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în pregătirea unui important eveniment în viața socială a țării

După cum este cunoscut, in cu- rînd va avea loc Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare. își găsesc astfel înfăptuire hotărîrile Congresului al Xl-lea, prevederile Programului partidului care au stabilit organizarea acestor foruri în vederea creșterii rolului organelor puterii și al deputaților in conducerea treburilor obștești, a perfecționării cadrului organizatoric de participare tot mai largă a maselor la elaborarea și Înfăptuirea politicii partidului și statului. Faptul că acest congres se va reuni periodic înseamnă o instituționali- zare ca for colectiv de conducere a activității organelor locale ale puterii și administrației de stat.La acest congres vor participa deputății consiliilor populare județene, precum și primarii din întreaga țară. în felul acesta, se vor reuni miile de aleși ai obștii, practic, totalitatea celor învestiți prin votul cetățenilor cu înalta răspundere a conducerii și administrării județelor, municipiilor, orașelor si comunelor. Congresul — prima manifestare de acest fel din istoria tării — va fi astfel unul dintre cele mai largi foruri de conducere socială. Însăși această masivă participare llustrînd puternic importanta sa deosebită.în același timp, Însemnătatea congresului este subliniată de tematica majoră a lucrărilor sale. Astfel, vor fi supuse dezbaterii congresului, pentru elucidare colectivă și cristalizarea căilor optime de soluționare, probleme do Însemnătate fundamentală pentru

dezvoltarea economîco-socială a tării și înflorirea tuturor Județelor și localităților — de la planificarea în profil teritorial în acest nou cincinal și pînă la realizarea investițiilor, construcțiilor și sistematizarea localităților ; de la măsurile pentru conservarea și ' dezvoltarea fondului forestier și pînă la înfăptuirea Programului național de

și este adincirea democrației socialiste, cristalizarea unor forme și structuri cit mai perfecționate, de natură să faciliteze și să stimuleze participarea directă a maselor la conducerea societății. în aceasta își găsește o înaltă materializare realitatea esențială că în România socialistă poporul este unicul stăpîn al propriilor sale destine. Prin am-Un rol tot mal important vor avea în viitor consiliile populare județene, orășenești și comunale, în dezvoltarea economico-socială a județelor și localităților patriei noastre... Sîntem ferm hotărîți să asigurăm și în viitor cadrul organizatoric cel mai adecvat, condițiile cele mai propice pentru participarea amplă și efectivă a poporului la adoptarea liotă- rîrilor care privesc bunul mers al țării.
NICOLAE CEAUȘESCU

conducerea, și rezolvarea treburilor obștești, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și ; ’guvernarea întregii țări de însuși poporul.Ne aflăm acum la sfîrșitul unei importante etape în pregătirea congresului — etapă în care au fost dezbătute public, definitivate și a- probate la fața locului pe baza Planului unic de dezvoltare a e- conomiei naționale planurile de dezvoltare economico- socială a comunelor, a tuturor localităților țării, în profil teritorial, și schițele de sistematizare a acestora. A fost țiune de anvergură timp de lunia antrenat
(Din Raportul la Congresul al Xl-lea al P.C.R.)

statului, : către

o ac- mara care peste de
amenajare a bazinelor hidrografice; de la pregătirea forței de muncă șl principalele măsuri de îmbunătățire a activității în domeniile învăță- mîntului, culturii și sănătății publice pînă la perfecționarea stilului muncă al consiliilor populare, gurarea unei tot mai largi și active participări a maselor la ducerea vieții obștești. Chiar și numai din această evocare a problemelor înscrise pe ordinea de zi rezultă cu claritate ce rol important este menit să îndeplinească Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, ce înalte responsabilități îl incumbă.Cunoaștem preocupările petenie, ale nostru, ale Ceaușescu, in toți acești ani a fost

de asi- mai con-

cu toții că una dintre principale, de că- conducerii partidului tovarășului Nicolae

ploarea participării, ea și prin conținutul lucrărilor sale, congresul ilustrează, o dată mai mult, această realitate, faptul că dialogul cu masele cele mai largi ale poporului, consultarea lor în toate problemele majore ale dezvoltării țării au devenit metoda fundamentală de conducere în societatea noastră.Adăugîndu-se ansamblului formelor de conducere colectivă create în ultimii arii ’— adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi, comitetele și consiliile oamenilor muncii, consfătuirile pe ramuri de activitate organizate pe plan național și local, dezbaterile publice asupra principalelor hotă- rîri și legi — congresul întregește armonios sistemul instituțional al democrației noastre socialiste menit să asigure cea mai amplă efectivă participare a maselor

două zile— alături de cadre de conducere ale locale și de specialiști din diverse — milioane de cetățeni orașe și sate. în adunările populare organizate cu acest prilej, cetățenii și-au spus chibzuit cuvîritul, au formulat observații și au făcut propuneri vind dezvoltarea și podărire a avuției cit se poate spune dezvoltare cconomico-socială în profil teritorial și schițele de sistematizare au acum, practic, girul întregului popor. Tocmai pe baza acestei realități, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. aprecia, recent, că pregătirile pentru congres se desfășoară în mod corespunzător în întreaga țară.In etapa imediat următoare se vor desfășura conferințele județeno

organelor de partid stat. , de domenii de la
valoroase primai buna gos- naționale. încă planurile de

ÎN ZIARUL DE AZI»
Rubricile noastre t Cum vorbim, cum scriem 
românește ? în confruntare — scrisori și răs
punsuri ; Faptul divers; Sport; De la cores

pondenții noștri; De pretutindeni

O picătură

a fost ieri... Oare cînd a trecut timpul ? 
ochii și, sub pleoape, imaginile acelui „de

Parca
chidem _____ ,, ___  „___ . , „ .. ..
mult" care n-a fost decit ieri încep să ne reapară 
aievea. O înțeleaptă vorbă spune că timpul este des
tul de lung pentru cine știe să profite de el, pentru 
cine știe să-i dea conținut, să-l valorifice, să-l umple 
doar cu înfăptuirea lucrurilor de valoare, și că nu
mai cine muncește și gîndește are puterea de a-i ex
tinde limita. Uneori ne surprindem spunindu-ne cu șă
galnică nostalgie și un strop de invidie admirativă : 
„De-aș avea anii celor care azi sînt copii !“ Este ceva 
care justifică această jinduire. Dar marea taină a iz- 
bînzii fiecăruia este de a trăi din plin, adevărat, din 
tot sufletul și din toată puterea de simțire și de dă
ruire, cu timpul său. Nu știu cui i-ar fi plăcut să tră
iască într-o vreme și să fi lucrat pentru altă vreme. 
Căci fiecare om conștient de sine și de valoarea 
lumii căreia ii aparține este deopotrivă cetățean al ță-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
■. ■ ■ • - •

lui șl al timpului său. Cîștigul de înțelepciuneTii T. . ............r_______ - . .
este posibil decit cu trecerea anilor. Totul este ca e- 
chilibrul dintre energie și experiență să se prelun
gească in timp cit mai mult. Tot ceea ce facem oglin
dește ceea ce sîntem. Și de mai bine de trei decenii 
facem o țară nouă. Trebuie adăugat că sîntem noi în
șine ceea ce facem. In inexorabila scurgere a timpu
lui, față cu vîrsta istoriei, în deplina ți incontestabila
noastră continuitate de două milenii pe această stră
moșească vatră anii noștri, anii Republicii, nu- sint 
decit o picătură de timp. Bătrînii stejari din codrii ro
mânești nu și-au adăugat de atunci decit 28 de cercuri 
in jurul inimilor lor de seculari martori * ai timpului, 
dar țara în trupul căreia., își au adine înfipte rădă
cinile s-a schimbat odată cu oamenii ei, s-a schimbat 
fundamental prin sporul ei de putere, prin propășirea 
continuă, prin veșmintul înnoitor care o îmbracă, dar, 
în fond, a rămas aceeeași țară a omeniei și a ardoa- 
rei năzuințelor ei de și mai bine. Mulți oameni spun 
că viața e scurtă și că timpul trece repede. Mai pot 
fi oare unii care să nu-și dea seama că nu știu ce sa 
facă nici cu timpul, nici cu viața lor ? Știu că vine 
o vreme cînd ne dăm seama că tot ce facem va de
veni amintire. Dar pentru a ajunge aci trebuie să al 
amintiri. Pe bună dreptate unul din marii noștri poeți 
spunea : „Dintotdeauna, oamenii de bine s-au gindit 
întîi la țară, apoi la copii, iar la sine s-au gindit abia
la urmă de tot. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi existat 
victoriile omului". Prezentul ne dă certitudinea că ur
mașii noștri vor cunoaște din plin fericirea. Dar tot 
ei trebuie să știe a-și răspunde la întrebarea : pentru 
ce au trăit șl au luptat înaintașii n n 1
află in țara pe care am clădit-o 
„picătură" de timp, în țara celor 
deja țara copiilor noștri de azi.

O picătură de timp ?
Poate doar ca primă unitate de

lor ? Răspunsul se 
cu toții in această 
de miine care este

măsuri a veșniciei.

loan GRIGORESCU

a-

de nou cincinal
14 NOI CAPACITĂȚI INDUSTRIALE 

PRODUCMinisterul Con- Industriale a- în primele zile 1976, au începutstrucțiilor flăm că, ale anului să producă un număr de14 noi capacități industriale. Astfel, la Buzău și Ploiești au intrat in circuitul productiv două obiective destinate construcției de utilaj tehnologic chimic și metalurgic, iar la Șantierul naval secții, putea gouriau intrat în exploatare : la
Brăila încă două în cadrul cărora vor fi construite 14 car- anual. De asemenea,

Turda, în cadrul întreprinderii „Electroceramica" — 
un nou sector pentru fabricarea izolatorilor electrici ; la Combinatul pentru lianți Fieni — instalația de calcar granulat ; la Combinatul chimic Rîmni- cu-Vîlcea — o lație pentru policlorurii de capacități au zestrea tehnică derii chimice Oradeamedicamente „Terapia" din Cluj-Napoca. (Agerpres).

nouă insta- producerea vinii. Alte îmbogățit a întreprin- „Sinteza"și a fabricii de
LA COPȘA MICĂ : RITMURI 

RODNICE— La întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Copșa Mică, în majoritatea secțiilor și instalațiilor s-au obținut in primele zile ale anului 1976 producții mai mari față de realizările din luna trecută, ne informează ing. Staicu Florea, director adjunct tehnic. Cuptoarele de distilare a zincului, instalațiile de rafinare a zincului și plumbului funcționează din plin, la parametrii planificați pentru sfîrșitul primului trimestru din 1976.în aceste zile de început de an, preocupările meta- lurgiștilor din Copșa Mică sînt îndreptate și spre racordarea la circuitul pro-

ductiv a noii instalații de rafinare a zincului. Aici, lucrările de construcții-mon- taj au fost terminate ;cum se încălzește instalația pentru a atinge temperatura optimă de începere a producției, care este prevăzută pentru 20 ianuarie. (Dan Constantin).
Un nou obiectiv în 
construcție la Șantie
rul naval din Galați: 
docul uscat pentru 
nave de mare tonajFoto : E. Dichiseanu

PRIMELE 300
DE ȘARJE DE OȚEL

ALE ANULUIOțelafii Combinatului siderurgic de la Galați au elaborat ieri șarja cu numărul 300. între, preocupările actuale ale ‘colectivelor de la otelăriile nr. 1 și 2 ale combinatului se află creșterea durabilității convertizoarelor, reducerea consumului specific de fontă, dozarea corespunzătoare a șarjelor etc., în vederea ■ realizării și depășirii sarcinilor de producție. Cele 300 de șarje de oțel elaborate constituie un bun demaraj în realizarea producției planificate în acest an. (Dan Plăeșu).
CĂRBUNE

PE BANDĂ RULANTĂminieră Petrila, în condiții op- în acest sgop.lu-La exploatarea notțl ah a început time. S-au efectuat crări de deschideri și pregătiri pe 1,5km de galerii, s-au amenajat pentru a fi date în exploatare 8 abataje cameră, iar două abataje cu front mai mare de lucru au fost dotate cu combine de tăiere mecanizată a cărbunelui. Se lucrează la introducerea) transportului pe bandă a cărbunelui și la perfecționarea organizării muncii în subteran. (Agerpres).

PLANUL RIGUROS RESPECTATColectivele de oameni ai muncii din industria județului Argeș raportează în aceste zile de început de an primele rezultate de muncă rodnică. La întreprinderea de autoturisme din Pitești, în secțiile de montaj- general și finisaj a fost pregătit pentru export, conform planului, primul lot de 300 autoturisme „Dacia-1300“, cu destinația Camerun. Pe platforma

petrochimică a Piteștiului, la instalația de polietilenă de joasă presiune, bunăoară, întreaga producție realizată în aceste zile este de calitate superioară. Forestierii de la combinatul de prelucrare a lemnului au debutat în noul an cu livrarea la export a peste 200 tone P.F.L. (Gh. Cirstca).
Izvoarele perene-

ale patriotismului

(Continuare în pag. a V-a)

La Miercurea Ciuc, complexe comerciale noi, moderne

Profesiune noua

în România socialista

SONDORII ClMPIEI

ALBASTRE

de sondor ma-
(Continuare in pag. a IV-a)

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scîntell1

rămas atît de și iată : în a-maltimp , zile, grupul de foraj
profesiune în Româ- aceea

puțin ceste marin al întreprinderii da

numărătorl lnver- a avut cincinalul pe care l-am încheiat ? Dar cine ar fi în stare să alcătuiască o asemenea statistică 7 In cele ce urmează noi vom stărui doar asupra unei singure „numărători" care se desfășoară acum, la Constanța, la „Marea cea mare". Așadar : după sosirea primelor formații de sondori pe malul rhării ; după efectuarea primelor foraje în larg, pentru probe de rocă în locurile unde vor fi amplasate picioarele primei platforme românești da foraj marin ; după construcția, la Galați, a insulei de oțel și la Brăila a celor două nave speciale care o vor servi — evenimente prezentate cititorilor noștri la vremea cuvenită — la Constanta, acum, în aceste zile, a început numărătoarea inversă la un start neobișnuit. O grijă minuțioasă. pentru fiecare lucru, fiecare unealtă, fiecare a- mănunt domină pregătirile tuturor celor care croiesc o nouă

foraje șl lucrări geologice speciale, care își avea sediul provizoriu la marginea de nord a orașului Constanta, se mută pe amplasamentul definitiv. Unde 7
— Nu e ușor să te muți cu tot calabalîcul în viitoarea pregătirilor de ultimă oră. Dar am dorit ca noul an și noul cincinal să ne găsească pe amplasamentul

La dana 34, a cărei platformă abia a ieșit din mare cu citeva luni în urmă. între timp, aici s-au construit un atelier mecanic, magazii, cantină, un grup sanitar, un eliport — după cum ne indică marcajul cu becuri portocalii — birouri.

definitiv — ne spune ing. Gheorghe Horobeanu, directorul acestei unități economice noi. Unitate industrială ce Întrunește deopotrivă atributele unei întreprinderi de foraj, dar și ale unui șantier.

