar și de prospețimea unei debutante : Tora Vasilescu (prezență care se impune de la înoeput). Desigur, calitățile „Cursei" pornesc de la scenariul lui Timotei Ursu. Un scenariu bazat pe situații de viață adevărate, pe un bogat subtext care faoe și mai convingător dialogul foarte viu, spontan, colorat. „Mană cerească" pentru interpreți. Talentul regizorului s-a manifestat din plin pe acest scenariu, iar echipa, condusă cu o mînă fermă, și-a dat întreaga ei măsură profesională spre realizarea unul punct de vîrf al cinematografului nostru, o „trimitere" de bun augur către noul cincinal. Care este și al cinematografiei.
Alice MANOIU

'FAPTUL;
■DIVERȘI

Ca la mama 
acasă

Vrind să vadă cine știe si 
facă, pentru mesele Revelionu
lui, cei mai buni cozonaci, cele 
mai bune produse de patiserie 
și cea mai gustoasă pîine, bruta
rii și ceilalți lucrători din ca
drul Întreprinderii de morărit și 
panificație „Dobrogea" s-au luat 
la întrecere. Zece zile la rind 
și-au pus cu toții la contribuție 
fantezia și îndemânarea, dind la 
iveală bucate... ca la mama aca
să. Pe primele locuri s-au situat 
formațiile de lucru din Constan
ța, Mangalia și Medgidia. Dar 
adevărații cîștigători vor fi con
sumatorii, care socotesc între
cerea lor de bun augur in pragul 
noului an. Mai ales că și-ar dori 
ca asemenea „minunății" să 
existe și in magazine la anul și- 
la mulfi ani I

Un șofer 
în flăcări„Mergeam spre Zalău. Deodată, în apropiere de Sărmășag am văzut, pe firul șoselei, o vilvă- taie de flăcări și fum. Am apăsat pe accelerație și am ajuns la locul unde luase foc un autocamion. Trei oameni se luptau din răsputeri să stingă focul. Li se terminase lichidul din extinctor. Cum nici cu extinctorul meu nu am făcut mare lucru, nu știu cum, dar m-am trezit pe platforma autocamionului incendiat, am desfăcut obloanele și am a- runcat, rind pe rînd, cele 10 butoaie încărcate cu 2 000 de litri de benzină. Pînă să vină un alt autovehicul care a tras camionul in flăcări mai departe de butoaie, am făcut tot ce am putut să nu sară în aer mașina, benzina și... noi". Am redat „cuvînt cu cuvint", istorisirea unui coleg de muncă al lui Iuliu Bran, ta- ximetristul de pe l-SM-3174, cel care s-a aruncat în flăcări și a rostogolit butoaiele de benzină evitîndu-se pericolul unei explozii.
Felicitări 
pentru 
cumpărători

Lucrătorii magazinului cu pro
fil alimentar „Mercur" din Tirgu- 
Mureș (responsabil Szab6 Eugen) 
au avut o idee : să expedieze 
prin poștă cîte o felicitare de 
Anul Nou pentru fiecare client 
al acestei unități din zona cen
trală a orașului. „Ideea e bună 
— a. zis cineva — dar de unde 
să luăm adresele 7“ „Din cartea 
de telefon !“ Zis ți făcut. $i ast
fel, 1020 de felicitări au pornit 
spre tot atitea adrese. Surprinși 
de... surpriza plăcută, multi din
tre cumpărători au răspuns fie 
personal, fie prin scrisori sau te
lefon, mulțumind lucrătorilor 
magazinului pentru modul exem
plar in care le onorează dolean
țele, și le-au urat, ca tot așa să 
fie și de acum inainte. Ba chiar 
și mai bine.

Jos pălăria!Reproducem textual un fragment din scrisoarea cititorului Constantin Simionescu din Brăila, cartier Hipodrom, bloc C-4 : „Am ridicat de la unitatea nr. 63 a cooperativei „Viitorul" din localitate două pălării date la curățat în luna septembrie. Spre surpriza mea, pălăriile nu au fost curățate, așa cum a fost comanda sau — mă rog — învoiala. Ele au fost doar „întoarse". Urmarea : nici una nu mă mai încape. M-am dus cu una din cele două , pălării la responsabilul cooperativei, S. Capelovici. Acesta s-a uitat atent la ea, a recunoscut vina unității sale și a oprit „corpul delict" pentru remedieri, după care mi-a zis : „Treci mata pe la noi pe la... primăvară". în fața unei asemenea operativități, jos pălăria 1
„Cum e, 
meștere ?“»

Maistrul mecanic Stelian Duță, 
de la Întreprinderea de foraje 
și lucrări geologice speciale 
București, lucrează acum îm
preună cu oamenii lui la Șan
tierul naval Galați. Pină să vină 
aici, timp de un sfert de veac, 
meșterul Duță a fost prezent 
pretutindeni unde se ridica o 
turlă metalică. Nu le mai știe 
numărul. Uneori a ridicat și cite 
50 intr-un singur an. Dar acum, 
la Galați, e vorba de o turlă in 
premieră absolută : turla primei 
platforme românești de foraj 
marin. Tot o premieră este și 
înălțimea ei — 53 de metri. Cea 
mai inaltă construcție de acest 
fel ridicată pină acum de meș
terul Duță și oamenii săi.

— Și cum e, meștere 7 Merge t
— Nu merge. Se înalță.

I Ca melcul

I

I

I

I Zilele acestea, familia G. C. din | Deva a primit din partea unei I alte familii din București două 1
I felicitări de Anul Nou. Dar, stu- I poare : pe o felicitare scria limpede : „La mulți ani — 1976", I

Idar pe cealaltă... Potrivit ștampi- . lelor poștei de pe felicitarea numită de noi „cealaltă", rezultă că | ea a făcut de la București la
IDeva o zi (trimisă în 28 decern- I brie 1974 — sosită în 29 decem-I brie 1974), iar de la Poșta din • IDeva pînă în cartierul Gojdu, . aflat la doi pași — a făcut restul de... 364 de zile ! Ceea ce nu în- | seamnă că și răspunsul la sem-
I nai area de față ne va veni în... I|
IRubrlcâ redactotâ da

Petre POPAcu sprl|inui corespondenților | „ScinteU"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, al Președinției și al popoarelor Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ca și în numele meu personal, doresc să vă mulțumesc cordial dumneavoastră, iar prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și poporului Republicii Socialiste România, pentru salutul călduros pe care ni l-ați adresat cu prilejul sărbătorii noastre naționale.Transmițîndu-vă dumneavoastră și poporului român cele mai bune urări de noi și tot mai mari succese în construcția socialistă din patria dumneavoastră, împărtășesc convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele noastre și cele două țări vecine se vor extinde în continuare în interesul poporului român și al popoarelor iugoslave, al socialismului, colaborării și păcii în Europa și în lume.
IOSIP BROZ TITO

SEMNAREA UNUI PROTOCOL ROMANO-SOVIETIC 
DE C01AR0RARE ȘTIINȚIFICĂ

Cronica zilei
COMUNICAT 

privind vizita prietenească de lucru in România 
a vicepreședintelui Consiliului Executiv Federal, 

secretar federal pentru afacerile externe 
al R. S. F. Iugoslavia, Miloș Minici

Joi a avut loc în Capitală semnarea unui Protocol privind colaborarea științifică dintre Academia Republicii Socialiste România, Academia de științe sociale și politice și Academia de științe a U.R.S.S. pe perioada 1976—1980.Documentul prevede realizarea unor teme de cercetare științifică de interes comun în domeniile matematicii, fizicii, chimiei, geologiei și geo- fizicii, filozofiei, științelor economice și juridice, psihologiei, istoriei, arheologiei, teoriei și istoriei literare, în protocol sînt înscrise, de asemenea, schimburi reciproce de specialiști, organizarea unor simpozioane și consfătuiri ale oamenilor de știință români și sovietici, participări ale acestora la manifestări științifice de prestigiu, vernisaje ale unor expoziții de literatură științifică apărută în editurile academiilor colaboratoare.

Protocolul a fost semnat, din partea română, de acad. Șerban Ți- țeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, și prof. dr. docent Roman Moldovan, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice, iar din partea sovietică — de G.K. Skriabin, secretar științific principal al Academiei de științe a U.R.S.S.La semnare au fost de față Mih- nea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, Octavian Groza, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, acad. Cristofor Simionescu, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, alte personalități ale vieții noastre științifice.Au participat V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, alți membri ai ambasadei.(Agerpres)

Delegația siriană, condusă de No- man Al-Zein, ministrul transporturilor din Republica Arabă Siriană, și delegația condusă de Al-Nasrallah. președinte al unei companii kuweitie- ne de turism și transporturi aeriene, care au întreprins o vizită în țara noastră cu prilejul inaugurării liniei aeriene București—Damasc—Kuweit, au părăsit, joi după-amiază, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, general-maior Aurel Răican, comandantul aviației civile, de alte persoane oficialeAu fost de față ambasadorul Siriei la București, Walid Al-Moualem, și membri ai ambasadei.