...A mai rămas puțin timp și iată : acum, la început de nou cincinal, au prins să sosească de la Galați tronsoane ale uriașelor catalige de oțel, de cite 120 metri lungime fiecare. Sînt cele patru picioare ale platformei de foraj. Transportul se face pe tronsoane de cite 14 metri. Următoarea operație 7 Montajul acestora cap la cap. Astfel incit coloanele ce vor fi mîngîiate numai de curenții și con- tracurenții din „lumea tăcerii" să fie gata pregătite de montaj îndată ce va sosi platforma propriu-zisă. Dar, pînă la acest eveniment viitor, să consemnăm unul care s-a și petrecut : recoltarea probelor de sol de la 30 metri adîncime. Operația a intrat și ea în ritualul pregătirilor generale : platforma va sosi, se va monta, dar trebuie cunoscută mai intîi rezistența solului din adine Ia sarcina de sute și sute de tone ale platformei. Tone ce vor a- păsa asupra picioarelor ce vor fi montate aici....A mai rămas puțin timp

în tot ceea ce durăm cu folos prin capacitatea muncii există vădită zează si n tem roboți,,, nu e_- xecutăm operații strict mecanice ; nici creiere electronice să producem rece indiferență. Actul omului societății noastre constă tocmai în această participare rațională și sentimentală la noul destin al mun- sale, in acest mesaj muncii care ține conduita sa etică în care l este mai triotismul tatea sint tuți morale unifică desăvîrșit prin felul în care partidul conduce patria. Fără acest patriotism, datele muncii noastre nu s-ar lega cu hărnicia, lentul care îndeplinește, goste de pace, ritualul muncii cotidiene, fără a rivni la bunurile altora — nu ar răspunde cu atîta fermitate postulatelor prezentului și perspectivelor de aur ale comunismului.Există, desigur, pretutindeni în lume o etică patriotică a actului de muncă, dar ea este adesea jefuită fie de asupritorii dinlăuntrul și din afara țării, fie limitată de o viziune empirică, fără marile perspective pe care ie implică socialismul victorios.Prin patriotismul politicii și obiectivelor partidului, munca noastră este desprinsă de egoismul îngust, de rutină și mediocritate, desfășurîndu-se pe di-

noastre o participare care umani- materia. Nu
calcule într-ode creație al

patriotis- coordonata înaltă. Pași partini- două vir- care se
omenia și ta- tradiției cu poporul român cu dra-

largl ale 
fi spațiului socialistemensiunile timpului României moderne, într-un spirit mereu primenitor, mereu îmbogățit prin setea de autodepășirc a celor ce-și dăruiesc întreaga lor capacitate creatoare patriei căreia îi aparțin. In felul strămoșilor, la scară oară, mulți ai muncii de își călăuzesc fiicele către lor, să-și

nu de cisuperi- oameni astăzi fiii și meseriapentru ca patria păstreze înde-
Tnsemnâri de

Al. ANDRIȚOIU

letnicîrile : minerii oțelarii plugarii oierii de biului, țesătoarele fabricilor, dar și oamenii catedrelor și ai laboratoarelor, pe toată orbita activităților umane, pînă la artele populare ale olarilor de la Marginea, ciu- bărarilor moți sau țesătoarelor din Săliștea Sibiului. Aceeași silință se vădește și în noile meserii ctitorite de socialism. S-a revenit cu cinste la ucenicie, ca mijloc de cucerire de aur" Această muncă, dință de-a o stăpini, înspicată astăzi polivalent în capacitatea de-a executa strălucit mai ale rodul unei ambiții, ci căldura sufletească crescută din flacăra patriei noastre unice, izvorul eroismului civic, mîndria noastră comună.Component al con-

așa fac de pe Jiu, Hunedoarei, Bărăganului, pe Văile Si-

a „brățării a meseriei, dăruire în această ten-
multe operații muncii, nu sînt

științei socialiste, patriotismul muncii este, la noi, astăzi, un fel al nostru de a fi, prezența noastră în istoria neamului, moștenirea ce-o lăsăm testamentar urmașilor. Ea se împlinește numai în actul muncă propriu-zis,și în cel de familie, munca reprezentînd și actul de educare, dincolo de 7 ani de acasă, pe tot parcursul anilor în care părinții, cu experiența de viață, au un vint de spus.O călătorie prin toria și geografia triei nu rămîne o simplă lecție sau o simplă preumblare, ci devine o acumulare a unor argumente istorice, geografice, etnografice, turistice, estetice pentru definirea integrală a ființei noastre naționale în toate complexitățile el. Locul de muncă, școala, familia, armata, biblioteca, munții, litoralul, cîmpia, apele se circumscriu sufletește existenței noastre de aici și de acum.Sint izvoarele care justifică amploarea și perenitatea construcțiilor noastre în materie și spirit. Exemplul de seamă ni-1 dă partidul, sa în tovarășul Ceaușescu, mai prin iucida și pasionanta jalonare a o- biectivelor muncii, ci și prin participare directă și exemplu definitoriu. Fără aceste valori,România socialistă n-ar avea economiaei înfloritoare și, avan- sînd în ritm rapid, cultura ei de jprim rang, toate succesele care-i asigură un loc de cinste, mîndrie și demnitate în rîndul țărilor lumii.

lor cu-is- pa-

conducerea frunte cu Nicolae nu nu-

Din Codul principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 

și echității socialiste:

32. Toți membrii partidului și ai Uniunii Tineretului 
Comunist trebuie să militeze, în spiritul internaționalis
mului proletar, pentru întărirea prieteniei și solidari
tății partidului nostru cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, să contribuie la dezvoltarea colaborării 
frățești cu popoarele celorlalte țări socialiste, la întă
rirea solidarității cu clasa muncitoare, cu toate for
țele progresiste, antiimperialiste din lume, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu popoarele care și-au 
cucerit recent independența, cu toți cei care luptă 
pentru dreptate socială, pentru progres, cu toate po
poarele lumii.

Citiți în pagina a ll-a comentariul nostru : INTERNA
ȚIONALISMUL COMUNIȘTILOR ROMÂNI — ÎN CU
GET, ÎN INIMI, ÎN FAPTE.
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r ...Era la o adunare festivă consacrată zilei de 1 Mai. într-o pauză am intilnit citiva tovarăși pe care li cunoscusem în anii „dinainte" : unul dintre ei luptase în rândurile brigăzilor internaționale din Spania, celălalt in Rezistenta franceză; In sfîrșit, altul a fost unul dintre fondatorii asociației „Amicii U.R.S.S.". Nu-i mai văzusem de mult timp. Cel mai în vîrstă, profesor universitar, povestea despre tinerii vietnamezi și senegalezi, student! la noi, cărora le dădea consultații în preajma examenelor. Ceilalți ne Împărtășeau impresii din călătoriile din care se întorceau ; lucrind în domeniul cooperării economice internaționale au făcut parte din grupuri care acordă asistentă tehnică In vederea realizării unor mari obiective economice în India, Libia și Peru. Lingă ei, alți tovarăși discutau cu însuflețirea determinată de e- vocarea unor plăcute amintiri: își împărtășeau impresiile dintr-o recentă călătorie lntr-o tară socialistă. între cei prezenți la festivitate, aproape că nu era om care ză nu fi putut relata impresii din timpul vizitelor pentru schimb de experiență In diferite țări socialiste, al întilnirilor de lucru cu delegații de partid, sau ale organizațiilor obștești, aspecte ale conlucrării frățești cu țările socialiste in cele mai diverse domenii — economic, teh- nico-științific sau cultural....între timp s-au apropiat de noi citiva tineri coreeni, membri ai u- nei delegații culturale care ne vizita tara ; vorbeau românește — au fost printre miile de copii care au găsit, cu ani în urmă, adăpost la noi în perioada agresiunii imperialiste. Au păstrat amintiri de neșters din acea perioadă. Ne-au recomandat unoT studenti vietnamezi la Politehnica din București, care au amintit că România a fost printre primele țări care au recunoscut Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de' Sud și Guvernul Regal de Uniune Națională din Cambodgia. într-alt colt al sălii am intilnit un grup de refugiat! politici chilieni cărora România socialistă le-a deschis porțile cu caldă solidaritate și ospitalitate ; și-au exprimat recunoștința pentru demersurile internaționale întreprinse pe linie de stat pentru apărarea vieții secretarului general al P.C. din Chile, Luis Corvalan....Și astfel, privind panourile din «ală cu lozinci care evocau imperativele internaționalismului proletar, am avut sentimentul că văd mate- rializîndu-se forța uriașă a solidarității internaționaliste.Solidaritate întruchipată în legături strînse de prietenie frățească cu tovarășii de muncă și de luptă care înaltă edificiul socialismului pe mai bine de un sfert din suprafața globului, cu comuniștii care militează pentru a instaura pretutin

deni în lume o orînduire a dreptății sociale și bunăstării tuturor celor ce muncesc. Solidaritate întruchipată și in sprijinul frățesc acordat din adincul inimii noilor state independente spre a sfărima cătușele subdezvoltării.Gindindu-ne la ce! peste 8 000 de tineri din mai bine de 109 țări — îndeosebi in curs de dezvoltare — care studiază în institutele noastre de învățămint superior sau se specializează lucrind în întreprinderi din România, Ia miile de specialiști români care participă la înfăptuirea proiectelor de cooperare economică cu celelalte țări socialiste, la construirea unor importante obiective în India sau Egipt. Tanzania sau Siria, evocînd pe toți cei care dau azi expresie, peste mări și

viața politică a tării, mindri că, a- semenea unui fir roșu, întreaga ei Istorie e străbătută de spiritul frăției internaționaliste. Nu a existat cauză dreaptă, popor luptător pentru libertate care să nu se fi bucurat de solidaritatea revoluționarilor români. Cînd, în 1891, delegații mișcării socialiste din România la Congresul de la Bruxelles al Internaționalei a Il-a proclamau, asemenea unui angajament solemn, apartenența lor la „marea arma
tă a socialismului internațional", cînd. în 1893. Programul P.S.D.M.R. proclama : „Adine pătrunsă de so
lidaritatea internațională a tuturor 
popoarelor muncitoare, social-de- 
mocrația română va îndeplini toate 
îndatoririle ce urmează din această 
solidaritate", aceste cuvinte expri

INTERNAȚIONALISMUL
COMUNIȘTILOR R0MÂNI- 
in cuget, în inimi, in fante

țări, internaționalismului consecvent al comuniștilor români, resimțim un îndreptățit sentiment de satisfacție pentru glorioasele tradiții pe care le continuă partidul nostru.De-a lungul întregii sale existente îmbinarea organică a patriotismului și internaționalismului, a îndeplinirii neșovăitoare a îndatoririlor față de propriul popor cu cele față de clasa muncitoare internațională, a sarcinilor naționale și internaționale s-a afirmat constant ca o trăsătură definitorie esențială a întregii activități a partidului nostru, tradiție glorioasă continuată și Îmbogățită azi.Cerință legică, corelația Indisolubilă a patriotismului și Internaționalismului exprimă concordanța intereselor esențiale ale oamenilor muncii în lupta pentru victoria revoluției socialiste în tara respectivă cu interesele triumfului cauzei socialismului. în întreaga lume. „Nu poți fi internaționalist dacă nu iți iubești propria națiune — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — dacă nu lupți pentru eliberarea ei, pentru făurirea națiunii noi, socialiste și comuniste. Tot astfel, nu poți să fii un bun luptător pentru interesele națiunii tale dacă nu acționezi cu fermitate pentru dezvoltarea colaborării cu celelalte națiuni, pe baza deplinei egalități în drepturi și respectului reciproc. Intre interesele naționale și internaționale nu numai că nu este nici o contradicție, ci. dimpotrivă, există o deplină u- nitațe dialectică".Rememorăm drumul străbătut de mișcarea nopstră muncitorească de-a lungul a mai blpe de un secol, cit a trecut de la afirmarea sa? tu

mau mal mult decît o declarație de intenții. Ele Își găsiseră Încă înainte ilustrare in prezența unor socialiști români pe baricadele Comunei din Paris, după cum în anii următori aveau să se materializeze în ajutorul dat in 1905 revoluționarilor ruși care și-au găsit a- dăpost în România, în puternicele acțiuni de solidaritate cu Revoluția din Octombrie incluzînd participarea revoluționarilor români la lupta cu arma în mînă pentru apărarea tinărului stat sovietic împotriva intervenției imperialiste. Nenumărate episoade din istoria mișcării noastre muncitorești evocă impresionante acțiuni de solidaritate internationalist^ — cu Republica Sovietelor din Ungaria In 1919 ; cu insurecția populară antifascistă bulgară din 1923 ; protestul hotărît împotriva valului de teroare care a urmat instaurării dictaturii fasciste în Italia, împotriva executării militanților revoluționari Sacco și Vanzetti in S.U.A., Imre Salai și Săndor Fdrst în Ungaria, ca și față de agresiunea Italiei fasciste împotriva Abisiniei ; acțiunile în a- părarea lui Dimitrov și Thălmann : participarea revoluționarilor români la lupta pentru apărarea Spaniei republicane, a unor militanți români pe cîmpurile de luptă ale Chinei revoluționare. Ca mărturii vii ale internaționalismului consecvent al comuniștilor români s-au înscris popularizarea neobosită a succeselor primului stat socialist în pofida condițiilor ilegalității, chemările neîncetate ale P.C.R. împotriva pregătirilor de război antisovietic, loviturile date de mișcarea de rezistență din ‘ România mașinii de război hitler