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIACea de-a 50-a aniversare a P.C. din India ne oferă prilejul de a adresa Comitetului Central al P.C. din India, tuturor comuniștilor salutul nostru călduros și felicitări cordiale.Sărbătorirea înființării partidului comuniștilor indieni se desfășoară intr-o epocă de profunde transformări revoluționare, sociale și naționale,_ cînd se afirmă puternic voința popoarelor de a trăi libere și de a fi deplin sțăpine pe propriile destine, pe bogățiile naționale, de a se dezvolta de sine stătător, pe calea progresului economic și social, de a făuri o nouă ordine politică și economică internațională, o lume mai bună și mai dreaptă.Cu acest prilej, reafirmăm convingerea noastră că raporturile de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.I. se vor dezvolta continuu, în interesul comun, al întăririi unității mișcării comuniste, al tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste, al amplificării prieteniei și cooperării dintre cele două țări și popoare ale noastre, în folosul cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

LA COMBINATUL DE LIANȚI DIN HOGHiZ

Ministrul afacerilor externe George Macovescu a primit o telegramă de mulțumiri din partea ministrului maltez pentru Commonwealth și al afacerilor externe, Dom Mintoff, pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei naționale a Republicii Malta.
Primul cuptor de clincher a intrat in probe tehnologiceLa Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. vicepreședintele Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Miloș Minici, a efectuat o vizită prietenească de lucru în Republica Socialistă România în zilele de 24 și 25 decembrie 1975.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, l-a primit pe vi- 'președintele Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Miloș Minici.între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România și vicepreședintele Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia au avut loc convorbiri prietenești, în cadrul cărora s-a procedat la un rodnic schimb de vederi cu privire Ia colaborarea pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia.S-a constatat, cu deosebită satisfacție. că relațiile de prietenie tradițională dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia se dezvoltă cu succes, în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor stabilite de conducătorii celor două țări, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Iosip Broz Tito. Părțile au apreciat că există premise și condiții favorabile pentru intensificarea și adîncirea în continuare a colaborării, bilaterale în domeniile politic, economic, cultural, științific și în alte domenii, în conformitate cu interesele și năzuințele poporului român și popoarelor iugoslave.Cei doî miniștri s-au informat a- supra activității internaționale a ță-

★Joi după-amiază a părăsit Capitala. îndreptindu-se spre patrie, Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, care a efectuat o vizită prietenească de lucru în țara noastră. Oaspetele a fost însoțit de Nikola Milicevici, adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe.La plecare, pe aeroportul Otopeni, Miloș Minici a fost condus de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori ai M.A.E.Au fost prezenți Virgil Cazacu, ambasadorul României la Belgrad, și Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la București, membri ai celor două ambasade.

rilor lor și au efectuat un cuprinzător schimb de vederi privind întărirea securității și dezvoltarea cooperării în Europa, colaborarea balcanică. situația din Cipru și Orientul Apropiat, creșterea rolului O.N.U., încetarea cursei înarmărilor, dezarmarea generală și în primul rînd dezarmarea nucleară, înfăptuirea noii ordini economice internaționale, rolul mereu crescînd în viața internațională al statelor nealiniate și în curs de dezvoltare, al țărilor mici și mijlocii. Constatînd cu satisfacție identitatea sau apropierea pozițiilor celor două țări în problemele discutate. miniștrii au reafirmat voința României și Iugoslaviei de a milita activ și în viitor pentru continuarea procesului de edificare a securității în "Europa și realizarea hotărîrilor a- doptate la Helsinki, consolidarea cursului de destindere, înțelegere și încredere între națiuni, pentru statornicirea unor relații noi, democratice în Europa și în lume, care să e- limine forța și amenințarea cu forța din viața internațională, să asigure libertatea, egalitatea în drepturi, independența și suveranitatea fiecărui stat, respectarea dreptului tuturor popoarelor de a-și hotărî singure destinele, participarea fiecărei țări, indiferent de mărime, la soluționarea. în interesul popoarelor, a problemelor ce confruntă omenirea.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate, de deplină încredere și înțelegere mutuală, care caracterizează relațiile de prietenie și bună vecinătate dintre cele două țări socialiste vecine.Cei doi miniștri au subliniat încă o dată utilitatea unor asemenea in- tîlniri și au convenit să continue și să extindă practica consultărilor frecvente la diverse niveluri, în toate problemele de interes reciproc pentru cele două țări.
★înainte de plecare, oaspetele a declarat unui redactor al Ager- pres : Am avut marea satisfacție de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu. în cursul unei convorbiri cuprinzătoare, am putut face un amplu schimb de păreri asupra problemelor de interes comun. Am avut, astfel, prilejul să constat că președintele Nicolae Ceaușescu sprijină pe deplin dezvoltarea relațiilor româno-iugoslave pe multiple planuri, după cum sprijină, de asemenea, cu aceeași hotărîre, și conlucrarea dintre țările noastre pe plan internațional, în rezolvarea problemelor în care România și Iugoslavia sînt foarte activ angajate. Am constatat — a spus oaspetele — că relațiile româno-iugoslave se dezvoltă cu succes în toate domeniile — politic, economic, cultural etc. — că evoluția lor se înscrie pe o linie permanent ascendentă.

Cuptorul primei linii a noului Combinat de lianți de la Hoghiz — unul din obiectivele principale ale industriei materialelor de construcții în actualul cincinal — a intrat în probe tehnologice, incepînd să producă clincher. Peste cîteva zile, de aici vor lua drumul șantierelor primele cantități de ciment. Caracteristica definitorie a noii capacități industriale o constituie înaltul grad de automatizare a procesului de fabricație.

Combinatul din Hoghiz va fi prima unitate de producere a cimentului din tara noastră în care procesul de ardere va fi condus și controlat cu a- jutorul unui calculator electronic, înaltul grad de automatizare și mecanizare, servirea lui de un număr redus de lucrători vor permite să se obțină o productivitate a muncii mult superioară. Demn de relevat este faptul că mai mult de 80 la sută din utilajele tehnologice sînt fabricate în țară. (Nicolae Mocanul.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la hochei și patinaj• Pe noul patinoar artificial din Ploiești și pe cel din parcul „23 August" din București, miine începe competiția internațională de hochei pe gheață (echipe de juniori) pentru „Turneul celor 6 națiuni".în prima zi, la București, vor avea loc două partide : Elveția—Austria (ora 16) și România—Ungaria (ora 18,30). La Ploiești este programat un singur meci: Bulgaria—Italia (ora 16).Duminică se vor disputa următoarele jocuri : București : Italia—Austria (ora 16) și România—Bulgaria (ora 18,30) ; Ploiești : Austria—Ungaria (ora 16,00). Competiția se va încheia la 2 ianuarie.

• Astăzi și mîine, pe patinoarul artificial de la Poiana Brașov, selecționata de hochei pe gheață a țării noastre susține două partide de antrenament în compania echipei cehoslovace V.Z.T. Chomutov.• La Miercurea Ciuc, pe patinoarul artificial, se desfășoară in aceste zile turneul de hochei pe gheață dotat cu „Cupa 30 Decembrie", la care participă echipe școlare din zece județe ale țării.In cadrul aceleiași competiții, pe lacul Ciucaș dîn stațiunea balneară Tușnad se dispută întrecerile concursului de patinaj viteză al elevilor.

★Dr. docent Traian Orghidan, _di- rectorul institutului „Emil ~ coviță" din participat la nai „Primele giei", desfășurat Mallorca, ne-a declarat manifestare a fost organizată de Societatea de științe naturale din capitala arhipelagului Baleare și de fundația europeană ,,Iosif Constantin Drăgan". Colocviul a fost prilejuit de împlinirea a 70 de ani de cînd savantul român Emil Racoviță a studiat fauna peșterii Cueva del Drah și a pus bazele biospeologiei. în cadrul colocviului au prezentat comunicări Iosif Constantin Drăgan („O- mul de știință Racoviță și profilarea sa internațională"), Margalef Ramon („Relații posibile între fauna caver- nicolă și fauna profunzimilor marine"), G. Mateu („Descoperirea lui Racoviță in contextul cultural al Balearelor"). în încheierea colocviului, participanții au vizitat peștera amintită, unde, în curînd, va fi ridicat bustul părintelui biospeologiei, operă a sculptorului român Oscar Han. (Agerpres)

București, colocviul zile ale la
Ra- care a internațio- biospeolo- Palma de că această

R. P. CHINEZĂ Printre
petroliștii din Takang

t V

În cîteva rînd uri
HOCHEISelecționata Danemarcei a susținut două întîlniri amicale în Franța Cu reprezentativa țării-gazdă. în primul joc. hocheiștii danezi au obținut victoria cu scorul de 6—4. Cea de-a doua partidă s-a încheiat la egalitate (0—0).

TENISTurneul internațional de tâiiis pentru juniori dotat cu trofeul „Orange Bowl" a programat la Miami Beach (Florida) primele partide din turul trei al probei de simplu. Iată rezultatele : Elter (R. F. Germania) — Giammalva (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Vas- selin (Franța) — Bengochea (Argentina) 6—1, 6—0 ; Brash (S.U.A.) — Valdes (Venezuela) 6—4, 6—2 ; Redondo (S.U.A.) — Rennert (S.U.A.) 7—6, 6—2.
ATLETISM

străzile marelui oraș brazilian, la actuala ediție a fost inclusă și o probă feminină. Participantele se vor întrece pe un traseu în lungime de 8 900 m. Printre atletele care și-au a- nunțat participarea se numără polonezele Bronislawa Ludwikowska. Renata Pentlirowska, americanca Jackie Hansen, vest-germana Christa Wah- lensieck, braziliana Rosa Maria Apa- recida de Scuza.
MOTOC1CL1SMA fost definitivat calendarul campionatului mondial de motociclism — ediția 1976. în programul campionatului figurează 12 curse, printre care „Marile Premii" de la Le Mans (15 aprilie), Salzburg (2 mai), Opatija (23 mai), Assen-Olanda (26 iunie), Ima- tra-Finlanda (30 iulie), Brno (22 august) și Niirburgring (29 august).

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune in limba germană.
10.45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19.20 1W1 de seri ;
19.30 Telejurnal.
20,00 împliniri. Film documentar.
20,40 Film artistic : „Rouă" — pro

ducție a studiourilor sovie
tice. Premieră pe țară.

21,50 Crizantema de aur 1975 — 
festival-concurs. Secvențe din 
cea de-a Vin-a ediție.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

17,00 Telex.
17.05 Program muzical.
17.20 Confesiunea unul optimist 

— reportaj TV.
17,35 Treptele afirmării, 
ift.io Vlrsteie peliculei.
19.05 CIntare țării — concert coral.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini de mare popularitate.
20,25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Program interpretat de or

chestra de muzică populară a 
ansamblului „Cioclrlia".

21.10 Telex.
21,15 Teatru scurt : „Momentul 

403“ de Constantin Chiriță. 
Adaptare pentru TV șl regla 
— Petre Bokor.

Părăseam. încă din primele ore ale unei dimineți, străzile largi și pline de animația specifică unei noi zile de muncă ale orașului Tientzin. îndreptîn- du-ne spre bazinul petrolier Takang, unul din obiectivele mai noi ale industriei petrolului din R.P. Chineză.Zestrea noii exploatări este bogată : mai întîi, pădurea de sonde ; apoi rafinăria ; în continuare, diverse alte construcții — atelierul de sudură automată pentru piesele necesare instalațiilor, o fabrică de becuri cu două linii de producție, care asigură nevoile interne ale bazinului petrolier, o modernă stație de depozitare a petrolului adus la suprafață. împreună. toate acestea înfățișează peisajul u- nei bogate baze petroliere. Ea a fost realizată prin activitatea însuflețită, de pionierat, a zece mii de muncitori veniți, nu cu mulți ani în urmă, de la Dacin și din alte locuri ale țării, pentru a fora primele puțuri în această regiune de litoral, care era odinioară o vastă și nepopulată întindere de terenuri alcaline necultivate.în sectorul de sud al bazinului. tovarășul Feng Hao, vicepreședinte al comitetului revoluționar, ne conduce în fata unui puț nou forat. O vană este deschisă și lichidul negru, vîscos, țîș- nește puternic, cu un șuierat caracteristic, dintr-o conductă metalică. Aflăm că în acest bazin se dă în exploatare în fiecare lună un nou put. celelalte mentinîndu-și, în

cea mai mare parte, randamentul stabil.Bazinul a depășit an de an sarcinile de plan, producția de petrol brut crescînd în- tr-un ritm mediu anual de peste 60 la sută.Bogat în straturi de petrol, Takang prezintă o conformație geologică foarte complexă, continuitatea zăcămintelor fiind întreruptă de falii uriașe. în pofida multiplelor dificultăți de exploatare ridicate de caracteristicile naturale ale regiunii, petroliștii au atacat curajos cele mai profunde straturi, forind la adîn- cimi de peste trei mii de metri, sute de puțuri, dintre care cele mai multe se remarcă printr-o productivitate înaltă și o calitate superioară a țițeiului. Si la Takang. ca pretutindeni în China populară. muncitorii petroliști au depus și depun eforturi uriașe pentru „a-și croi calea singuri" — cum spun ei — adică, pentru a accelera prin propriile forțe locale construcțiile de bază și a spori continuu randamentul activității lor. în ultimul timp, datorită activității entuziaste a petroliștilor, îmbunătățirii continue a metodelor de foraj și a- doptării unor noi procedee tehnice, timpul necesar pentru deschiderea unei noi guri de petrol (care să corespundă tuturor normelor de securitate și calitate) a fost redus considerabil.Cea mai renumită e- chipă de foraj de aici, aceea care poartă numărul 3 227, cunoscută mai ales sub denumirea de „Grupul înver-

șunaților", a deschis, incepînd din 1967 cind a fost creată, aproape 150 de puțuri, care totalizează o adîncime de 250 000 de metri.în primele zile ale dării sale în exploatare. Takang era încă o plajă inundată. Nu existau drumuri, nu se vedea nici urmă de locuitor. Dar petroliștii au schimbat fata locului. Mai întîi. au construit diguri și au evacuat apele stătătoare, apoi au ales amplasamentele puțurilor si sondelor, au croit drumuri, au construit poduri... Și în timp ce aurul negru izvora din măruntaiele pămîntului, litoralul întreg se transforma văzînd cu ochii nu numai într-un bogat bazin petrolier, ci și într-o fertilă zonă agricolă. Desțelenirea terenurilor sărăturoase și ameliorarea solului — sarcini care au revenit. in principal, membrilor de familie ai petroliștilor — au dus la dezvoltarea unei agriculturi prospere, permițînd. de pildă, obținerea unei recolte anuale de / orez de peste trei mii de tone. în același timp, au fost construite aici. în afară de locuințe și 27 de scoli elementare, patru licee, in care predau o mie de învățători și profesori, . . yi) . spital și , numeroase alte obiective sociale importante. .Metamorfozele înnoitoare din Takang a- daugă o nouă zestre de preț marilor prefaceri înfăptuite de poporul chinez în anii plini de roade ai socialismului.
I. TECUȚA

Pentru prima oară în istoria tradiționalului cros internațional de la Sao Paulo, care de 50 de ani se desfășoară în noaptea Anului nou pe DRAMA IMIGRANȚILOR
(Urmare din pag. I)plicare grație cărora, cu timpul, melomanul să-și dea seama de ce o operă ii place, iar alta nu. Și, mai nult, să poată să ajungă a drăgi miine ceea ce azi face să vibreze.:igur, acea convingere îult înrădăcinată în talitatea unor profesio- ai muzicii — potrivit i. v ia muzica însăși își e si. cel mai bun comentator, iar explicarea ei verbală e inutilă dacă nu chiar parazitară — este, în unele privințe, întemeiată. Nici cel mai strălucit comentariu nu poate înlocui contactul viu cu muzica, iar adesea explicările muzicologice sînt atît de serbede îneît mai bine ar lipsi. Dar nu sînt și compoziții muzicale pe care ai fi preferat să nu le asculți ? Nu există și muzică searbădă 7 Deci, nu comentarea în sine a muzicii este incrimina- bilă, ci comentarea ei neinspirată. în principiu, explicarea muzicii este operă de creație, este a treia creație — după cea componistică și cea interpretativă — și totodată creație hotărîtoare, pentru că de calitatea ei depinde ce înțelege marele public din strădania compozitorului și a interpretului. De subliniat că problema comentariului are, în muzică, o importanță necunoscută celorlalte arte, deoarece nicăieri expresia nu e atît de enigmatică și cu substraturi atît de complexe. în același timp, ponderea profesionalismului este, aici, de asemenea incomparabilă : un profesionalism de esență eminamente teoretică. (Uită oare muzicianul că, pînă să se formeze, studiază feno

menul muzical în cel mai „muzicologic" sens al cu- vîntului? De ce să nu aibă grijă atunci și de cel căruia i se adresează, organized „școala artei de a înțelege" ?) Neglijarea a- cestui aspect nu poate avea decît urmări nefaste pentru relația dintre muzicieni și public : dacă operei de e- ducație muzicală nu i se va da importanța cuvenită, sălile de operă și concerte

preocupările sale, pe lingă producția artistică, o școală permanentă oferită publicului. Vor fi, desigur, multe nereușite, mai ales în perioada de început, dar oare dirijorii, pianiștii, cîn- tăreții etc. sînt toți și totdeauna la înălțime ?... De menționat că în această acțiune nu neapărat muzicologul de profesie trebuie să fie protagonistul principal sau exclusiv. Compozitorul,
„Școala artei 

de a înțelege muzica"

pot deveni din ce în ce mai puțin pline... Iar aici, nu trebuie uitat, argumentul economic este la fel de convingător ca și pledoaria estetică. In această privință, experiența Filarmonicilor din București și din Craiova este foarte precisă: audițiile comentate au făcut să crească simțitor numărul spectatorilor la concertele curente.Din modesta — totuși concludenta — experiență mai sus-menționată, pentru semnatarul acestor rînduri a rezultat cu evidență necesitatea instituționalizării acțiunii de educație muzicală, această acțiune trebuind să aibă o importanță aproape egală cu aceea a manifestărilor muzicale propriu-zise. Ar fi foarte util ca fiecare filarmonică sau operă să includă în

instrumentistul, dirijorul, cintărețul pot veni cu „a- coperirea în aur" a experienței lor, practice, aducînd totodată suflul proaspăt care a adiat totdeauna în comentarea muzicii cînd au luat cuvîntul creatorii sau interpreții ei. Un Wagner, un Schumann, un Berlioz, un Bruno Walter, un Bernstein și atîția alții ca ei au dovedit cu prisosință că un muzician, cu cît e mai mare, cu atît simte mai acut nevoia să intervină și prin cuvint în destinele artei sale. Iar dacă nu se vor găsi pretutindeni muzicologi apți a împlini cu forță de expresie această misiune, cu atît mai mult muzicianul însuși trebuie să și-o asume. Este, după părerea noastră, un mod fericit de afirmare a unui autentic spirit militant.