riște, Înrolarea a numeroși revoluționari români în detașamentele de partizani din diferite țări ale Europei, — toate culminînd cu insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și participarea României la lupta coaliției antifasciste pină la victoria finală asupra Germaniei naziste.Aceasta este tradiția eroică pe care o continuăm și o ridicăm pe o treaptă mai înaltă întărind prietenia și solidaritatea cu toate statele socialiste, partidele comuniste și muncitorești, cu popoarele care luptă pentru dezvoltarea lor independentă, cu forțele progresiste și antiimperialiste de pretutindeni. Programul P.C.R., consfințind o realitate faptică de nezdruncinat, Înscrie solidaritatea internationa- listă cu toate forțele înaintate ale contemporaneității ca una din orientările fundamentale permanente ale politicii externe a partidului și statului în consens cu interesele generale ale accelerării procesului revoluționar mondial, ale făuririi unei noi ordini economice și politice. înscrierea în Codul etic a îndatoririi comuniștilor de a promova consecvent principiile internaționalismului proletar reflectă o poziție de principiu promovată cu consecvență neabătută azi, ca și ieri.Continuînd și dezvoltînd orientările stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R. în domeniul politicii externe, expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale a reafirmat cu vigoare profundul devotament al Partidului Comunist Român față de principiile internaționalismului proletar. Gin- durile și sentimentele celor peste 2.5 milioane de comuniști și-au găsit expresie vibrantă în angajamentul solemn că partidul nostru va acționa și în viitor în spiritul bogatelor sale tradiții internaționaliste, întărind legăturile de prietenie, colaborare și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume, intensificind colaborarea cu partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, cu alte partide și organizații revoluționare, progresiste, democratice. Este angajamentul solemn al fiecăruia dintre noi.A exprima prin întreaga sa activitate unitatea dialectică dintre patriotism și internationalism constituie, mai mult ca oricind, o îndatorire primordială a comunistului, expresie a apartenenței la a- vangarda revoluționară care militează pentru o lume a libertății și dreptății sociale in care oamenii să fie cu adevărat frați și tovarăși.
. •> .. *..  -.. f . i- . ■

Tudor OLA.RU

Din noua arhitectonica a municipiului Baia Mare

CUM SE VA DEZVOLTA REȚEAUA 
COMERCIALĂ A CAPITALEI ÎN 1976Rețeaua comercială a Capitalei va Înregistra și în acest an o continuă dezvoltare și modernizare. Celor aproximativ 6 000 de unități existente li se vor adăuga altele noi. Dintre obiectivele importante aflate acum in construcție și care urmează a intra în circuitul comercial in 1976, amintim magazinul universal Bucur- Obor, cel mai mare din țară, magazinul universal „Central" din Piața Unirii, precum și două magazine generale, unul pe șoseaua Pantelimon, altul pe Calea Dorobanților. De asemenea, un complex comercial, tnsu- mînd 10 000 mp, care va dispune de magazine de textile. încălțăminte, articole pentru sport și turism, pentru copii, produse alimentare, va fi dat în folosință la intersecția șoselei Pantelimon cu strada Socului. Pe bulevardul 1 Mai se va deschide un mare magazin de mobilă.

Urmează să înceapă lucrările de construcție a magazinului universal din Drumul Taberei, a unor noi complexe în Militari și Armata Poporului. Va continua acțiunea de dezvoltare a rețelei BIG-urilor, de modernizare și extindere a piețelor, de recuperare a unor foste spatii comerciale. Va fi dezvoltat comerțul stradal în zonele centrale ale orașului și în noile cartiere de locuințe. Pentru modernizarea acestui gen de comerț se vor realiza, pe bază de proiecte tip, chioșcuri, tonete, cărucioare pentru vînzarea legumelor și fructelor, extinzlndu-se desfacerea preambalată a acestor produse.Suprafața comercială nou construită, care se va adăuga anul acesta celei existente, va fi mai mare cu 100 000 metri pătratl. (Agerpres)

Cînd tînărul îmbracă salopeta muncii
...cresc cerințele muncii educative...Eram vreo zece-doispre- zece în încăpere. Făceam anticameră, cum ne pusese în temă „Tony“, un individ intre două vîrste, care ținea morțiș să pară mai spilcuit decît era în realitate. Mai fusese, zicea el, „pasager" pe aici și nu făcea nici o taină din asta. Numai că... să-1 invite aci tocmai acu’ cînd era gata- gata să se aranjeze și cu ocupația ? I Cei mai multi fumează. Niște țigări lungi de-o șchioapă, cu un fel de guler auriu. Le împărțise, darnic și zorit, un ins cam brunet, îmbrăcat într-un fel de pardesiu parcă făcut numai din buzunare și toate umflate. Mă îndeamnă să-i mai „ușurez" buzunarele de țigări. „Am prea multe și există riscu’ să mă-ntrebe de unde le am" — își explică el dărnicia.N-a mai fost timp de preluat „marfa". întreprinzătorului personaj ii venise rindul la identificare.Bănuiți, probabil, în ce loc se desfășurau scenele de mai sus, după cum vă dațl seama, desigur, și cine puteau fi protagoniștii, într-o seară, cu știința și concursul Inspectoratului general al miliției, reporterul a petrecut incognito cîteva ceasuri la sediul circumscripției nr. 7, printre cei care aveau de justificat lipsa actelor de Identitate, umblatul fără rost și așa mai departe. Altceva însă s-a impus in mod deosebit atenției : prezența, printre a- semenea indivizi, a unor

tineri, unii încă sub virsta majoratului. Din fericire, cei mai mulți, se vedea limpede, nu purtau încă amprenta traiului fără câpătii și ajunseseră în respectiva sală de așteptare pentru motive care nu arătau deocamdată decît lipsa unui rost precis. După spusele lor, erau tocmai pe punctul de a se Încadra undeva. de a intra la un curs de calificare, sau abia plecaseră de la un loc de muncă și chiar atunci se aflau în căutarea altuia...De ce însă uneori asemenea căutări se transformă în bijbiieli, în plecări din- tr-un loc în altul, sporind astfel — și cu toate consecințele ce decurg din această situație — fluctuația forței de muncă ? Desigur, integrarea tinerilor in procesul muncii, în rigorile și exigențele vieții muncitorești nu este o problemă nouă și nici una foarte u- șoară. Și devine cu atit mai complexă în cazul acelora pentru care intrarea in viata muncitorească coincide cu schimbarea mediului rural prin cel urban. Revine, prin urmare, celor care se ocupă de încadrarea în muncă a unor asemenea tineri, colectivelor de muncă din unitățile respective îndatorirea de a-i ajuta nu numai să învețe meserie, ci și să capete deprinderile muncitorești, să deprindă noua muncă și noul fel de a fi, cu exigențe și comportare. cu reguli de conduită specifice orașului. Be aceea și bij-

biielile, rătăcirile sau chiar pierderea din cimpu! muncii a unor tineri din a- ceastă categorie nu sînt și nu pot ti o simplă pierdere, o scădere oarecare din totalul forței de muncă dintr-un loc sau altul. Nu Fiindcă pierderile în acest caz. oricît de puține, ort- cît de neînsemnate ar părea, înseamnă, și am putea spune că Înseamnă in primul rînd, pierderi In formarea unor oameni.anchetăsocială
— Cu ce treabă prin București 7— Păi, am venit la calificare... Am lucrat la Predeal... pe un șantier $1 m-au trimis aici.Un băiat de vreo 16 ani. îl cheamă Dragomir, e originar din județul Neamț. A venit, după spusele lui, prea devreme Ia calificare ; cursul încă nu s-a deschis, iar pină una-alta, de cîteva zile n-are unde sta și hoinărește. Leagă între timp cunoștințe și intră sub influente care numai bune nu sînt. Sigur, încă nu s-a întimplat nimic grav, ușurința celor care l-au trimis pe băiat mai mult la voia întîmplării nu produsese consecințe grave. Să ne oprim asupra unui alt caz, intilnit tot cu același prilej și în același Ioc. Cazul a doi tineri, Vasile

și Mircea — primul fie- rar-betonist, celălalt strungar — care lucrau dar nu mai lucrează. De ce? Fiindcă într-o zi au făcut cunoștință cu un al treilea : un pierde-vară, certat cu munca. I-a amețit cu poveștile lui și i-a atras și pe ei spre felul lui de viață. Au început prin a lipsi de la lucru. încercînd și ei traiul pe apucate. Conform legii, le-au fost desfăcute contractele de muncă. Și cu asta, la respectivele întreprinderi s-a considerat chestiunea încheiată in modul cel mai potrivit : „nu-și văd de lucru, îi privește". Dincolo de această scuză subțire n-a privit nimeni, nici organizația de partid, nici cea de tineret, nici sindicatul, nici inspectorii de personal. I-au socotit pierduti și... gata. Ce au făcut mai departe „e- roii" noștri 7 într-o zi, unul dintre ei a fost surprins cu mîna în tejgheaua unui magazin. Ceilalți doi stăteau de „pază".Sigur, nu în toate situațiile se ajunge pină aici și ne-am oprit asupra acestui caz nu pentru că ar dezvălui o dezorientare tipică. Dar sint mulți alții dintre cei veniți într-un loc sau altul pentru a se califica și care, fără să ajungă în a- semenea situații, nu se a- tașează, nu se realizează ca oameni, ca meseriași în ceea ce își propuseseră să facă. Or, acest lucru creează numeroase probleme, și pentru ei. și pentru unitățile respective. Sigur, nu vrem să absolutizăm : în

tre cauzele fluctuației, mai aîes pe șantiere, „ se află uneori și motive de ordin familial sau legate de specificul muncilor sezoniere, de calificare si transferare Ia alte locuri de muncă ș.a.m.d. Rămin însă, după epuizarea tuturor acestor motive, o serie de situații care nu au altă explicație decît lipsa unui control și a unei îndrumări atente din partea celor care, re- crutînd tineri pentru șantier sau uzină, omit să-și asume în măsura cuvenită și răspunderea pentru integrarea lor. Iar drept urmare, îi scapă din mină. Or, educația muncitorească nu este gata realizată prin simplul fapt al îmbră- cării salopetei. Și pen- tru ca rosturile avute în vedere la atragerea tinerilor spre industrie să se producă, să le transforme într-adevăr destinele, trebuie mai întîi ca ei să ră- mină la noile locuri de muncă. De aceea, nu putem sta deoparte, nu putem asista nici măcar Ia devierea unui tînăr, a unuia singur, fără să facem tot ce este necesar pentru a-1 ajuta să capete acea educație in spiritul muncii, atit de necesară, atit lui, cit și societății. Pentru că oricît ar fi de diverse problemele integrării. oricît ar fi de complex acest proces, cele mai multe dintre aspectele sale și poate și cele mai importante nu sînt altceva decît probleme de educație.
Dinu POPESCU

• OAMENI AI ISTORIEI. Ade- »ea, corespondenții simt nevoia să ne povestească cine sînt, ce fac și ce gîndesc. „Sînt născut în 1949, adică în anii socialismului, ne scrie șoferul Manole Fusărică din comuna Vintilă Vodă, județul Buzău. Am ajuns la virsta maturității, deci si a puterii de muncă. Mă străduiesc cit pot în muncă. Am ajuns să îmi formez o concepție despre dreptate, echitate socială, bunăstarea și fericirea poporului nostru. Sînt idei pentru care partidul a dat în anii de ilegalitate nenumărate jertfe, iar după eliberare a căutat prin toată activitatea să combată moravurile moștenite de la vechiul regim. Viciul, aroganța. în- gîmfarea sînt dăunătoare societății noastre, străine ei. Codul etic comunist le combate ca atare". Citatul ar putea continua, exemplele de astfel de corespondențe — așișderea.

o FUMATUL ȘI VOINȚA. Din Tirgu-Jiu, cititorul Ion Mercioiu ține să participe cu cîteva sugestii personale pe marginea articolelor despre nocivitatea tutunului. Reținem aspectele care, în mod Întemeiat, sînt legate de însăși firea omului. Nu e un lucru nou, dar merită menționat, ca o opinie în plus, o vorbă din popor I „Tot învățul are și dezvăț".e O SECUNDA ! Maria Carnaru, Roman : în cazul pe care ni-1 semnalați. colectivul de muncă poate și trebuie să intervină eficient în spiritul codului etic comunist. loan D. Pop — București : Aveți dreptate — Educația tinerilor nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte ca ținuta în public, respectul față de vîrstnlci, cedarea locului In mijloacele de transport. în școală ar putea fi dezbătute asemenea cazuri.

„Marca fabricii" 
sau emblema 
corectitudiniiDeși este vorba doar de o mapă de o calitate necorespunzătoare, ajunsă întimplător pe piață, conducerea I.I.S. „13 Decembrie"- Sibiu a tratat chestiunea — așa cum se cuvenea, de altminteri — cu maximum de responsabilitate. în răspunsul adresat redacției- la o scrisoare semnată. de Ioan Răuță din Ploiești, irig. Mell Wilhelm, directorul întreprinderii, care semnează răspunsul, consideră necazul cumpărătorului mapei cu defecțiuni de fabricație ca fiind al său personal. „Pe bună dreptate cumpărătorul este supărat — se spune in răspuns — insă statul nostru a reglementat cu claritate această problemă, stabilind răspunderea întreprinderilor producătoare pentru lipsurile calitative ale bunurilor de consum, constatate după vînza- re. Conform articolului 2 din H.C.M. 1 826 din 4 august 1967. u- nitatea comercială vîn- zâtoare trebuie să înlocuiască imediat bunurile de consum reclamate. cu altele de calitate corespunzătoare sau, in cazul în care nu este posibilă înlocuirea. să restituie suma plătită. Ulterior, aceste bunuri se înapoiază întreprinderilor producătoare, pentru recondiționare sau preschimbare. Pe de altă parte, cumpărătorul se poate adresa direct întreprinderii pentru rezolvarea re- clamatiei. Dacă tov. Răută cunoștea acest lucru, se putea înlătura cu operativitate necazul dînsului și al nostru, în același timp". Sîntem apoi informați că scrisoarea trimisă de redacție a fost prezentată formațiilor de lucru ce execută acest tip de produse, fiind avertizați cei ce nu și-au făcut conștiincios datoria. Totodată, s-au stab’lit măsuri pentru ca in viitor să nu se mai repete asemenea neglijențe.în încheierea răspunsului se precizează că pentru rezolvarea reclamației s-a trimis o scrisoare cumpărătorului respectiv, cu rugămintea de a expedia de urgentă mapa la întreprindere, pentru preschimbare.Chiar dacă obiectul în cauză e mic, reținem faptul ca atare — respectiv atitudinea conducerii întreprinderii.

Cînd dreptul 
de petiționare 

este abuziv 
folositDouă aspecte rezultă din scrisoarea adresată redacției noastre de către Ion Diaconu, contabil la C.A.P. din satul Cotul Văii, județul Constanța. Mai în- tii, faptul că persoane cu munci de răspundere în cooperativa a- gricolă din sat comit abuzuri în dauna avutului obștesc, iar președintele îi tolerează, nu ia măsuri împotriva lor. Apoi, că verificarea unor scrisori adresate de el diferitelor foruri de partid și de stat s-a făcut de către patru activiști de Ia U.J C.A.P. și organele agricole județene in mod părtinitor, fără să i se dea lui satisfacție.Firește, așa cum e- rau prezentate în scrisoare, lucrurile păreau destul de grave. Motiv pentru care am adresat scrisoarea, pentru a stabili adevărul și a lua măsuri în consecință. Comitetului județean Constanța al P.C.R. Răspunsul primit este, pe cit de concis, pe atit de edificator. ÎI redăm în întregime. „Petentul a adresat zeci de scrisori, care au declanșat nume

roase anchete, antre- nind la verificarea faptelor colective întregi de activiști de partid și de stat. Problemele sesizate nu s-au confirmat decît în mică parte, luin- du-se măsurile necesare. De menționat că reclamantul, slab pregătit profesional, rămas la un moment dat fără serviciu, a fost primit la C.A.P. din considerente umanitare. El este veșnic nemulțumit, amplifică fapte mărunte, ne- esentiale, produce mereu tensiune in colectivele de muncă.în legătură cu ancheta făcută de cel patru tovarăși, ea a decurs in mod principial, fără a se face presiuni sau amenințări la adresa peten- tului, colectivul fiind format din tovarăși activiști cu multă experiență. cu ani îndelungați de activitate și care se bucură de încredere".Așa stînd lucrurile, credem că autorul „torentului de sesizări" ar trebui să lase oamenii să-și vadă de treburile lor majore, cu care au fost învestiți de către cooperatori. Și să-și amintească și că dreptul la petiție implică răspundere — chiar și penală — față de fiecare cuvînt scris.
Concis, Ia obiectGrupul Întreprinderilor de gospodărie comunală și Ioeativă al județului Brașov : S-a trasat ca sarcină I.T. Brașov de a spori numărul de autobuze pe linia 1, spre a satisface cerințele locuitorilor din cartierele servite. Privitor la introducerea troleibuzelor pe acest traseu, propunerea se va realiza după terminarea modernizării străzii Hărmanului, de la pasajul C.F.R. la triaj, lucrare în curs de execuție.Direcția sanitară a municipiului București : Zonele bd. Ion Șulea, Titan și Berceni se află sub influența unor factori poluanți proveniți de la întreprinderile Abator, Protan, SIN, unde s-au luat pină în prezent o serie de măsuri, mergînd pînă la evacuarea proceselor producătoare de noxe. în continuare, aceste unități și-au întocmit planuri de măsuri, eșalonate conform prevederii legii privitoare la protecția mediului înconjurător. în aceste planuri sînt prevăzute măsuri de reducere a substanțelor poluante, ca și dezafectarea, în viitorul cincinal, a unor unități puternic poluante.Consiliul județean al sindicatelor Cluj : Se confirmă relatarea că ing. Beierdof, șeful șantierului Măguri, a bătut pe ing. Corneliu Cioată, provocîndu-i o gravă vătămare a integrității corporale. Conducerea grupului de șantiere Someș l-a sancționat pe ing. Beierdof cu avertisment și retrogradarea din funcție pe timp de două luni, iar organizația de bază l-a sancționat cu vot de blam.Precizăm că victima bătăușului a rămas, pentru o perioadă, cu incapacitate de muncă. Timpul cit este spitalizat și cel care va mai sta în concediu medical, pentru refacerea sănătății, trebuie plătit, dar nu din banii statului 1 Pe de altă parte,' măsurile luate nu Înlătură necesitatea ca organele de stat să ancheteze cazul și să acționeze potrivit legii. Actele huliganice trebuie sever sancționate.

Neculal ROȘCA

MAI MULTE MĂRFURI 
LA DISPOZIȚIA SĂTENILORLucrătorii din cooperația de consum desfășoară o intensă activitate pentru a asigura in permanentă o cit mai bună aprovizionare a populației sătești. în acest scop, se acordă o mare atenție gospodăririi cantităților sporite de mărfuri, desfacerii ritmica a acestora. Față de realizările din perioada 1971—1975, in actualul cincinal populația de la sate va avea la dispoziție un volum de mărfuri cu peste 43 la sută mai mare. Sporuri

importante vor fi înregistrate la produsele industriale : îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de uz casnic și gospodăresc. Paralel, se va dezvolta rețeaua de prestări de servicii.Totodată, cooperativele sătești șl-au propus ca în actualul cincinal să achiziționeze un volum de produse agroalimentare cu peste 65 la sută mai mare fată de realizările din ultimii cinci ani. (Agerpres)

[faptul
SDIVERS

Ca frațiiîn ultimul număr al ziarului 
nostru din ultima zi a anului 
1975, inseram in rubrica „Faptul 
divers" imaginea foto a doi ti
neri gălățeni, frați gemeni, cu 
biografii parcă trase cu indigo. 
Iată că din comuna Letca, ju
dețul Sălaj, ni se semnalează 
un caz absolut similar. Este vor
ba tot de doi frați gemeni — Ion 
și Alexandru Borna — care îm
plinesc in aceste zile cite tin 
sfert de veac fiecare. De 25 de 
ani, de cind s-au născut, nici 
ei nu s-au mai despărțit. Au 
invățat in aceeași bancă, ia 
școala generală din satul natal. 
In aceeași zi au devenit pio
nieri, în aceeași zi uteciști, și 
tot in aceeași zi comuniștii de 
la I.T.A. i-au primit in rindu- 
rile lor. Și-au făcut armata in 
aceeași unitate militară, ba chiar In aceeași grupă. Amindoi au 
devenit șoferi șl lucrează in 
același loc. S-au căsătorit odată 
și tot odată s-a mutat fiecare la casa lui. Acum, pozele cu 
chipurile lor sînt tot alături la 
panoul fruntașilor.

Sorcova 
întîrziată

dinUn grup de forestieri 
Munții Oașului ne sesizează că, 
de la un timp încoace, în unele 
cutii cu conserve de carne cu 
fasole (pe care și le procură de 
la punctul alimentar al parche
tului) găsesc cite o pietricică de 
mărimea unei corcodușe. „Daci 
ar fi corcodușe, mai treacă- 
meargă — fac ei haz de necaz — 
dar e vorba de pietre care ne 
pun dinții la încercare. Unul 
dintre noi a rămas chiar știrb. 
Intrucit n-a trecut mult de cind 
au umblat copiii cu sorcova, am 
vrea să-i -sorcovim 
cei care confundă 
fasole cu cele de 
girlii : -Sorcova / i 
trăiți / să înfloriți 
să vă gîndiți...»" Și 
noi 
vină răspunsul fabricii din Ca
racal, semnatara etichetelor de 
pe respectivele cutii.

.» și noi pe 
boabele de 
pe prundul 
vesela / să 
/ și la noi 
— adăugăm 

„iute ca săgeata" să ne

Norocosul dinLa subredacția „Scinteii" Brăila s-a prezentat o cititoare de pe strada Karl Marx din localitate, care i-a istorisit corespondentului soțului său, răsturnat cu prânzului, pe Iui. Spre norocul lui, prin punctul cu pricina venea din sens opus o mașină. Pasagerii acesteia i-au dat primele îngrijiri, l-au dus la spitalul din Vaslui și apoi pină acasă, la Brăila. „Din cauza emoției — povestește soția norocosului — nici n-am apucat să-i întreb pe oamenii aceia cum îi cheamă și să le mulțumesc din toată inima. Am reținut doar că erau soț și soție și că aveau un «Moskvici» cu număr de Constanța". Suficiente elemente — sperăm — pentru recunoștința ei să-i găsească.

nostru, o pățanie a inginer, care s-a mașina la orele șoseaua Iași—Vas-

Cine-1 ajută 
pe Remus?

ca

Comisia pentru ocrotirea mi
norilor de pe lingă Consiliul 
popular județean Bacău ne roa
gă s-o sprijinim in depistarea 
numitei Apostu-Stamate Cătă
lina, născută la ÎS august 1942 
in comuna Oncești, județul Ba
cău. După numai trei săptămini 
de căsnicie cu Apostu-Stamate 
Gheorghe, ea a părăsit domi
ciliul, pleclnd in București, unde 
a. locuit o vreme pe bd. Ion 
Șulea nr. 246, apoi pe Calea 
Griviței, iar acum nu i sa mai 
cunoaște adresa, nici locul de 
muncă. In 1969 a născut un co
pil, pe nume Remus-Dumitru, 
dar pe care l-a abandonat, după 
numai două săptămini, la Cer
navodă. In prezent, Remus se 
află la casa de copii din Co- 
mănești. Deși a fost trecut pe 
numele Apostu-Stamate, jude
cătoria din Bacău a acceptat tă
gada paternității, astfel că tatăl 
copilului rămîne necunoscut. 
Intrucit o familie de oameni 
buni a hotărît să-l infieze pe 
Remus, să aibă și el cui zice 
mamă și tată, nu se pot per
fecta actele de rigoare fără con- 
simțămintul mamei. Cine știe 
ceva despre ea sau unde poate 
fi găsită este rugat să anunțe 
comisia pentru ocrotirea mino
rilor din Bacău sau primul or
gan de miliție.

Cu și fără 
chirieDeși avea un serviciu bun, Dumitru Gherăscu din Mediaș a renunțat la munca lui cinstită și s-a apucat de speculă cu... apartamentul în care locuia. Cum 7 Subinchiria camerele la prețuri cu mult peste prevederile legale. Cînd a văzut că ultimul chiriaș nu vrea să-i plătească suma prea piperată pe care i-o pretindea, Gherăscu l-a amenințat : „Dacă nu-ml dai imediat 4 000 de lei, te evacuez". După cum ne informează procurorul-șef Mircea Pașca, din localitate, chiriașul l-a dat banii, dar l-a dat pe mina organelor de ordine. Și, astfel, Gherăscu a fost el însuși „evacuat" pentru 10 luni intr-un loc fără chirie. Dar cu învățare de minte.

I 
I

Rubrlcâ redactotd de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii”
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REALISMUL RITMURILOR ÎNALTE
ÎNCEPE CU BUNA ORGANIZARE

Cum s-a pregătit industria județului Brăila pentru a obține
creșterea cu 15 la sută a productivității munciiColectivele unităților industriale din județul Brăila au de îndeplinit în anul 1976 importante sarcini e- conomice, deosebit de mobilizatoare, corespunzătoare potențialului tehnic, material și uman, în continuă creștere, al întreprinderilor. Dintre acestea iese în evidență — prin ritmul înalt planificat — sporirea productivității muncii. Ce anume nivel s-a stabilit pentru acest indicator esențial al ridicării eficienței activității productive 7

interne, fie ele mari sau

— Anul acesta, primul din cincinalul 1976—1980, pe ansamblul industriei județului, productivitatea muncii urmează să crească cu aproape 15 la sută — ne spune ing. Vasilica Vilcu, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc. Pe această cale se va obține cel puțin 80 Ia sută din sporul producției industriale prevăzut pentru anul 1976.Cum s-au pregătit colectivele întreprinderilor industriale brăilene pentru înfăptuirea sarcinii de creștere a productivității muncii ? De la bun început arătăm că, în cadrul a- cestor pregătiri, au fost constituita colective formate din membrii biroului comitetului județean de partid, activiști de partid, specialiști din întreprinderi, centrale industriale și din Ministerul Muncii, care au analizat la fața locului, în fiecare unitate economică, rezervele interne de sporire a productivității muncii, potrivit prevederilor anul 1976. Cu acest stabilite numeroase organizatorice, bine căror aplicare asigură în aproape toate întreprinderile județului îndeplinirea și chiar depășirea sarcinii planificate de sporire a productivității muncii în primul an al noului cincinal. Important este — am reținut din discuția la consiliul județean de control muncitoresc — ca din primele decade, din primele luni ale anului 1976, pretutindeni, în toate unitățile economice ale județului,- să se lucreze cu o inaltă productivitate a muncii. Concret, cum se acționează pentru aceasta în întreprinderile brăilene ?La întreprinderea „Laminorul" din Brăila, sporul de producție prevăzut pentru anul 1976 urmează să fie obținut în întregime tocmai pe seama creșterii productivității muncii.— Prin măsurile aplicate pînă a- cum în producție și prin cele în curs de finalizare — precizează in- ginerul-șef al unității. Marian Stă- nescu — din primul trimestru al a- nului 1976 lucrăm cu o productivitate cu 4,7 la sută mai mare față de realizările anul cum a demonstrat experiența noastră centul pe fructificarea intensă a re

zervelor ... . ., .. _____mici. Cu precădere, urmărim utilizarea integrală a capacităților de producție și a timpului de lucru, mal buna organizare a producției și a muncii, perfecționarea tehnologiilor de fabricație și ridicarea gradului de pregătire profesională a tuturor lucrătorilor. Numai prin folosirea mai bună a timpului de lucru, in acest an vom obține un spor de producție de circa 2 milioane lei.Aveam să înregistrăm „pe viu" a- semenea preocupări in diferite secții de producție ale întreprinderii. în a- telierul trăgătorie, de pildă, procesul