Formele unei astfel de acțiuni educative — de la lecția de tip didactic pînă la introducerea comentatorului în plin concert simfonic sau spectacol de operă — pot fi cel puțin tot atît de diverse ca acelea ale manifestărilor pur muzicale, iar găsirea unor forme 'cît mai adecvate ar constitui o primă încercare a ingeniozității organizatorilor. Generalizată, apoi coordonată unitar, o asemenea activitate ar putea aduce o mare înviorare în viața noastră muzicală, răspunzînd îndatoririi atît față de muzică, cit și față de marele public. Cînd melomanul începe- a-și lămuri problemele extrem de complexe — legate de a- ceastă eternă întrebare : „Ce a vrut să spună compozitorul ?“ — bucuria contactului său cu muzica do- bindește o profunzime și o intensitate pe care nu le avea cînd trebuia să se mulțumească cu condiția de simplu „consumator". Ar fi de dorit ca, dîndu-și seama de această realitate, instituțiile muzicale, muzicienii să se angajeze cu toată inima într-o acțiune educativă de a cărei eficientă depinde primirea creației lor artistice de către public, doritor azi mai mult ca oricînd să înțeleagă înainte de a se bucura, deoarece a descoperit că numai în aceste condiții poate bucuria să fie nobilă și durabilă. Ne- implicind nici cea mai mică concesie făcută unui gust inferior, o asemenea acțiune ar fi o contribuție dintre cele mai substanțiale la construcția culturală din țara noastră, amplu angajată pe drumul fertil al socialismului.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ 
„Die Zeil- (R. F. G.) „SolUțlfl COZCi ?

Afară cu muncitorii străini!“„Timp de 15 ani, muncitorii străini au fost considerați ca potriviți doar pentru muncile cele mai murdare fiind, în aoelași timp, priviți ca o sursă de realizare a celor mai mari cîștiguri. In prezent, cînd Europa (occidentală) este bîntui- tă de șomaj, recesiune și inflație, se consideră, brusc, că ei poartă vina pentru toate relele. Deci, «afară cu muncitorii străini !» — sună lozinca ce se aude tot mai des în țări ca Anglia, Franța și alte state occidentale.Anii boom-ului postbelic au dus la o puternică migrare în direcția țărilor industrializate din Piața comună. în mai puțin de 15 ani, mi- grația de masă a cuprins 30 milioane de oameni din regiunile sărace, subdezvoltate ale Europei și Africii de Nord. 12 pînă la 15 milioane de brațe de muncă străine sînt ocupate in prezent în țările C.E.E., ceea ce reprezintă 15—20 la sută din persoanele active din aceste țări.Cei mai mulți dintre ei trăiesc în R.F. Germania — aproape 2,3 milioane, fără membrii de familie. Dar și Franța (cu 1,9 milioane) sau Ma- xrea Britanie (cu 1,6 milioane) au un mare număr de muncitori străini, în Elveția, cam fiecare al treilea loc de muncă este ocupat de un străin.Acești străini sînt însă nesimpati- zați și impopulari, indiferent unde

locuiesc : în ghettoul vest-indian din periferia nordică a Londrei, în -<slums»-ul algerian al Parisului sau în casele gata să se dărîme care servesc de adăpost muncitorilor turci din orașele vest-germane. Totuși, pînă acum ei au fost tolerați pentru că era nevoie de munca lor.Șocul provocat de fenomenele de criză din ultimii doi ani a dus însă la o reconsiderare.Deocamdată, părerile (economiștilor burghezi — n.r.) sînt încă împărțite dacă economia mondială este bîntuită de o criză structurală, de durată sau de depresiune conjunctu- rală. Indiferent de această incertitudine, națiunile dezvoltate economic din Occident se află în fața unor decizii cardinale. Ele trebuie să planifice proporțiile ritmului lor viitor de creștere și să stabilească ce preț sînt dispuse să plătească pentru aceasta. Iar primii care urmează să achite „nota de plată" — adică primii care sînt concediați, aruncați pe drumuri — sînt muncitorii străini, adică tocmai cei a căror situație este cea mai jalnică.Se creează astfel un cerc vicios, în care muncitorii emigranți se zbat din greu. La acest sfîrșit de an, soarta și perspectivele lor apar tot mai puțin de invidiat..." — încheie ziarul.
Cei mai prost plătiți, cele mai grele 

condiții de viațăTntr-un raport al secretarului ge- atrage atenția asupra situației difici-neral al O.N.U., Kurt Waldheim, se le a muncitorilor imigranți și a fa

miliilor lor din țările occidentale. In document se arată că majoritatea imigranților sînt muncitori necalificați sau semicalificați, cea mai mare parte a lor lucrînd în industrie și construcții, cu o remunerație mult mai scăzută în raport cu a lucrătorilor autohtoni. Condițiile de muncă și viață ale imigranților sînt dintre cele mai tragice. Ei locuiesc în pe

riferii supraaglomerate și insalubre sînt subalimentați și intimpină mari dificultăți în instruirea copiilor.Numărul accidentelor de muncă în rindul imigranților, in unele țări, este cu mult mai mare decît in rindul muncitorilor autohtoni, exempli - fieîndu-se prin situația R.F.G., unde raportul respectiv este de 2,5 la sută.
„NEWSWEEK"

„Pentru cel puțin un deceniu — 
uși închise Ia angajare"în Germania occidentală li se spune „gastarbeiter" — muncitori străini — și chiar in timpurile cele mai bune viața nu a fost cîtuși de puțin ușoară pentru milioanele de imigranți. Ducîndu-și existența în cele mai mizerabile „slums“-uri ale Europei occidentale, au efectuat îndeobște muncile necalificate cele mai dificile și „murdare" pe care le refuzau muncitorii vest-europeni — în speranța unor cîștiguri care să le permită o existentă cît de cît omenească.Numai că, de la o vreme, milioanele de imigranți au început să găsească închis acest „drum al speranțelor". Imigranții au devenit victima prioritară a recesiunii. Din iarna anului trecut, patronii francezi au dat afară un număr de 100 000 de imigranți. In R.F. Germania, străinii figurează în număr crescînd pe listele de șomaj — numai „Volkswagen" a redus numărul angajaților străini de la 20 000 în 1973 la numai 7 000 în 1975. La fel și în Elveția, mii de imigranți și-au pierdut slujbele. Pe deasupra, autoritățile guvernamentale impun oficiilor de plasare să dea prioritate șomerilor autohtoni în fața celor străini.

„A apus vremea exodului muncitorilor străini, declară deschis un expert vest-german în probleme sociale. A încetat cu totul angajarea de imigranți și această situație va dăinui cel puțin în tot deceniul următor".în fața acestei situații, mulți imigranți se reîntorc în țările de origine. Ilustrativ este cazul muncitorului turc Yuksel Barlas, care, pînă nu de mult, lucra la uzinele „Ford" din Koln, pînă cînd a fost concediat. De unde mai putea plăti chiria pentru locuința mizerabilă unde trăia și care se ridica la nu mai puțin de ISO dolari pe lună ? Cum să-și întrețină soția și cei doi copii mici ? în fața acestor perspective, și-a dat seama că soluția cea mai convenabilă este de a se reîntoarce în țară și a-și găsi o slujbă acolo. La fel, !n satul Potenza din provincia Basilicata, în sudul Italiei, s-au reîntors 200 de muncitori care, pur și simplu, nu mai aveau ce mînca in țara-gaz- dă, unde se duseseră în speranța unor condiții mai bune de trai — încheie articolul cunoscutei publicații americane.
LA MUZEUL VASILE PAR- VAN" din Bîrlad s-a deschis recent o expoziție de pictură intitulată „Momente și figuri ale istoriei României" • DE LA CONȘTIINȚA la conștiință. Este titlul broșurii, ajunsă la a 16-a apariție, editată la Sălaj, în sprijinul pregătirii lectorilor, agitatorilor, propagandiștilor și cursanților de la învățămîntul de partid, cadrelor didactice care predau științele sociale. Broșurile cuprind legi, hotărîri ale organelor locale de partid și de stat, grafice și

scheme privitoare la dezvoltarea județului, un dicționar de termeni politici, economici si filozofici etc. • OMAGIU REPUBLICII. Și județul Vîlcea găzduiește, în aceste zile, variate acțiuni cultural-educative dedicate zilei de 30 Decembrie. Simpozionul „Semnificația istorică a proclamării Republicii în viața poporului român", șezătoarea literară „Omagiu Republicii", expoziția „Noul peisaj al patriei" sînt numai o parte din manifestările jubiliare. • CORALA GALAȚEANA. Recent.