Cu aceeași stăruință se acționează pe multiple planuri pentru creșterea productivității muncii în noul an și la Combinatul de prelucrare a lemnului din Brăila.— întregul spor de producție din acest an îl vom obține pe seama sporirii forței productive a muncii — spunea ing. Edmond Esrig, directorul combinatului. Cele mai eficace măsuri luate în această direcție privesc modernizarea fluxurilor tehnologice și a transportului intern. Pe această cale, în atelierele de mobilă vom realiza un spor de producție fizică de circa 20 milioane Iei.
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® cheltuieli mai reduse
• producție mereu înnoita

de plan pentru prilej au fost măsuri tehnico- fundamentate, a

trimestriale medii din1975. Pentru aceasta, așade pină acum, punem ac

de producție a fost în întregime modernizat, fluxurile de fabricație au fost mecanizate, eliminindu-se complet munca manuală. „Pentru înlăturarea unor locuri înguste — arăta șeful atelierului, Victor Forțu — au fost și vor fi montate noi mașini și utilaje. Astfel, prin mărirea numărului mașinilor de bobinat și de trefilare, productivitatea muncii va crește în acest trimestru cu aproape 7 la sută și vom satisface in mai bune condiții solicitările altor sectoare de producție", nare, accentul se cit mai eficientă producție, indiciilor II și III, bunăoară, urmînd să sporească în acest an cu 0,7 la sută și, respectiv, cu unu ia sută. „Tocmai de aceea — spunea șeful secției laminor II, George Paraschiv — avem în vedere îmbunătățirea programării producției și reducerea întreruperilor tehnologice, O maximă importanță acordăm și ridicării nivelului de pregătire profesională a tuturor lucrătorilor".Notăm că 210 lucrători din secție au fost înscriși in anul 1976 la cursurile de perfecționare a pregătirii tehnico-profesionale. De altfel, în întreprinderea „Laminorul", în acest an vor urma cursurile de perfecționare peste 1 050 de lucrători, pentru a-și ridica pregătirea la nivelul cerințelor dotării tehnice a unității — condiție esențială pentru creșterea susținută a productivității muncii.

tn secțiile de lami- pune pe utilizarea a capacităților de de folosire a linii-

Cu puțin timp înainte de Începerea acestui an, în atelierele de mobilă, lucrările de modernizare a fluxurilor tehnologice au fost încheiate. Cu acest prilej, au fost mecanizate numeroase operații. Lucrări similare au fost finalizate și în alte sectoare de producție. O contribuție substanțială aduc la aceste lucrări complexe, de îndesire a mijloacelor tehnice și de mecanizare, sectoarele de auto- utilare ; prin forțele proprii ale combinatului au fost realizate două uscătoare de mare capacitate cu un înalt grad de tehnicitate, transportoare cu role, numeroase mașini-u- nelte cu care au fost dotate diferite secții de producție.Conștiente fiind de însemnătatea îndeplinirii sarcinii de creștere a productivității muncii în acest an, cu fermitate aplică în practică măsuri tehnico-organizatorice și colectivele din celelalte unități economice ale județului. La întreprinderea de confecții din Brăila s-au asigurat din timp toate condițiile tehnice și organizatorice impuse de înfăptuirea sarcinii de plan pe anul 1976 la a- cest indicator. Aici, numai prin de-

terminarea științifică a normelor normativelor de muncă, urmată aplicarea lor riguroasă, producția spori anul acesta cu 6 milioane lei. La întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila, prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, tipizarea, unificarea și standardizarea pieselor și subansamblelor, îmbunătățirea organizării producției și a muncii și prin alte măsuri. în primul trimestru al acestui an productivitatea muncii va fi mai mare comparativ trimestriale medii din nergic, cu hotărîre și acționează pentru creșterea productivității muncii și la Schela de foraj- extracție, la Combinatul de celuloză, hirtie și fibre artificiale din Brăila.— Măsurile sînt temeinic fundamentate în toate Întreprinderile — aprecia ing. Ștefan Ilieș, secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R. Dar nu ne putem declara pe deplin mulțumiți. Iată de ce depistarea și punerea în valoare a noi rezerve de sporire a productivității muncii se situează, in continuare, în centrul preocupărilor noastre. Și aceasta cu atit mai mult cu cit — așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — sarcinile privind creșterea productivității muncii în 1976 sînt minimale. Este adevărat, în 18 unități economice din județ, programele de măsuri stabilite asigură îndeplinirea și chiar depășirea prevederilor la acest indicator de bază al planului de stat. Totuși, in două întreprinderi cu o pondere Însemnată în economia județului — „Progresul" și Șantierul naval din Brăila — eficiența soluțiilor și măsurilor stabilite pînă în prezent nu se situează la nivelul sarcinii planificate de creștere a productivității muncii. Asupra acestor u- nități este concentrată toată atenția specialiștilor consiliului județean de control muncitoresc, a celor din a- ceste întreprinderi. Sub îndrumarea și prin controlul direct al organizațiilor de partid, cu sprijinul forurilor de resort, cu siguranță. în scurt timp, și colectivele acestor întreprinderi vor reuși să găsească căile șl metodele cele mai eficiente de creștere a productivității muncii, pentru a asigura un ritm de aproape 15 la sută — cît este acesta pe ansamblul industriei județului în primul an al noului cincinal.

cu 13 la sută cu realizările anul 1975. E- răspundere se

Ilîe ȘTEFAN

La Tîrgoviște, la fel ca și în toate „vetrele" de metal ale țării, lucrul nu a contenit. Zi și noapte, oțelul incandescent, elaborat și înnobilat de siderurgiștii dîmbovițeni, a curs fără întrerupere în lingotiere. Din primele zile ale anului, toate cuptoarele combinatului de oțeluri speciale au funcționat Ireproșabil. Producția zilnică a trecut de 750 tone, ceea ce reprezintă un adevărat record pentru oamenii de aici. Despre munca lor, despre sarcinile ce le revin în acest an, despre strădania lor de' a munci mal bine, am discutat cu tovarășul Nicolae Ojovan, directorul general al combinatului.— Care este zestrea tehnică actuală a combinatului ?— Combinatul nostru, mai precis oțelăria nr. 1, a început să producă pe la jumătatea lunii decembrie 1973. în anul care a trecut au intrat în funcțiune o serie de obiective. La ora actuală funcționează cinci cuptoare la oțelăria electrică nr. 1, două cuptoare la oțelăria electrică nr. 2, forja de blocuri și bare care prelucrează oțeluri pentru scule, laminorul de profile mijlocii și ușoare, atelierul de întreținere mecanică și electrică. Precizez că dispunem de o dotare tehnică și tehnologică de înalt nivel, pe care ne străduim s-o valorificăm plin.— în această ordine idei, de la ce nivel al formanțelor porniți la drum în noul cincinal?— în ce ne privește am putea numi, în linii generale, cincinalul care a trecut drept cincinal al construcției combinatului tir- goviștean, iar noul cincinal — drept cincinal al afirmării puternice a tinărului nostru colectiv în marea familie a siderurgiștilor țării. Cît despre performanțe nu prea pot să vă vorbesc, deocamdată. Dar cred în realizarea unor adevărate performanțe în acest an. După luni întregi de oscilații la producția de oțel, in ultimele două luni pot spune că ne-am înscris pe un drum ascendent de la o săptămînă la alta. La sfîr- șitul lunii decembrie '75 realizam o producție zilnică de circa 700 Principalul este nii s-au convins ridice „ștacheta" lor, că stă în puterea lor să producă mai mult. Și vom persevera pe această cale.— Cum se vede, se poate vorbi de performanțe și

în unitatea dv. Ce _ măsuri deosebite ați luat în ultima vreme în vederea creșterii randamentului In producție?— Pe scurt, aș spune că am trecut hotărît Ia aplicarea prevederilor legale. Astfel. am numit șefi de schimb coordonatori pe fiecare secție, așa cum prevede legea. înainte nu-i puteam asigura pentru că n-am avut ingineri cu ve-

de partid a stabilit ca fiecare muncitor cu experiență să se ocupe de pregătirea profesională și chiar cetățenească a 2—3 muncitori tineri. Rezultatele au început să se simtă foarte curînd'. Totuși, cred că este nevoie de mai multă ambiție atît din partea tuturor muncitorilor și specialiștilor tineri, cit și a celor mai puțin tineri — pentru a ajunge la nivelul realiză-
Oțelurile de calitate

se călesc
la „focul continuu" d

conștiinței muncitorești

Pe platforma siderurgica din Tîrgoviște

tone oțel. . că oame- că pot să realizări-

chimea necesară. Acum, printr-o redistribuire a inginerilor în cadrul combinatului, am rezolvat această problemă, fiecare schimb beneficiind din plin de o asistență tehnică de înaltă competență. La fel am procedat și în vederea asigurării maiștrilor pe fiecare schimb și atelier. De asemenea, am întărit atelierele de întreținere și repara- din secții. Concomitent aceste măsuri, organiza- de partid a desfășurat desfășoară o intensă politico-educativă. avem foarte
ții cu ția Și muncă Este drept, mulți muncitori tineri. Dar, in același timp, avem și un număr destul de mare de cadre cu experiență, formate la înalta școală a exigenței muncitorești de la Hunedoara, Reșița, Galați. Tocmai pornind de la a- ceastă realitate, organizația

rilor celorlalte colective siderurgice ale țării.— Concret, ce sarcini revin colectivului tului în 1976 ?— Mari, foarte In același timp realizabile. Este să amintesc că . fizică și producția-marfă a combinatului se dublează în noul an, comparativ cu anul trecut. Ultimele zile din decembrie și primele zile ale acestui an indică un drum bun. Totodată, în noul an vom avea de finalizat o serie de obiective de investiții și vor începe lucrările la alte obiective pentru dezvoltarea combinatului. Mă gîndesc, mai ales, la două obiective — fabrica de oxigen și laminorul degrosisor șl de semifabricate — care vor intra în funcțiune în acest an și care vor ridica producția

combina-mari, dar pe deplin suficient producția

combinatului nostru la cot» superioare de eficiență.Precizăm că toate cuptoarele vor funcționa din plin, după tehnologiile stabilite prin proiect. Așa, de pildă, prin intrarea În funcțiune a fabricii de oxigen — chiar în acest trimestru, vom trece la elaborarea oțelului prin insu- flare de oxigen. Mai concret, aceasta înseamnă că în loc de 3,5 șarje pe zi, pe un cuptor să elaborăm 4,5 șarje.— Ce probleme rămîn de rezolvat cu prioritate in acest început de an ?— Pe baza propriei noastre experiențe putem afirma că, in cea mai maro măsură, producția șl calitatea oțelului de Tîrgovișto depind de noi. Am primit, și primim permanent ajutor din partea ministerului de resort pentru soluționarea tuturor problemelor, uneori chiar și a unor sarcini de serviciu ale unor cadre din combinat. Vrem ca în noul an să fim sprijiniți numai în rezolvarea unor probleme cu adevărat dificile, ale căror soluții nu le putem elabora cu forțele noastre. Aș vrea aă amintesc, în acest sens, o problemă care ne preocupă de mai mult timp. Este vorba de asigurarea unei surse de materio primă pentru oțelul de scule. Noi livrăm unităților producătoare de scule oțel special sub formă de bare. Din debitarea barelor rezultă anumite cantități de oțel inutilizabile, fiind subdimensionate. Acest oțel de obicei se a- runcă la fier vechi. Împreună cu alte deșeuri. Tot la fler vechi se aruncă și sculele uzate. Un calcul sumar arată că. In mari întreprinderi, rezultă asemenea resturi de oțel de scule în cantități mari — sute șl chiar mii de kilograme. Nefiind sortate, aceste prețioase deșeuri se pierd In baloturile de fier vechi. Facem din nou un apoi către toate toare și scule sâ din oțel livreze, contra cost, combinatului nostru. S-ar putea cîștiga milioane și milioane de lei prin valorificarea a- cestor deșeuri, în componenta cărora intră cantități importante de feroaliaje procurate din import. Cred că ar fi bine dacă această problemă ar. fi analizată și la nivelul Ministerului Metalurgiei și Ministerului Construcțiilor do Mașini, în vederea găsirii soluției mult așteptate de noi.
Viorel SALAGEAN 
Dan CONSTANTIN

unitățile producă- consumatoare de sorteze deșeurile de scule și să Ie

Tulcea: Obiective 
pe platforma 

industrială

Bacău: Diguri 
pe malul Șiretului

La Tulcea, In imediata vecinătate a întreprinderii de feroaliaje, a început construcția unei noi unități economice. Este vorba de instalația pentru producerea slliciului metalic, în octombrie 1976, la punerea în funcțiune a noului obiectiv, de pe această tinără platformă industrială a Tulcei va porni către oțelării o largă gamă de feroaliaje pentru oțeluri speciale și înalt aliate, necesare unităților constructoare de mașini din întreaga țară. (Vasile Nicolae).

Constructorii din de îmbunătățiri încheiat lucrările de înălțare a digului de apărare de pe malul drept al Șiretului, între localitățile Secuieni și Filipești, din județul Bacău. Lung de 18 km și înalt, in medie, de 3 metri, digul apără de inundații o importantă suprafață de teren arabil al cooperativelor agricole de producție din zonă. în prezent, ei construiesc cel de-al doilea tronson al digului, cuprins între localitățile Roman și Ră- chiteni. în același timp, sînt executate lucrări de desecări pe o suprafață de aproape 10 000 ha de teren. (Gh. Baltă).

cadrul Trustului funciare Galați au

scîNrEiri La „panoul de onoare" : Viorel Oaraga, electrician ; Veronica Ciocoiu, electrician ; Anișoara Mihai, ajustor ; Ion Lili- ceanu, electrician ) Costache Rotaru, ajustor.Foto s 8. Cristian
Imaginile cu care inaugurăm In noul an fotocronica „Scîn- teii" au fost realizate în aceste zile la întreprinderea „Automatica" din București, una din unitățile de frunte ale industriei noastre electrotehnice și electronic».Fruntași dintr-un colectiv fruntaș

Experiența înaintată, exemplu pentru toți, bun al tuturor
„Așa am obținut 13 622 kg porumb boabe la hectar* 4 Oamenii au dovedit prin fapte: se poate mai mult și mai bineLa sediul cooperativei agricole „Someșul" din Satu-Mare, la începutul anului 1975 s-au afișat pe un panou producțiile de porumb obținute în ultimii ani. Se evidenția creșterea lor spectaculoasă. Era scrisă și cifra care reprezenta nivelul recoltei propus a se obține în 1975. Dar în dreptul ci cineva desenase un șugubăț semn de întrebare. Ce incertitudini planau in jurul producției ce avea să se obțină ? Poate unuia sau altuia i se părea mare cifra respectivă. Dar iată, toamna anului 1975 a materializat cifra de plan pusă sub semnul întrebării într-o nouă producție record :13 622 kilograme porumb boabe la hectar, respectiv. 17 490 kilograme porumb știuleți la hectar pe suprafața cultivată de 220 hectare. Ziarul nostru s-a mai referit, în ultimii ani, la experiența acestei cooperative. Ea merită să fie însă reluată, deoarece s-a îmbogățit, iar nivelul recoltei a crescut. De aceea, am solicitat și de această dată președintelui cooperativei, tov. Gheorghe Bogza, să înfățișeze datele esențiale care au condus Ia acest nou record. Le reproducem așa cum ni le-a redat interlocutorul.Sămînța și solul : Incepînd cu anul 1969, cooperativa noastră cultivă în exclusivitate soiul HD 405, care are o capacitate foarte ridicată de producție, rezistență sporită la factorii nefavorabili și o perioadă de vegetație care se încadrează în limita condițiilor de climă ale județului. Nu trebuie însă uitat că porumbul recoltelor record este foarte pretențios față de teren ; li priește un sol profund, cu textură medie, bogat în substanță organică, bine drenat, cu o capacitate ridicată de reținere • apei 

și capabil să pună la dispoziția plantei toate elementele nutritive esențiale, în cantitățile cerute in perioada de creștere. De aceea, an de an am rezervat porumbului solul cu cea mai ridicată fertilitate : un teren din lunca Someșului, aluvionar, bogat în humus și azot, cu o textură lutoasă, cu apă freatică la 2—3 metri adîn- cime, bine drenat.îngrășăminteie : Cea mai eficace măsură agrotehnică pentru sporirea cantitativă și calitativă a recoltelor de 
La C.A.P. „Someșul" Satu-Mare

porumb o constituie folosirea îngrășămintelor. De regulă, produsele secundare, cocenii, sint tocați și încorporați în sol odată cu arătura de toamnă, cu o doză de 600—700 kilograme îngrășăminte chimice la hectar (300 kilograme superfosfat, 400 kilograme azotat), în acest fel, se redresează parțial rezerva de materie organică a solului. Toamna se mai administrează încă 400 kilograme uree și 300 kilograme azotat de amoniu la hectar, ca îngră- șămint de bază sau fazial. E adevărat, nivelul dozelor de îngrășăminte este foarte ridicat, dar e răsplătit de producțiile obținute.Pregătirea terenului : Arătura de toamnă efectuată la 29—30 centimetri urmărește acumularea apei în sol și favorizează transformările microbiologice ale solului. Pregătirea patului germinativ este, de asemenea, realizată cu cea mai mare scrupu- lozitate, ogorul arătind ca o adevărată grădină de legume.Semănatul are loc în prima jumătate a lunii aprilie, perioadă determinată și de durata de vegetație a 

hibridului cultivat. Desimea se stabilește avindu-se în vedere diferiți factori (aportul freatic, hibridul cultivat, fertilitatea solului), cît și compensarea unor pierderi probabile ce pot surveni de la răsărire pînă la recoltare. Se realizează o densitate de 50 000—55 000 plante la hectar.Erbicidarea are ca scop asigurarea unor condiții optime de dezvoltare a plantelor, prevenindu-se îmburuie- nirea timpurie a lanului. Erbicidele se administrează în benzi, concomitent cu îngrășăminteie chimice (la o doză de 200 kilograme revin 2—3 kilograme er- blcid).Lucrările de întreținere : De regulă se fac 3—4 prașile cu tractorul, 5 prașile hipo, completate cu 2—3 prașile manuale de curățire pentru desăvirși- rea acțiunii erbicidelor aplicate pe rind. Un control periodic efectuat pe toate parcelele asigură lanurilor o întreținere exemplară, care înlătură „concurența" buruienilor pentru o lungă perioadă de vegetație a porumbului.în finalul prezentării acestei sinteze a experienței „Someșului", am adresat președintelui întrebarea : Cum credeți că va fi producția anului 1976 ? Ca de obicei cind este iscodit în legătură cu... perspectiva producției, președintele zîmbește și ridică din umeri :— Vom trăi și... vom vedea. Deocamdată pot să vă spun că am făcut pregătiri temeinice — arături și fertilizări — așa că sperăm să reedităm succesele de pînă acum.
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii"

Era la începutul anului 1974. Conducerea complexului de creștere și îngrășare a porcilor din Fetești prezenta. in fața adunării generale a oamenilor muncii, obișnuita dare de seamă asupra activității economice pe anul 1973. Se încerca să se justifice de ce nu s-a îndeplinit planul cu aproape 3 000 tone de carne, cauzele depășirii prețului de cost cu peste 1 000 de lei la fiecare tonă de carne. Au urmat apoi vorbitorii care nu au făcut decît să întărească afirmația că la complexul din Fetești nu se poate mai mult. în ședința respectivă doar medicul veterinar Ion Drăghici, pe atunci șeful uneia dintre fermele de reproducție, a susținut un alt punct de vedere : „Ceea ce se încearcă să se explice aicî nu corespunde realității și nu reprezintă punctul de vedere al multor specialiști și lucrători din acest complex. Ne-am obișnuit să apărăm o activitate criticabilă în loc Să arătăm deschis greșelile noastre în ce privește respectarea tehnologiei de producție, climatul de indisciplină în care ne desfășurăm munca, neajunsurile din activitatea de conducere".Erau cuvintele unuia dintre cei mai capabili specialiști din complex, un om a cărui pricepere și pasiune in muncă nu putea să le conteste nimeni. cu atit mai mult cu cît fermele conduse de Ion Drăghici și-au realizat și chiar depășit indicatorii de plan.în urma unei analize efectuate din indicația Comitetului județean de partid Ialomița, la începutul lunii mai din anul trecut au avut loc schimbări in conducerea complexului. Funcția de director a fost încredințată medicului veterinar Ion Drăghici, iar aceea de tehnolog-șef lui Radu Stănescu, cunoscut ca un priceput specialist si bun organizator. 

Schimbările au Influențat în bine întreaga activitate. Dovada cea mai convingătoare o constituie rezultatele
Perioada Consum Sporul mediu specificzilnic (grame) de furaje(pe un kg) Durata de In- grășare a unul porc (zile)ianuarie—aprilie 1975 mai—decembrie 1975 287 5,8508 4,3 320240S-a pornit la drum cu < de circa 1 380 tone carne ) restantă acțiunilor inițiate de biroul organizau, altfel zației de bază, împreună cu condu-
La complexul de creștere și îngrășare 

a porcilor Fetești-Ialomița
spus, de 13 800 porci grași. în timp de șase luni a fost recuperată întreaga restanță, iar realizările din noiembrie și decembrie 1975 au dus la o depășire a planului anual la livrări cu 311 tone carne. De la aproape 3 milioane pierderi, pînă în luna aprilie, complexul și-a încheiat activitatea pe anul 1975 cu un beneficiu de peste 2,5 milioane Iei.Ar fi puțin dacă am spune că totul a trebuit să fie reluat de la început. Pentru că ceea ce trebuia schimbat, înainte de orice, nu ținea atit de formele de organizare și tehnologiile de producție, cît de mentalitatea oamenilor. Conducerea complexului a solicitat organizației de partid să o sprijine, in primul rînd, în instaurarea spiritului de ordine și disciplină în muncă. Printr-o activitate plină de dăruire și conștiinciozitate. comuniștii au constituit un exemplu pentru ceilalți lucrători ai complexului în desfășurarea tuturor 

de producție și financiare pe care le prezentăm In tabelul următor, comparativ cu perioada precedentă.

cerea complexului. Foarte important este faptul că absolut în toate sectoarele au fost puse bazele desfășurării unei activități corespunzătoare cerințelor impuse de tehnologiile moderne de creștere și îngrășare a porcilor. La locurile-cheie ale fluxului de producție lucrează acum cei mai capabili specialiști și muncitori, furajarea animalelor se face după principii științifice de alimentație. Toate acestea au dus la creșterea cu 25—30 la sută a natalității și la reducerea cu 50 la sută a mortalităților.Cele mai evidente schimbări au avut loc in domeniul furajării animalelor. La fiecare porc îngrășat și livrat la 105 kg s-au folosit, în perioada mai—decembrie 1975, cu 122 kg mai puține nutrețuri ‘decît în primele luni ale anului trecut. O economie care, raportată la capacitatea complexului. reprezintă echivalentul consumului de furaje pentru îngrășarea a peste 20 000 de porci. Acesta, credem, este argumentul cel mai cate

goric dat celor care, Intr-un fel sau altul, încearcă să explice neajunsurile din unele complexe zootehnice pe seama furajării insuficiente. „Problema furajelor a constituit ani de-a rindul paravanul în spatele căruia se ascundeau de fapt neajunsurile din activitatea noastră — remarca ing. Ștefan Stoica. Numai datorită furajării umedă a purceilor înainte de a atinge greutatea admisă, peste 30 la sută din aceștia se îmbolnăveau, pre!ungindu-se astfel cu cît» 70—100 zile durata de îngrășare".Fapt este că mulți dintre specialiștii și tehnicienii care au lucrat și înainte aici au privit cu încredere măsurile luate de noua conducere, au pus serios umărul pentru a determina o schimbare în bine. Ei s-au convins ce se poate obține atunci cind spiritul de ordine, disciplină șl răspundere domnește la toate locurile de muncă, cînd se manifestă încredere în forțele și capacitatea colectivului. Inginerul Ștefan Stoica, medicii veterinari Marin Dănilă și Andrei Bornea, tehnicienii Constantin Bogdan și Constantin Chitac sint doar cițiva dintre aceștia. In sectoarele pe care le conduc ei se obțin cele mai bune rezultate.Realizările obținute la complexul de la Fetești, in numai citeva luni, reprezintă doar începutul unei acțiuni de revitalizare. Depășirea cu 1 500 tone carne a livrărilor la fondul de stat, un milion lei beneficiu peste plan, reducerea cu 200 grame a consumului specific de furaje Ia fiecare kilogram de carne — iată doar citeva din principalele obiective pa care șl le-a propus, in acest an, harnicul colectiv de aici. Și după felul în care au fost gindite, măsurile stabilite pînă acum, nu încape nici o îndoială că se vor realiza întocmai,
Iosil POP
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

Nu vo! vorbi ca un specialist fn ale filologiei, ci ,ca un compozitor ce m-am străduit, într-o mare parte din creația mea, să transpun în muzică texte de proveniență populară sau ale marilor poeți naționali care și-au făurit o limbă literară pornind de la graiul poporului și al cronicarilor, cum sînt : Mihai Eminescu, Coș- buc, Sadoveanu. Goga, Blaga, Arghezi și mulți alții.Limba noastră conține posibilități de a exprima cele mai a- dînci sentimente omenești. Doinele noastre sînt de o gingășie și sensibilitate unice în lume. Legendele și baladele, cu substrat străvechi, conțin într-o limbă de o rară frumusețe Imagini despre

spiritualitatea strămoșilor noștri. Baladele istorice și de voinicie redau cu o forță ex concepția înaltă despre viață și moarte sînt înfățișate în literatura oopulară prin versuri cosmică, așa cum este acel „Zorilor, zorilor, voi surorilor", pe care l-am folosit în opera dinară muzicalitate a limbii.Literatura românească a reușit, inspirată
Gheorghe DUMITRESCU Muzicalitatea 

expresiei folclorice
cepțională, cu o deosebită muzicalitate lupta poporului român pentru păstrarea ființei naționale, pentru a-și apăra dreptatea împotriva asupritorilor.Tragismul cel mai copleșitor, precum și

care, atunci cînd slnt însoțite și de muzică, ating sublimul. Moartea ciobanului din Miorița, a Meșterului Manole, a Iui Brînco- veanu, Tudor Vladimi- rescu, bocetele cu imaginile lor de o viziune

„Decebal", sau „Din lumea cu dor în cea fără dor“, bocet ce stă la baza oratoriului cu același nume, sînt cîteva exemple de imagini poetice exprimate printr-o extraor

din spiritualitatea poporului nostru și folosind una dintre cele mai muzicale limbi din lume, să creeze capodopere nemuritoare. Același lucru se poate spune și despre muzica românească. Nu in

fluențele din afară, nu muzica „percutantă", la modă în anumite centre și despre care unii cred că întrece în expresie cuvîntul și cîntecul românesc, sînt cele la care trebuie să facem apel atunci cînd vrem să exprimăm idei fundamentale despre trecutul, prezentul și viitorul poporului nostru, marile idei umaniste și naționale.Avem o limbă muzicală, avem un folclor literar și muzical de înaltă elevație spirituală, avem lucrări poetico-muzicale culte de înalt nivel artistic și uman, care ne reprezintă în toată lumea.Trebuie să știm să Ie prețuim la justa valoare.