la Galați s-a desfășurat un festival de muzică corală, la care au participat formațiile școlare, sindicale și ale așezămintelor culturale, precum si corul „Fi- larmonia" • „URARE DIN STRĂBUNI" : o manifestare culturală desfășurată recent la Tecuci, la care au participat formații ale căminelor culturale din Țepu, Brăhășești, Priponești. Cudalbi, Schela și Nicorești. In repertoriu, teatru folcloric : „Capra", „Căiuții", „Mascații". „Mo- cănașii", „Jienii" și altele. • DOCUMENTE BRĂILENE. Di

recția Arhivelor Statului a editat recent un interesant volum de documente privind istoria o- rașului Brăila (1831—1918), întocmit de către un colectiv a) filialei din localitate, e GALĂ A FILMULUI DE AMATORI, la Craiova. 12 dintre cele mai bune cinecluburi ale județului au prezentat 16 filme de scurt-me-

traj. Pe primele locuri : documentarele Casei de cultură a sindicatelor, Combinatului chimic, Școlii populare de artă, Caselor de cultură din Calafat și Băilești. • AGENDĂ PITEȘ- TEANĂ. Un spectacol : „Lauri pentru fruntași", la Casa de cultură a sindicatelor din Pitești realizat de ansamblurile folclo

rice de la Combinatul petrochimic, întreprinderea de autoturisme, Fabrica de stofe, în cinstea evidențiaților în producție și în activitatea civică. O expunere pe tema : „Poziția României față de marile probleme contemporane" a fost ținută în fața colectivului întreprinderii textile. O expoziție, intitulată : „Oamenii de azi ai Argeșului" au realizat elevii Școlii populare de artă. • UN RECITAL DE POEZIE MILITANTA a avut loc la „Salonul literar" al Teatrului

de Nord (secția maghiară) din Satu-Mare. Interpret : actorul Boer Francisc. în repertoriu, versuri apărute în revista clujeană „Korunk". Tema : sentimentul de dragoste pentru partid și patria socialistă, la a cărei înflorire participă, înfrățiți, oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități. « DE LA REȘIȚA, CĂTRE IAȘI : „Facem cunoscut că, la cea de-a treia ediție a festivalului coral interjudețean „Cetatea de

foc", corul mixt al Direcției regionale C.F.R. din cetatea Moldovei a reușit o performanță deosebită, cucerind trofeul a- cordat celor mai bune formații", e „VASLUIUL, în cei 28 de ani de la proclamarea Republicii și perspectivele acestei zone a tării în viitorul cincinal" — este tema documentarului expus în aceste zile în toate localitățile vasluiene.
Corespondenții „Scintell*
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portugalia Masuri cu caracter
economicLISABONA 25 (Agerpres). — întrunit sub președinția primului ministru, amiralul Jose Pinheiro de Azevedo. Consiliul de Miniștri al Portugaliei a examinat problema organizării alegerilor legislative înainte de 25 aprilie 1976, luînd, totodată, o serie de măsuri cu caracter economic și social, menționează un comunicat transmis de agenția A.N.O.P.Cabinetul a hotărît, astfel, să acorde un credit special în valoare de 1,02 miliarde escudos Companiei naționale a căilor ferate, și să creeze un Institut de stat pentru promovarea turismului.

si social
•IPe plan social, au fost precizate condițiile legale privind acordarea concediului de natalitate femeilor angajate în întreprinderi particulare și de stat și a fost recunoscut dreptul muncitorilor de a exercita un control organizat asupra gestiunii unităților economice în care lucrează. Guvernul a apreciat că această din urmă măsură va juca „un rol de mare importanță în dezvoltarea economiei naționale, constituind o etapă pozitivă in perioada de trecere la socialism".

„Situația din Angola amenință pacea 
și securitatea din Africa și din lume66
Un mesaj al președintelui H. Boumediene către șefii de stat 

ai țărilor nealiniateALGER 25 — Corespondentul A- gerpres transmite : Șeful statului algerian, Houari Boumediene, președintele în exercițiu al celei de-a patra conferințe a țărilor nealiniate, a adresat un mesaj șefilor de stat ai țărilor nealiniate în legătură cu situația din Angola. în document se arată că „evoluția deosebit de gravă pe care o cunoaște situația din Angola constituie o amenințare directă la pacea și securitatea din Africa și din lume". Documentul subliniază că această situație „se caracterizează prin intervenția militară deschisă a regimului rasist din Africa de Sud și utilizarea de mercenari de către forțele aliate cu imperialismul care au drept scop să aducă prejudicii suveranității și integrității teritoriale a Republicii Populare Angola, proclamată la 11 noiembrie a.c.“. „Țările nealiniate, se spune în mesaj, al căror obiectiv fundamental a fost întotdeauna eliberarea reală și autentică a popoarelor, în lupta contra imperialismului și neocolonialismu- lui, nu vor rămîne indiferente in fața acestei evoluții". Pornind de la declarația solemnă a guvernului angolez. prin care își pronunță ade

ziunea totală la principiile politicii de nealiniere, mesajul președintelui H. Boumediene relevă că țările nealiniate sînt chemate să acorde „întreaga lor atenție situației din Angola pentru a denunța și condamna agresiunea a cărei victimă este poporul angolez și a manifesta față de acesta -o deplină solidaritate".
★LUANDA 25 (Agerpres). — Primul ministru al Republicii Populare Angola, Lopo do Nascimento, a anunțat că Nigeria a acordat guvernului R. P. Angola un ajutor economic în valoare de 100 milioane dolari. *Republica Populară Angola a fost recunoscută oficial de Consiliul Redeșteptării Naționale al Ghanei — s-a anunțat la Accra, la încheierea vizitei întreprinse în Ghana de primul ministru angolez, Lopo do Nascimento.De asemenea, guvernul Republicii Burundi a făcut cunoscut că recunoaște R. P. Angola în care vede „garanția apărării intereselor legitime ale poporului angolez".

Intîlnire româno - cubanezăHAVANA 25. — 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 a participat la lucrările primului Congres al P. C. din Cuba, s-a întilnit cu Juan Almeida Bosque și Carlos Rafael Rodriguez, membri ai Biroului Politic al C.C. al P. C. din Cuba. *Miercuri seara, delegația Partidului

Comunist Român, condusă de tovarășul Iosif Banc, a părăsit Havana, în- dreptîndu-se spre patrie.La plecare, delegația română a fost condusă de Antonio Enrique Lusson, membru al C.C. al P. C. din Cuba, ministru al transporturilor, Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Cubei la București, activiști ai C.C. al P. C. din Cuba. Au fost prezenți, de asemenea, ambasadorul României la Havana, Petre Ionescu, și membri ai ambasadei.
Președintele Argentinei a respins demisia 

prezentată de guvernAIRES 25 (Agerpres). — Președintele Argentinei, Maria Estela Martinez de Peron, a respins demisia prezentată în bloc de către guvernul argentinean, reafirmîndu-și încrederea în actuala echipă guvernamentală.Demisia cabinetului a fost prezentată în cadrul unei reuniuni extraordinare a guvernului, la care au participat și comandanții celor trei
O declarație 

a P.C. din ChileSANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres). — Partidul Comunist din Chile, partid interzis de actualul guvern chilian, a difuzat o declarație în care, după ce face o analiză a situației actuale din țară, subliniază adîn- cirea crizei economice și continuarea politicii de represiuni pe care o desfășoară guvernul.Declarația cere eliberarea imediată a deținuților politici, inclusiv a secretarului general al partidului, Luis Corvalan, și încetarea acțiunilor represive.SANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt o- ficial a anunțat, la Santiago de Chile. că actualul guvern chilian a cedat si în cursul acestui an sectorului particular întreprinderi ce fuseseră naționalizate de guvernul Unității Populare. Arătînd că valoarea întreprinderilor cedate în 1975 se ridică la 200 milioane dolari, el a declarat că și în anul viitor vor fi întreprinse măsuri similare de a- ceeași amploare.

arme, invitați să prezinte un raport asupra atacului efectuat în noaptea de 23 spre 24 decembrie de către grupuri de guerilă asupra unui arsenal militar în apropiere de Buenos Aires.După cum precizează un comunicat al armatei argentinene, reluat de către agenția United Press International, atacul s-a soldat cu aproape 100 de morți, dintre care 7 militari.Pe de altă parte, se anunță că puterea executivă din Argentina a hotărît interzicerea Partidului autentic — desprins din Partidul justi- țialist, de guvernămînt — precum și organul său de presă „El Autentico".
Situația din LibanBEIRUT 25 (Agerpres). — în capitala Libanului s-a înregistrat joi o oarecare acalmie, după o noapte în care Beirutul a fost din nou scena unor violente schimburi de focuri. Cu toate acestea, postul de radio Liban continuă să avertizeze că majoritatea străzilor capitalei și împrejurimile rămîn periculoase, datorită prezenței unor elemente înarmate.în provincie se înregistrează o ușoară ameliorare a situației la Tripoli, în nordul Libanului, însă localitatea Zahle, în centrul țării, și împrejurimile au fost teatrul unor încleștări uneori violente între elemente înarmate și unități ale armatei libaneze staționate în regiune din luna august. încetarea focului, hotă- rîtă pentru miercuri, în acest sector, nu a durat decît cîteva ore.

agențiile de presă transmit:
Președintele Republicii 

Democratice Sao Tome și 
Principe, Manuel Pinto da Costa,secretar general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, și-a încheiat vizita oficială în R.P. Chineză. El a sosit joi in vizită la Phenian, la invitația lui Kitn Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene.

fost sesizate un număr de 77 țări membre, precum și agențiile specializate ale O.N.U., precizînd că Programul Alimentar Mondial a trimis deja în arhipelag, cu titlu de ajutor de urgență. 2 500 tone orez.