Casa de culturâ din Sf. Gheorghe (județul Covasna)

Răspunderea artistului comunist:
Prof. Gh. BULGAR

Cercetarea științifică și cunoașterea limbii A crea pentru popor
Problemele limbii au constituit un capitol de cultură, de la primele cărți tipărite la noi, fundamentînd renașterea conștiinței naționale în evidența continuității latine ; textele cronicarilor, ale lui Cantemir și mai ales scrierile Școlii Ardelene au demonstrat cu erudiție și eroism, făcînd din limbă o armă de luptă, drepturile firești ale poporului nostru. De două secole istoricii, filologii și literații s-au străduit să documenteze și să explica evoluția specifică și consolidarea unității și originalității poporului și limbii române, publicînd numeroase lucrări fundamentale în acest domeniu. Recen- tele ediții științifice din opera lui Șincai, Maior, Heliade Rădulescu, Has- deu („Etymologicum Magnum Romaniae"), Densu- eianu („Histoire de la langue roumaine"), Pușcariu („Limba română") pot fi completate cu reeditarea unor studii fundamentale ale lui Cipariu, Șăi- neanu, Gaster, Tiktin, Phi- _ lippide, așa cum s-a făcut ™ și se face în continuare cu opera lui Densusianu, Ca- racostea și Vianu.Există, așadarf> n.tratlițîo b cercetării lingvistice românești, continuată pe un plan superior în anii socialismului (cînd s-a organizat adunarea de material documentar nou, necesar redactării celor două lucrări fundamentale Gramatica și Dicționarul, Înscrise în planul Academiei încă de la înființarea ei). A început o nouă etapă, cea mai rodnică, de studiere a tuturor sectoarelor limbii naționale, de întocmire a unor lucrări practice pentru învățămîntul și cultivarea limbii, institutele și facultățile de filologie formînd în scurt timp un important detașament de cercetători tineri și foarte activi, sub conducerea profesorilor consacratl

prin contribuții originale : Iorgu Iordan, Al. Rosetti, E. Petrovici, Al. Graur, cărora le-au urmat îndată : D. Macrea, G. Ivănescu, I. Coteanu, B. Cazacu, G. Istrate, I. Pătruț etc. Pe lîngă realizarea Gramaticii și dicționarelor (în 4 volume, sintetizate apoi într-un volum, mereu reeditat din 1958 încoace), munca de un sfert de secol continuă și azi la alte trei lucrări fundamentale, adevărate monumente ale culturii naționale de azi : Dicționarul tezaur, început de Pușcariu în primii ani ai acestui secol (vol. I, A—B, tipărit în 1913). din care acum a apărut litera R. redactată la Cluj-Napoca ; atlasele lingvistice după Atlasul general, trecîndu-se la publicarea celor pe regiuni (au apărut atlasul Olteniei și al Maramureșului) și mult așteptata Istorie a limbii române, din care au apărut două volume (Limba latină și Româna comună).Sfera cercetărilor și a cultivării limbii s-a extins, în ultimele decenii. mai ales după apariția Gramaticii Academiei, a dicționarelor și a îndreptarului ortografic, ortoepic și de punctuațîexAnaliza structurii și ' evoluției limbii, a legăturilor ei romanice și de vecinătate, ca și a expresivității fondului istoric al limbii, studiile de stilistică au completat mereu inventarul amplu al lucrărilor consacrate limbii noastre. Dar trebuie spus că rezultatele acestor cercetări n-au pătruns suficient de adine în sistemul de învățămînt, acolo unde se pregătesc viitorii specialiști și intelectuali, cei care vor contribui la ridicarea continuă a nivelului de civilizație al țării. Avem azi la îndemînă lucrări care sînt importante instrumente de cunoaștere a resurselor expresive, estetice ale limbii naționale, ale ar

Cu schiurile șpre îndlțiml

SE DEZVOLTĂ 
TURISMUL ROMÂNESCO retrospectivă a turismului românesc în cincinalul 1971—1975 este edificatoare pentru progresele obținute în dezvoltarea bazei materiale a turismului, prin intrarea în acest circuit a unor noi zone și prin extinderea celor cu tradiție.Numărul locurilor de cazare existente fn prezent în țară, In hoteluri, vile, hanuri, căsuțe etc. se cifrează la peste 250 000. Ministerului Turismului, care dispune de cele mai mari posibilități în această direcție, îi revin 196 000 de locuri, din care 34 000 construite în ultimul cincinal. Zone montane ale țării mai puțin valorificate, ca Borșa-Maramureș. Semenio-Caraș-Severin, au fost atrase în circuitul turistic, iar altele bine cunoscute au fost extinse prin realizarea de noi construcții și dotări. Este cazul stațiunilor de pe Valea Prahovei, zonelor turistice Piatra Neamț, Cîmpulung Muscel, a masivelor Făgăraș, Paring, Bucegi ș.a.Pentru actualul cincinal se estimează ca baza-materială a turismului nostru să înregistreze o creștere de circa 4 500 locuri de cazare, cu precădere în stațiunile balneoclimaterice și în principalele zone turistice ale țării. (Agerpres)

tei poetice, de cunoaștere a istoriei limbilor romanice și a limbii române, la nivel comparativ, lucrări apreciate pe plan mondial (cum sînt masivele volume. adunînd Ia un loc lucrările celor două congrese internaționale de lingvistică și filologie — 1967, 1968 — ținute laBucurești), contribuții fundamentale ale științei noastre la progresul studiilor de limbă, la difuzarea în lume a limbii și culturii românești. Sînt lucrări care cuprind constatări și sugestii de importanță incontestabilă pentru dezvoltarea științei filologice, cu urmări pozitive pentru cultivarea limbii noastre (Tendințe actuale în limba română, Formarea terminologiei științifice românești, Individualitatea limbii române. Fonologia limbii române, Formarea cuvintelor, Studii de stilistică — volum postum al lui Tudor Vianu — Scriitorii români despre limbă și stil, Realitate și limbaj, Limbaj și context, Poetica matematică, Studii de lingvistică română. Stilistica funcțională a limbii române. Gramatica trarisformațio- nală etc.) ; și totuși ele s-au oglindit puțin în în- vățămîntul limbii în școli și universități, autorii de manuale fiind prea mult tributari vechii ediții a Gramaticii, după care In școli s-au studiat numai morfologia și sintaxa, u- neori în sumare capitole despre vocabular, dar mal puțin istoria și bogăția limbii.O „punere de acord" între școală și cercetare se impune. După cum și în domeniul cercetării, cu toate realizările remarcabile, mai sînt unele deziderate fără acoperire; dar știința noastră filologică dispune astăzi de resursele necesare pentru grabnica lor realizare. 

De pildă, sinteza instructivă asupra limbii noastre ar trebui să cuprindă, într-un volum de 400—500 de pagini, datele esențiale despre istoria, structura fonetică, lexicală, gramaticală și stilistică a limbii, pentru a avea o imagine completă despre specificul, bogăția, tendințele dezvoltării ei. Ar fi un manual dezvoltat, indispensabil învățămîn- tului, accesibil tuturor, o carte de căpătîi a tineretului studios, dornic desigur să știe mai mult decît regulile gramaticale, mereu și mereu reluate în clasele școlii generale, adesea cu irosirea unui timp prețios, necesar studierii lexicului, istoriei limbii, a resurselor stilistice, chiar a dialectelor limbii. Acest manual fundamental. Limba română, ar trebui tradus în limbile de circulație mai mare, pentru a putea fi folosit în numeroasele centre universitare din . lume unde se studiază și limba română. El ar influența pozitiv cunoașterea și cultivarea limbii.De semnalat că,, lucrări de maximă utilitate, ca dicționarele de neologisme, de sinonime și de locuțiuni și expresii românești, tipărite în ultimul deceniu, s-au epuizat repede, ceea ce a- testă interesul publicului larg. De aceea, acestor lucrări li s-ar cuveni a- dăugate altele. De pildă, un dicționar etimologic, inexistent încă, deși studiile de etimologie au fost foarte întinse și aprofundate în ultimul timp.în cadrul unor facultăți de filologie s-au întocmit antologii ale dezvoltării limbii, ale constituirii și e- voluției stilurilor ei. Tipărirea unei astfel de cărți ar fi utilă pentru a cunoaște și a putea vedea (ca într-o oglindă retrovizoare) procesul înnoirii și îmbogățirii limbii naționale. E,
Sondorii cîmpiei albastre(Urmare din pag. I)și iată : în zilele de început ale noului cincinal, cînd platforma va fi ridicată în bazin deasupra picioarelor, iar pe ea se va profila, ca o săgeată, turla sondei de foraj, cerul Constanței va fi străpuns de o uriașă construcție metalică. Apoi, platforma va fi lansată și insula de oțel va porni in larg spre locul de foraj unde cei 70 de oameni care vor lucra aici, în schimburi de cite două săp- tămini, își vor consacra e- forturile scoaterii la suprafață a petrolului de sub valurile mării.în zorul acestor pregătiri, geologul Dumitru Panu, in- ginerul-șef al grupului, se interesează nu numai de cele 60 de apartamente pe care trebuie să le primească in curînd, „la cheie", specialiștii și sondorii marini, dar și de recrutarea echipajelor celor două nave speciale, echipaje compuse, fiecare, din cite 23 marinari. Comandanții și personalul brevetat au și fost numiți. Primul echipaj, condus de căpitanul de cursă lungă Matache Iulian Marcel, abia figurează pe ștate de la 15 decembrie" 1975. Nava încredințată este de o construcție specială : are suprastructura la prova, ca spărgătoarele de gheată, și este dotată cu două elice în spate și una in față, pentru a exe

cuta cu ușurință tot felul de manevre în toate direcțiile. Aceste calități tehni- co-funcționale cer oameni pe măsură, care cunosc bine marea și meseria de marinar, care să învețe repede, din mers, activitățile specifice sondorilor de pe platformă.Așadar, pregătiri intense pe toate fronturile. Grabă febrilă și așteptare, plină de emoții. Sint așteptate platforma, cele două nave. Formației de sondori — care s-a închegat in bătălia smulgerii primelor probe de sol marin și apoi a deprinderii pe viu, la uscat, cu noul tip de sondă cu care vor lucra în mare — i se adaugă acum oameni noi, marinarii. Marinarii care alcătuiesc echipajele, mecanici care vor executa lucrările de montaje, piloții de elicoptere, scafandrii, specialiștii în descifrarea tainelor adîncurilor solului submarin.Pregătiri Intense pe toate fronturile, aici, la Constanța. Zor trepidant, din care se desprinde cea mai înaltă satisfacție care animă, electrizează energii. Sondorii români vor fi pionieri la mare, și toate uneltele cu care vor lucra, toate instalațiile, toate utilajele sînt realizate in țară : platforma, navele speciale, sonda aceasta de un tip special, capabilă să execute de pe același amplasament 9

apoi, sigur că și cititorii o- bișnuiți ar primi cu interes și alte lucrări mai speciale privitoare la specificul limbii noastre : o gramatică istorică, o antologie a graiurilor, a stilurilor limbii literare și alte lucrări pe care Comisia de cultivare a limbii, existentă la Academie, poate le-a prevăzut sau le va putea înscrie în planul său de activitate.După un sfert de secol de activitate bogată, remarcabilă prin atîtea rezultate demne de prețuire, este, cred, momentul marilor sinteze asupra limbii, de circulație cît mai largă, pentru ca acest indice de cultură, de intelectualitate și sensibilitate care este limba să sporească mereu. Există propunerea de a se tipări, treptat, o Enciclopedie a limbii, în mai multe volume, cuprinzînd un bilanț riguros și limpede, accesibil și atrăgător, al cercetărilor făcute pînă acum în domeniul istoriei, structurii și bogăției limbii noastre, o vastă imagine a originalității și expresivității sale romanice. într-un deceniu am putea realiza a- cest monument al culturii, care va avea un puternic ecou pozitiv In formarea intelectuală a tineretului și în difuzarea culturii și a limbii noastre. Căci nu numai scriitorii și autorii de studii și articole informative și științifice mînuiesc cuvîntul pentru a crea conturul obiectiv al ideii, ci și vorbitorii obișnuiți, care nutresc aspirația de a se exprima dens și colorat, pentru a da un contur mai luminos propriei lor capacități intelectuale, personalității lor distincte.Discuția rămîne deci deschisă pentru a găsi cele mai sigure repere ale cultivării limbii române, parte esențială a culturii naționale.

găuri la o adîncime de 6 000 metri în solul mării, pentru a detecta pungile de petrol....Și, totuși, ceva lipsește în acest angrenaj gîndit in toate detaliile. Este vorba de nava „Mangalia". Nava al cărei destin a început cu mulți ani în urmă, ca pescador. Apoi și-a continuat existența acvatică ca vas de cercetări marine, pentru ca, pînă la urmă, să fie prima ambarcațiune la bordul căreia — in vara ultimului an al cincinalului încheiat — sondorii și geologii au înfruntat marea, smulgîndu-i primele probe de rocă. Amenajată pentru prospecțiuni geologice după o ingenioasă idee românească, făcîndu-și datoria de deschizător de drumuri spre adîncurile mării. „Mangalia" intră în aceste zile în șantier pentru a i se construi un dublu fund. Așa cum au toate navele care trebuie să străbată mările și oceanele. Pentru că „Mangalia" a început să fie solicitată, împreună cu specialiștii români, la executarea de prospecțiuni și foraje marine de către alte state.Aici, la Constanța, oameni vrednici zoresc la o mie de treburi pentru ca noul cincinal să înceapă cu vînt „din pupa", pentru o nouă profesie a României socialiste : aceea de petrolist pe mișcătoarele și albastrele cîmpii acvatice.

în epoca noastră mijloacele de expresie muzicală au evoluat foarte mult, ajungind la o complexitate pe care veacurile trecute nu au cunoscut-o. De aceea, credem că mult rîv- nitul criteriu al valorii in aprecierea unei compoziții din lumea Euterpei ridică multe, foarte multe probleme...Socotim că deși se vorbește, în a- proape toate cronicile și eseurile muzicologilor, cu precădere despre elementele de formă — uneori chiar în mod exagerat 1 — nu acestea determină valoarea unei lucrări, ci fondul artei sonore, conținutul de idei și de sentimente, care au vibrat, vibrează și vor vibra, în cazul unei opere profunde, în armonie cu eternul uman,, cu năzuințele înaintate ale societății, cu acel „mers spre mai bine", de care vorbea cu o nobilă pasiune George Enescu.Cu alte cuvinte, o măreață creație se identifică cu noțiunea de măiestrie — ceea ce nu trebuie confundat cu un abil meșteșug. Desigur că meșteșugul joacă un rol însemnat în realizarea oricărui opus muzical — cunoașterea legilor teoriei, armoniei, polifoniei, arhitecturii, orchestrației etc. Dar de aici pînă la măiestrie este o cale lungă, deoarece aceasta presupune raportarea la conținut.O lucrare măiestrită este adine ancorată în realitate. Chiar și in cazul tălmăcirii temelor istorice, autenticul artist interpretează fenomenele de pe pozițiile prezentului și întotdeauna prin perspectiva viitorului. Să ne. gindim la opera Oedip de George Enescu. O analiză profundă a acestei capodopere ne arată că „orfeul moldav" nu a accentuat nimicnicia omului în fața destinului. Dimpotrivă I Autorul a evidențiat, sub un con de o limpiditate și claritate fermecătoare, aserțiunea în virtutea căreia omul este mai puternic decit destinul 1 Iar punctul culminant al operei nu cade pe expre
tv

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Emisiune pentru tineret realizată 

în colaborare cu Studioul de radio 
Craiova.