„Există condiții pentru continua dezvoltare 
a conlucrării româno-iugoslave"

Semnarea acordului privind schimbul de mărfuri și plățile 
pe perioada 1976-1980BELGRAD 25 — Corespondentul nostru transmite : în urma tratativelor purtate în spiritul prieteniei și al deplinei înțelegeri reciproce, la Belgrad a fost semnat joi acordul privind schimbul de mărfuri și plățile pe perioada 1976—1980 și protocolul comercial pe anul 1976 între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.Documentele au fost semnate din partea română de Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea iugoslavă de Emil Ludvi- ger, secretar federal pentru comerțul exterior.Potrivit documentelor, schimburile de mărfuri dintre cele două țări vor fi, în perioada 1976—1980, de aproximativ 3,4 miliarde dolari, ceea ce va reprezenta o creștere de peste 3 ori fată de nivelul atins în actualul cincinal.O pondere însemnată o vor avea livrările de mărfuri rezultate din acțiunile de cooperare și specializare în producție, în domeniul construcțiilor de mașini, industriei siderurgice și industriei chimice — acțiuni asupra cărora s-a convenit în cadrul Comisiei mixte româno-iugoslave de colaborare economică.Volumul schimburilor convenite

pentru anul 1976 este mai mare cu peste 50 la sută față de cel realizat în 1975.în cadrul convorbirilor a fost relevat ritmul mereu ascendent al dezvoltării colaborării economice româno-iugoslave realizat conform indicațiilor date de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.
★Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a fost primit joi de Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.în cursul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă de caldă prietenie, au fost abordate aspecte ale colaborării economice dintre România și Iugoslavia, constatindu-se că există condiții pentru continua dezvoltare a conlucrării celor două țări în spiritul celor convenite în cursul întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.
★în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan a avut o întrevedere cu Dușan Ci- krebici, președintele Consiliului Executiv al Adunării R.S. Serbia. Au fost abordate probleme ale colaborării dintre România și Serbia. în contextul relațiilor româno-iugoslave.

Probleme economice 
pe meridianele globului

Convorbiri pakistonezo- 
cambod^iene. In localitatea pakistaneză Lahore au avut loc convorbiri oficiale între primul ministru al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, și șeful statului cambodgian, Norodom Sianuk, aflat in vizită in Pakistan.

Președintele Siriei, Hafez El Assad, și regele Khalid al Ara- biei Saudite, a avut joi după-amiază prima runda de convorbiri oficiale consacrate dezvoltării relațiilor bilaterale și situației din Orientul Mijlociu. Regele Khalid a sosit în aceeași zi la Damasc, venind de la Amman.
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, a anunțat că Națiunile Unite vor acorda întreaga asistență necesară Insulelor Comore, ca urmare a cererii prezentate de autoritățile din acest stat care și-a proclamat recent independenta. Secretarul general a arătat că au

Ministrul nigerian al co
merțului, Layachi Yaker, a declarat, vorbind despre bunele relații de colaborare economică între Algeria și Iugoslavia, că politica țării sale în materie de comerț urmărește diversificarea continuă a partenerilor, îndeosebi în rîndurile țărilor socialiste. în context, el s-a referit la noul acord algeriano-iugoslav, prin care s-a stabilit ca volumul schim

ției Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.), prin care se propune organizarea de urgență a unei reuniuni ministeriale a O.P.E.C., la începutul lunii februarie 1976. în mesaj se arată că miniștrii vor avea posibilitatea să continue convorbirile începute la Viena, care au fost întrerupte din cauza atacului terorist de la sediul O.P.E.C, din capitala austriacă.
Cancelarul federal al R.F.

Germania, Helmut Schmidt, ur

ROMA

burilor comerciale în perioada 1976— 1978 să atingă 200 milioane dolari.
mează să sosească, duminică, la Atena, într-o vizită oficială la invitația primului ministru grec, Constantin Karamanlis, s-a anunțat laAtena.

In urma numărării votu-

scripții australiene unde nu au fost cunoscute rezultatele definitive ale alegerilor generale anticipate de la 13 decembrie a.c„ s-a anunțat că ambele mandate au fost ciștigate de candidații Partidului laburist. condus de fostul premier Gough Whit- lam. în urma acestor rezultate, compoziția — încă provizorie — a Camerei Reprezentanților este următoarea : liberalii dețin 68 locuri, națio- nal-agrarienii — 23, iar laburiștii 35.
Un mesaj a fost adresat deMinisterul Petrolului și Resurselor Naturale al Emiratelor Arabe Unitecătre secretarul general al Organiza

întrevedere. pre?eciintele Co_ lumbiei, Alfonso Lopez Michelsen, și șeful guvernului panamez, Omar Torrijos, se vor întîlni la Bogota, la 20 ianuarie anul viitor, pentru a proceda la un schimb de vederi in legătură cu stadiul actual și perspectivele negocierilor asupra Canalului Panama și a zonei adiacente acestuia. în cadrul dialogului vor fi e- vocate, de asemenea, aspecte ale actualității politice și economice lati- no-americane, precum și modalitățile de promovare a relațiilor bilaterale de cooperare, în diverse sfere de activitate.
Ministrul de externe al 

Israelului, YigaI Allon’ va între_ prinde, în zilele de 7 și 8 ianuarie,

o vizită oficială la Washington, a a- nunțat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A. Cu acest prilej, a precizat el, ministrul israelian va avea convorbiri cu secretarul de stat, Henry Kissinger, asupra modalităților de soluționare a problemei Orientului Apropiat.
Decret. Guvernul peruan a a- doptat un decret lege cu privire la reorganizarea asigurărilor sociale, în sensul amplificării posibilităților de cuprindere ale actualului sistem.
Zăpada abundentă căzută în zona de munte a Elveției a provocat blocarea a 14 trecători din Alpi. Alte 11 păsuri montane sînt accesibile numai vehiculelor special echipate.
Coptură de droguri. Aut0_ ritățile vamale americahe au capturat, pe aeroportul localității Bear Creek din statul Georgia, 1 363 kilograme de marijuana. Cinci persoane au fost arestate sub acuzarea de a se ocupa cu introducerea ilicită , de droguri pe teritoriul Statelor Unite.
Un puternic incendiu a izbucnit joi dimineața la parterul unui hotel din Sydney, extinzîndu-se repede la etajele superioare ale clădirii. Majoritatea celor aflați în hotel au fost surprinși în camere sau pe holuri. Primele informații furnizate de poliție arată că 18 persoane și-au pîsrdut viața. Alte 26 sînt internate la' spital în stare gravă datorită arsurilor căpătate în timp ce încercau să se salveze folosind scările pentru cazuri de incendiu, deoarece lifturile se blocaseră.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Piemontul, in administrație 
de stingă, populară

ALGER

Noile vocații ale Kabyliei

Guvernul indian își ex
tinde controlul asupra 

industriei petroliereDELHI. — Guvernul indian a preluat oficial controlul asupra companiei petroliere britanice „Burmah Shell" și a operațiunilor sale din India — a anunțat un purtător de cu- vint. Ca urmare, guvernul indian va controla 95 la sută din operațiunile de rafinare și comercializare a petrolului din țară. Negocieri pentru trecerea sub controlul statului a celorlalte două societăți petroliere străine care își mai desfășoară activitatea in India — „Caltex" și „Assam Oil" — urmează să fie inițiate în curind, a precizat purtătorul de cuvînt.
împrumut acordat 

PortugalieiLISABONA. — Fondul Monetar Internațional va acorda Portugaliei un împrumut în valoare de 85,4 milioane dolari, în devize liber convertibile, informează agenția A.N.O.P. Consiliul de Administrație al F.M.I. a aprobat, de asemenea, cererea prezentată de Portugalia în care aceasta solicită să beneficieze de Fondul pentru facilități petroliere, creat de F.M.I. în 1975 pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare ale căror deficite comerciale ș-au ăgra- vât ca urrilare a sporirii* prețului mondial al petrolului și al derivatelor sale.DUBLIN. — Deficitul balanței comerciale a Irlandei s-a ridicat, în luna noiembrie, la 23 milioane lire irlandeze. Potrivit unor calcule preliminare, totalul deficitului țării pe anul 1975 va atinge 275 milioane lire.
Legislație antirecesio- 

nistă în JaponiaTOKIO. — Ultima parte a sesiunii parlamentului nipon convocată la 11 septembrie a fost consacrată în principal examinării dificultăților economice și adoptării unor măsuri antirecesioniste. Legislația cu această finalitate a inclus aprobarea unui buget suplimentar, legi privind majorarea taxelor la tutun și băuturi alcoolice, precum și pentru serviciile poștale.Observatorii de la Tokio consideră că noile legi nu vor putea determina înviorarea generală a economiei și plasarea acesteia pe o curbă ascendentă. Pe de altă parte, previziunile guvernamentale date publicității recent la Tokio sînt mai optimiste, apreciind că inflația va înregistra o diminuare importantă în cursul anului 1976, iar rata creșterii reale a economiei va ajunge la 5,6 la sută. Se estimează că rata anuală a inflației va scădea de la media de

10.5 la sută, calculată pe ansamblul anului 1975, la 8,8 la sută.WASHINGTON. — Creșterea exporturilor de cărbune, automobile și de avioane a făcut ca balanța comercială a Statelor Unite să Înregistreze în noiembrie un excedent în valoare de 1,1 miliarde dolari, contribuind considerabil ca la nivelul întregului an să se consemneze _ un surplus comercial record, se arată în- tr-un comunicat al Ministerului Comerțului. Se precizează că în primele 11 luni ale anului în curs exporturile americane au depășit importurile cu10.6 miliarde dolari.HELSINKI. — Produsul național brut al Finlandei va înregistra, în 1975, o scădere de 0.5—1 la sută, apreciază Biroul central de statistică de la Helsinki. Este pentru prima oară în ultimul deceniu și jumătate cînd produsul național finlandez descrește.
Un milion două sute de 
mii de italieni în cău

tare de lucruROMA. — în Piața comună, unde fenomenul recesiunii continuă să fie generalizat, situația Italiei rămîne gravă, dar, după opinia majorității observatorilor, punctul cel mai dificil-a fost deja atins. Previziunile avansate de Camera Deputaților, ca și concluzia unei dezbateri ministeriale asupra bugetului, indică pentru anul 1976 începutul depășirii fazei critice. După cum s-a exprimat ministrul trezoreriei, Emilio Colombo, 1976 urmează unei perioade de doi ani dintre cele mai frămîntate din istoria economică a Italiei postbelice. Balanța de plăți încheiată la sfirșitul anului 1974 a înregistrat un deficit de 800 miliarde lire, a adăugat Colombo.Pe de altă parte, în ce privește forța de muncă, recunoaște într-un comentariu agenția A.N.S.A., situația a continuat să se înrăutățească în anul care se încheie. Intr-adevăr, șomajul a atins anul acesta în Italia cote alarmante. Numărul celor care solicită un loc de muncă a depășit cu mult 1,2 milioane.VIENA. — în perioada octombrie 1974—decembrie 1975, producția de mijloace de producție a Austriei s-a redus cu 9 la sută, a anunțat Oficiul central de statistică. în același timp, volumul producției industriale a scăzut cu 7,3 la sută.ATENA. — Recesiunea economică cu care au fost confruntate țările occidentale a dus la o considerabilă reducere a activității în domeniul transporturilor maritime grecești, în apele teritoriale ale acestei țări se află în inactivitate, din lipsă de comenzi, 254 nave cu un deplasament total de 12,5 milioane tone. 80 la sută dintre acestea sînt tancuri petroliere.
MARGINALII

Noua hartă politică a Italiei, așa cum s-a conturat după alegerile regionale din 15 iunie, cuprinde numeroase regiuni, provincii și comune administrate de forțele de stingă sau deschise colaborării cu principalul partid al clasei muncitoare — Partidul Comunist Italian. între noile regiuni cu administrație de stingă se înscrie și Piemontul — una din principalele zone industrializate ale tării. Forțele stingii conduc, în prezent, orașe' și comune în care locuiește peste 70 la sută din populația regiunii.Paralel cu schimbările profunde ale cadrului politic piemon- tez, s-a schimbat și atmosfera de lucru. „Deși au trecut doar patru luni de la constituirea noii administrații — ne spunea Antonio Berti. responsabilul grupului de consilieri regionali ai P.C.I. — se poate afirma că «parlamentul» și «guvernul» regional au devenit adevărate «case de sticlă», deschise privirii și activității tuturor". „Am fost chemați să guvernăm — arăta la rîndul său președintele «guvernu

lui» regional, socialistul Aldo Viglione. prin consensul alegătorilor, și avem obligația să realizăm cirmuirea treburilor regiunii cu contribuția tuturor".Desigur, la numai patru luni de la inițierea noii legislaturi pare prematur a se vorbi de un bilanț. Și totuși, în acest răstimp noua administrație a organizat conferința regională privind ocuparea forței de muncă și combaterea șomajului — inițiativă cu răsunet national, la reușita căreia și-au adus contribuția toate forțele politice democratice și organizațiile sindicale. Parlamentul regional a adoptat o serie de importante legi, iar noul «guvern» a intervenit, cu promptitudine, pentru soluționarea în favoarea muncitorilor a marilor conflicte de muncă de la Fiat, Montedison etc. Se află în fază înaintată de pregătire noul plan de dezvoltare a Piemontului, ale cărui principale obiective urmăresc dezvoltarea capacităților industriale și a agriculturii, extinderea organizării sindicale în diferite domenii, îm

bunătățirea substanțială a structurilor sociale,O experiență nouă se înregistrează și in capitala regiunii. Torino. „Primul act al noii administrații, după cum arată primarul orașului, comunistul Diego Novelli — a fost organizarea unei largi consultări cu cetățenii orașului. Pînă acum au fost organizate peste 40 de adunări la care au participat circa 20 000 de cetățeni, re- prezentînd cele mai diferite categorii sociale, în acest fel, am pus la punct ceea ce am definit drept «Carta nevoilor orașului», pe baza căreia vom alcătui programul nostru de acțiune. Iar modalitatea prin care ne propunem realizarea acestui program este participarea tuturor cetățenilor la conducerea treburilor publice".Fapte, realități, intenții care, toate la un loc. indică hotărîrea administrațiilor „roșii" de a introduce acel spirit înnoitor reclamat de majoritatea locuitorilor țării prin votul lor de acum o jumătate de an.
Radu BOGDAN

Complet necunoscut în trecut, termenul de industrializare deține astăzi o prioritate absolută — ca singura cale de progres și pentru Kabylia, zonă dens populată și care se întinde pe coasta Medi- teranei, pină aproape de granița cu Tunisia. Lingă Tizi Ouzou, reședința administrativă a Kabyliei, centrul u- nor pricepuți artizani de brățări din argint incrustate cu mărgean, a fost construită o uzină electrotehnică. Nu departe se află modernul complex textil de la Draa Ben Khed- da, care a asigurat tocuri de muncă pentru mai mult de 3 000 de localnici, în majoritate femei, kabylienele, vestite mai ales în arta țesutului, înca- drîndu-se cu rapiditate în procesul de producție. Spre sudul ținutului se află complexul de materiale pentru construcții de la Lakdaria, în a- propiere de stația terestră a Centrului de telecomunicații spațiale, inaugurat de curind și întreprinderea forestieră de la Bouira, iar și mai spre sud. două fabrici de produ

se alimentare intrate, de asemenea, recent, în exploatare. Cel mai important proiect de industrializare a zonei, în curs de înfăptuire, este Complexul petrochimic de la Cap-Dje- net, care în final va cuprinde 13 unități de producție, constituind un important pilon al întregii economii naționale.Țăranii kabylieni sînt preocupați de dezvoltarea agriculturii. care se», întinde u- neori chiar pe cîmpii costiere, nu mai late de cîteva sute de metri. pe care cultivă grîu, mazăre, legume. Pămîntul este pietros, dar oamenii muncesc cu pricepere, făcînd, cum spun ei, „ca și piatra să rodească". în cîmpia Mitidjei orientale, ca și în depresiunea de la poalele masivului Djurdjura cresc culturi irigate cu apele aduse din rîul Sebou O largă rețea de canale și trei baraje pe rîurile interioare ale Kabyliei sînt acum în construcție. Creșterea animalelor. îndeletnicire veche prin partea locului, cunoaște, de asemenea, o continuă dezvoltare. La Draa

Ben Khedda a luat ființă o cooperativă zootehnică pilot, cu- prinzînd și o fabrică de produse lactate. Este în curs de aplicare un vast complex de măsuri pentru dezvoltarea cu prioritate a apiculturii, ramură cu reale perspective în această zonă. unde flora este atît de bogată.Călătorind pe drumurile Kabyliei, intîl- nești înnoiri esențiale și pe plan social. Toate orașele și principalele localități rurale din regiune au fost conectate la rețeaua e- lectrică națională. Lumina electrică se a- prinde treptat pînă și in unele cătune de munte mai îndepărtate. Aproape 3 000 de locuințe, purtînd atribute ale arhitecturii și confortului modern, au fost construite numai anul acesta în o- rașe. Pretutindeni se văd construcții noi — licee, școli de toate gradele, așezăminte culturale, mărturii e- locvente ale vocațiilor noi ale Kabyliei.
Mircea
S. IONESCU

PARIS

Un recensămint și semnificațiile Ini
Intr-un articol pe patru coloane, 

un mare cotidian francez anunța : 
„Parisul a pierdut zilnic 120 de lo
cuitori in ultimii șapte ani".

Prin dimensiunile și, mai ales, 
prin semnificațiile sale, acest feno
men își dezvăluie o importanță care 
nu apare, poate, la prima vedere. 
Pentru că depopularea Parisului 
este consecința directă a unor ample 
operațiuni economice și financiare.

Citind in avanpremieră cifrele 
ultimului recensămint al Parisului, 
ziarul constata că numărul actual 
al locuitorilor a scăzut la nivelul 
atins in 1881, adică 2 290 000 de per
soane.

Este depopularea cea mai masivă 
înregistrată in istoria orașului. Cen
trul capitalei, inima sa istorică, pri
mele patru arondismente sînt cele 
mai afectate : 45 840 de locuitori 
pierduți in ultimii șapte ani. Aron- 
dismentul 1 — cartierul muzeului 
Luvru și al vestitelor hale deține 
recordul : 29,7 la sută mai puțini 
locuitori. Cei care pleacă sint cei 
cu venituri reduse. (Un studiu a 
demonstrat că pentru a trăi modest 
la Paris trebuie să cîștigi pe puțin 
4 500 franci lunar). Muncitorii care 
constituiau jumătate din populația 
capitalei la începutul secolului nu 
reprezintă azi decit 20 la sută.

Și totuși, in ansamblu, suprafața 
de locuit a crescut. De fiecare dată 
cind s-au dărimat 10 locuințe, s-au 
construit 45. Dar apartamentele 
au devenit mai spațioase, 77 la sută 
sint de mare lux și doar 23 la sută 
sint locuințe sociale.

Dar principala „maladie urbanis
tică a Parisului", cum o numea ci

neva, este cauzată de extinderea 
b.rourilor. Parisul are nevoie de 
tot mai multe birouri care să adă
postească armata de funcționari in 
continuă creștere. Aici se află prin
cipalul nod al disputei, in care a- 
părătorii vechiului oraș par niște 
romantici visători in fața atotputer
nicului „business". Blocuri-turn cu 
zeci de etaje au inceput să asal
teze, dinspre margini, Parisul. Bă
tălia nu e deloc arhitectonică, ci 
financiară. Un metru pătrat de te
ren pe faimoasa Champs Ely sees 
costa in urmă cu patru ani 35 000 
franci. La sfirșitul secolului, spun 
specialiștii, „terenul riscă ,să repre
zinte 85 la sută din prețul unei con
strucții".

Cine-și poate permite asemenea 
investiții ? Desigur, numai marile 
trusturi și societăți multinaționale, 
pentru care instalarea in centrul 
Parisului constituie o chestiune vi
tală : de prestigiu și de reclamă.

Și astfel, exodul populației mo
deste se amplifică. Zeci de familii 
părăsesc zilnic cartierele in care 
s-au născut, au copilărit, au mun
cit, populind orașele-satelit din ju
rul capitalei, așa-numitele „orașe- 
dormitoare", lipsite de infrastructu
ra comercială și culturală care con
feră Parisului specificul și farme
cul său.

Intr-adevăr, eroul șansonetei lui 
Yves Montand, acel muncitor de la 
uzinele Citroen căruia ii plăcea să 
se plimbe seara pe marile bulevar
de, începe să devină doar o amin
tire.

Paul DIACONESCU

Dl PRETUTINDENI
• UN EXPERIMENT

UNIC a fost realizat de oameni de știință iugoslavi. Ei au extras albușul dintr-un ou în timp ce se dezvolta embrionul de pui, l-au iradiat și apoi l-au reintrodus în găoace. Experiența urmărea să elucideze rolul jucat de albuș în dezvoltarea embrionului și, prin extensie, rolul factorilor care influențează. în general, dezvoltarea embrionului altor ființe, inclusiv a omului. Supus unei iradieri puternice (50 000 de roentgeni — cantitate suficientă pentru a provoca moartea a 83 de oameni) și apoi reintrodus în găoace, albușul a dovedit o uimitoare rezistență. El și-a menținut capacitatea de a-și îndeplini funcțiile vitale și după iradiere. Majoritatea puilor născuți în urma experimentului sînt absolut normali. Cercetătorii iugoslavi își vor continua studiul, care promite să furnizeze noi și interesante date asupra tainelor vieții și, totodată, asupra mijloacelor de apărare a organismului uman împotriva iradiațiilor.
• ASCENSOR... ORI

ZONTAL. Primul ascensor orizontal din lume a fost construit de către o firmă din Miinchen (R.F.G.). El va face legătura între două aripi ale unui spital din orașul Kassel, pe o distanță de 600 metri. în afară de faptul că se deplasează în plan orizontal, în rest se aseamănă întru totul, ca sistem A V de funcționare, cu ascensoarele clasice. Atinge o viteză de pinăVla 20 km pe oră, are o capacitate de 12 persoane și este extrem de silențios.
• TRANSPLANT DE 

CORNEE. „Hamocr" este numele unui pește care trăiește în zona Golfului și a cărui cornee e folosită de un medic din emiratul Dubay, dr. Moinul Haq, pentru redarea vederii suferinzilor de trahomă. Primul transplant a fost efectuat în 1972. Pînă acum, operația a fost repetată cu succes de 25 de ori. In nici unul din cazuri medicul nu a avut de luptat cu fenomenul de respingere. Vederea recăpătată de pacienți nu este perfect limpede, dar ei pot duce o e- xistență normală, exercitîndu-și profesia.
• EPOCA DE AUR 

A CINEMATOGRAFULUI 
FRANCEZ. Un cercetător pasionat al istoriei filmului, francezul Raymond Chirat, a dus la bun sfîrșit o operă monumentală in felul ei : catalogul tuturor filmelor realizate în Franța in perioada anilor 1929—1939, considerată-- „epoca ■ de aur" a cineeo' matograf iei galice. Lucrarea cuprinde repertoriul complet a ■nu mai puțin de 1 305 filme turnate în deceniul amintit, împreună cu rezumatul scenariilor respective. Prin fața ochilor cititorilor reînvie figurile de muncitori, funcționari mărunți, profesori de provincie sau, dimpotrivă, exponenți ai lumii de afaceri, demimondene, diplo- mați, care au populat atîtea drame, comedii, vodeviluri ce au dus departe faima filmului francez. O adevărată lucrare de referință pentru cinefili.

• CU MILENII ÎN 
URMĂ. La Czestochowa, in Polonia, a fost descoperit un cimitir datînd din anii 650—550 î.e.n. Vestigiile sale,' cercetate de-a lungul mai multor ani, au furnizat prețioase informații științifice. Astfel, s-a constatat că scheletele poartă urmele unor maladii, prezintă modificări patologice ale oaselor, urme de tratamente stomatologice și trepanații pe cutia craniană. Toate acestea, precum și prezența unor vase de cer- mică, găsite în același loc, ati tă gradul înalt de dezvoltare civilizației populațiilor localniq în scopul conservării acești vestigii, la Czestochowa a fc amenajat uin muzeu.

IV
• CUM POATE DE

VENI UN CÎINE... PISI
CĂ. Consiliul de administrație al oolegiului Worcester de pe lîngă Universitatea Oxford (Anglia) a declarat, printr-o hotă- rîre oficială, cîinele decanului drept... pisică. Deoarece, potrivit unei vechi tradiții, în colegiu nu este permis să se țină cîini, decanul a solicitat o asemenea decizie a consiliului, solicitare căreia i s-a dat curs.

• „GUINEEA" A IEȘIT 
DIN RÎNDUL MONEDE
LOR. Vechea monedă britanică „guineea" a încetat, practic, să mai funcționeze ca mijloc de schimb. Ultima mare firmă britanică specializată în comerțul cu obiecte de artă care nu opera licitațiile decît în guinee, „Christie’s", a anunțat că înce- pînd de la 1 ianuarie 1976 toate tranzacțiile vor fi efectuate în lire sterline. Tradiția folosirii ■ guineei la licitațiile de la „Christie’s" datează de 170 de ani. Banca Angliei nu a mai emis însă guinee din 1813.

• RĂZBUNAREA CON
TRIBUABILULUI. In orașul francez Pas de Calais, un contribuabil supărat de prea desele somații trimise de administrația financiară, s-a gîndit să se răzbune. Pentru achitarea impunerilor în valoare totală de 9 000 de franci, a depus Ia casierie mai mulți saci conținind contravaloarea sumei în monezi mărunte. Greutatea acestora a fost de... 320 kg. Casierul a muncit trei zile în șir pentru a număra banii.

ai nuD de men nlști
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