10,25 Biblioteca pentru toți. N. D. Cocea.
11,15 întîlnire cu muzica populară.
11,35 Atenție la... neatenție ! — emisiu

ne de protecție a muncii.
11.55 Telex.
12,00 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală. • Ctitori de temelii — 

Aripi românești. Un istoric al ae
ronauticii și aviației românești.

16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Mult e dulce...
17,45 Album coral.
17.55 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură.
18.30 Tragerea Pronoexpres.
18,40 Bijuterii muzicale. în lumea baro

cului muzical pe clapele unui cla
vecin în miniatură.

18.55 Tribuna TV. în ajutorul celor care 
studiază în învățămîntul politico- 
ideologic de partid : Formarea și 
desăvîrșirea statului național uni
tar român.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Telecinemateca. în ciclul : Mari 

ecranizări, mari regizori. Henric 
al V-lea — producție a studiourilor 
engleze. Premieră pe țară. în dis
tribuție : Laurence Olivier, Leslee 
Banks, Felix Aylmer, Robert Hel
man, Harlour Williams, Francis 
Eisten, Renee Asberson. Regia : 
Laurence Olivier.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Orchestre simfonice românești. Or
chestra simfonică a Filarmonicii 
din Sibiu. Dirijor : Henry Sei- 
bing. în program : Concertul nr. 
2 pentru pian de Rahmaninov. So
list : Dan Grigore.

20.40 Inscripții pe celuloid, tr Fluturele 
de mătase. Scenariul și regia ; Do
na Barta. © Calciul — elementul 
20. Scenariul și regia : Mircea D. 
Popescu.

21,00 Studio ’76. Dans, muzică și poezie.
21,20 Telex.
21,25 Iarnă de argint — muzică ușoară.
21.40 Roman-foileton : „Forsyte Saga". 

Episodul I — întîlnire în familie. 
Film realizat de televiziunea en
gleză după romanul scriitorului 
John Galsworthy. 

sionista scenă în care Oedip își scoate ochii, ci în ultimul tablou, cînd eroul, învins fizic, dar triumfător moral, se contopește pînă la identificare cu ideea păcii, a binelui pe pămînt, a germinației, a progresului.O operă măiestrită este adînc înrădăcinată în spiritualitatea poporului. Muzica, prin specificul ei, este mai universală decît literatura — dar nu întotdeauna și mai accesibilă — cu toate acestea orice slujitor al el are o patrie ! Constantin Brân-
Puncte de vedere
de Doru POPOVICI

cuși, sub „cerul aniversat de veșnicii" și cu sufletul transformat într-o „ceremonie de splendori", spunea că „nu vom fi niciodată îndeajuns de recunoscători față de pămîntul care ne-a dat totul"...Numai pornind de la aceste emoționante considerente patriotice putem ajunge la o altă dimensiune legată de criteriul valorii : originalitatea artistului. Muzica marilor compozitori români din zilele noastre are ca teză cîntecul și înțelepciunea poporului nostru, ca antiteză mijloacele de exprimare ale tuturor popoarelor — filtrate sau alchimizate — și, ca sinteză, discursul sonor contemporan. Acest discurs sonor este în indestructibilă corelație cu temele majore ale timpului pe care-1 trăim. Iar în acest sens nu putem să nu amintim — sub corolarul gîn- dirii și al simțirii comuniste — iubirea de țară, ideea păcii, ideea dragostei înălțătoare, ideea muncii, ideea prieteniei dintre oameni.O operă viabilă trebuie să reliefeze un înalt fond etic. Legile artei sint și cele ale eticii și echității din
Salon argeșeanDeschiderea actualei ediții a Salonului artiștilor argeșeni a coincis cu un eveniment deosebit de important pentru viața culturală a municipiului Pitești, a județului Argeș. In piața centrală a orașului, în- tr-unul din modernele blocuri construite aici au fost inaugurate noile ateliere de creație ale membrilor Cenaclului U.A.P. din localitate și galeriile de artă „Metopa" ce cuprind un magazin al Fondului plastic și o sală de expoziție. Aceste noi și superioare condiții de lucru create pentru artiștii plastici, de prezentare a operelor lor, sînt consecința firească a dezvoltării vieții culturale a orașului Pitești unde, după cum se știe, în cursul ultimilor ani, s-a format un grup de artiști înzestrați care s-au impus ca prezențe active în viața culturală ar- geșeană, în manifestările artistice republicane. Concomitent cu înflorirea economică, cu afirmarea unei noi arhitecturi, a unor principii urbanistice moderne, la Pitești au apărut o serie de instituții culturale inedite, cum ar fi „Teh- nic-clubul“ — idee reluată acum și de alte orașe — sau Galeria de artă naivă (singura 

instituție muzeală da acest fel din țara noastră). Completind această zestre, atelierele de creație, ca și galeriile „Metopa" a- sigură condiții pentru o sistematică activitate de creație, pentru organizarea, în sala de expunere, a unor simpozioane, dezbateri, intîlniri cu • publicul.Firesc, aceste noi realizări bucură. Dar
CARNET PLASTIC zși obligă I Că artiștii argeșeni au Înțeles acest lucru este dovedit și de Salonul de artă deschis recent in galeriile „Metopa".Ne reîntîlnim. pe si- mezele acestei expoziții — a cărei notă generală o constituie preocuparea pentru realitățile argeșeije, pentru prezentul înfloritor — cu cîțiva dintre cei mai cunos- cuți artiști care activează la Pitești. Atrage atenția mai intîi pictorul loan Gh. Vrăneanțu, autorul unor compoziții în care verva narativă și prețiozitatea culorilor se intîlnesc pentru a evoca fabuloasa lume a folclorului românesc, pentru a prezenta universul unor personaje contemporane. Un tî- năr a cărui remarcabi

societatea noastră. Ce folos că o 0- peră este atrăgătoare ca tehnică a componisticii, dacă libretul ei se leagă de probleme minore, neesențiale, de teze false, străine năzuințelor marilor mase... Afirmăm cu tărie acest lucru, deoarece conținutul nu poate fi separat în chip artificial de formă. Iar în această ambianță sufletească, de o seninătate de mit cu ramificații și rezonante multiple, ne răsună din nou cuvintele aceluiași Constantin Brâncuși : „N-am pierdut legătură și nici nu mi-am rupt rădăcinile — pentru a umbla ca un năuc, pe tot globul. A profitat pe urmă și Arta mea ; și m-am salvat ca Om... Eu mi-am iubit și nu mi-am părăsit nici o clipă strămoșii și înțelepciunea lor milenară, a naturalității. Nu sînt oare străbunii destinul nostru ? Sint eu cu ceva mai Înțelept decît taică-meu, Radu Brâncuși... In atelierul meu am creat ca un zeu, am poruncit ca un rege, am muncit ca un rob I".Artistul creator al României contemporane este menit să compună opere concepute în efluviile măiestriei. Iar „extazul de seve" al inspirației lui nu poate fi decît realitatea din jurul său. Încît pînă și dilemele se vor limpezi prin unificarea contrariilor. Iată legea dialecticii care trebuie să ne conducă pe toți cei ce dăruim frumosul și adevărul oamenilor de lingă noi I Cine are originalitate — cel ce nu o posedă, degeaba o caută I — o va contura și valorifica în climatul incandescent al vieții care palpită In țara noastră. Al realităților noastre socialiste.A scrie pentru popor, pentru cel ce așteaptă de la noi „bucurie curată", este adevăratul crez artistic, spre care partidul orientează creația noastră. Simplu, nesofisticat, ca și o energie etică ce niciodată nu s-a pierdut, niciodată nu se pierde, niciodată nu se va pierde în univers 1 

lă înzestrare a reținut atenția specialiștilor, a iubitorilor de artă este Gheorghe Pantelie. Fin colorist, pictorul creează peisaje de o rară forță lirică. Cu un loc tot mai bine conturat în tînăra generație de pictori este Sorin Ilfo- veanu. Peisajele sale inspirate de lumea satului sînt realizate vj un sigur simt al construcției. Peisajul industrial este abordat cu predilecție de Ion Pantelie, impresionat de rigoarea formelor și de coloritul viu pe care le oferă mediul industrial. Remarcabile sînt lucrările unor reprezentanți ai altor genuri de creație : Mariana Șenilă — tapiserie ; Romulus Con- stantinescu — grafică ; George Georgescu — sculptură. O gamă variată de lucrări — 
portrete, peisaje, compoziții — expun Ion Vlan, Constantin Marinescu, Aurel Calalb, Ana-Ruxandra Ilfo- veanu, Margareta Popescu, Emil Moise, Amelia Păunescu, Tania Șeptilici-Samoilă, Ileana Giura, Traian Secară, lucrările lor completind tabloul unei serioase activități de creație ce contribuie substanțial la conturarea personalității spirituale a acestui centru.
Constantin PRUT

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Comoara din deal — 
14,30; 19,30, (sala mlcâ) : Comedie 
de modă veche — 19,30.
a* * Opera Română : Spartacu9 —19.

Cei trei mușchetari : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 54) — 
17,15; (123) - 20,15, PATRIA - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Alarmă In Deltă : CAPITOL —

• Teatrul de operetă ; Sînge vie- 
nez — 19,30.
® Teatrul de comedie : Preșul —
19,30.
& Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 

hla) : A 12-a noapte — 19,30.
9 Teatrul mic : Mania posturilor 
— 19,30.
9 Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio, Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Patru lacrimi — 19.
a Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sicilia
na — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece —
19,30.
©r Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Povestea timpului pier
dut — 10, (sala Academiei) : Un 
băiat isteț și un rege nătăfleț — 
10.

• Circul București : Carnavalul 
risului — 19,30.
O Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Bădăranii — 19,30.

c inema

9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20.30, GLO
RIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.15.
a- Soarta Aurel șl Argentinei : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30.
a Circul : SCALA — 9; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20,45.
© Poveste neterminată ; TIMPURI 
NOI - 9; 11; 13; 15,45; 18; 20.
© Pirații din metrou : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20.30, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
©■ Desene animate : DOINA — 9,30;
11.15.
O Klș și „două ghiozdane" j DOI
NA - 13.

O Medalion Jack London : DOI
NA — 15; 17,15; 19.30.
• Colț Alb : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, FES
TIVAL — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Cursa : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• J. D. Cahill ; EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. FLA
MURA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
9- Trestia : VIITORUL — 15,30;
18; 20.
• Evadatul : VICTORIA — 9,15: 

11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,15.
• Evadarea : GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Se mai întîmplă minuni : BU
CEGI — 15,45; 18; 20.
• Măsura riscului — 14,15, Mesia
sălbatic — 16,15, Căruța fantomă 
— 18,30, întîlnire cu John Doe —
20,30 : CINEMATECA (sala Union). 
© Cercul magic : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
a- Calvarul unei femei : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 18; 20,15.
© Acest bărbat adevărat 1 UNI
REA — 16: 18; 20.

• Jack și vrejul de fasole : CO- 
TROCENI — 10; 12,15; 15; 17,45; 
20.
© Orașul văzut de sus : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
O Micul dejun la Tiffany : FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Seara celei de-a șaptea zile : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20.
a Marele Gatsby : VOLGA — 9,30; 
12,30; 16; 19,15, TOMIS — 9; 12.30; 
16; 19,15.
• Rapsodie nordică : CRÎNGAȘI 
— 17.
© Amorul vrăjitor : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
©■ Elixirul tinereții : MOȘILOR — 
16; 18; 20.

• Călina roșie : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
O Polițista : COSMOS — 15,30; 18:
20,15.
a Splendoarea pulberii : MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Ferma lui Cameron : FLACARA
— 15,30; 18; 20.
O Adopțiune : VITAN — 15,30:
18; 20.
a Mușchetarul român : RAHOVA
— 16; 18; 20.
© Cele mai bune momente cu 
Stan și Bran : ARTA — 13; 15,30: 
17.45; 20.
a Mastodontul î PROGRESUL — 
16; 18; 20.
a Alexandra șl Infernul : PACEA 
— 16; 18; 20.
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Spitalul clinic județean din Timișoara — citadelă a sănătățiiFoto : Rudolf Sandor
ÎN 1976 ȘI ÎN CEILALȚI ANI AI CINCINALULUI

Așezăminte spitalicești 
moderne 

pe întreg cuprinsul țării
® 63 spitale noi cu 33 000 de paturi și 64 de 
policlinici ® Rețeaua stomatologică se extinde 

cabinete dentarecu 500 de_ Așa cum se știe, apărarea și întărirea sănătății omului a constituit și constituie un element de bază al politicii partidului și statului nostru. Am înregistrat în acest domeniu succese importante. Numeroase boli cu mare extindere în masă — înainte de 1944 — au fost eradicate : malaria, pelagra, .febra recurentă. Altele au fost aduse la niveluri minime : febra tifoidă, difteria, tetanosul, poliomielita, gușa etc. Indicatorii demografici sintetizează cel mai sugestiv aceste mutații. Astfel, mortalitatea generală 
a scăzut la 9,8 pe mia de locuitori, adică la mai puțin de jumătate în comparație cu nivelul din primii ani ai puterii populare. Mortalitatea infantilă a scăzut de aproape șase ori, în timp ce media de viață a sporit la aproximativ șaptezeci de ani.La apărarea și întărirea sănătății concură numeroși factori indirecți — creșterea generală a bunăstării, construcția de locuințe, școli și alte edificii sociale — un rol important revenind sistemului de ocrotire a sănătății in continuă dezvoltare. Astfel și fondurile ce se alocă pentru ocrotirea sănătății cresc an de an, mumai . în 1975. acestea ajungînd la zece miliarde ,lei. , ■ :.Marile construcții sanitare — spitalele, policlinicile construite in ultimii ani în toate județele — dotate cu aparatură modernă, de mare eficientă, au devenit adevărate „uzine ale sănătății", în care se îmbină activitatea științifică, teoretică și practică. în prezent, în spitale sînt pește 170 000 de paturi, iar pentru asistenta ambulatorie funcționează pește 5 500 dispensare medicale — urbane, comunale. de întreprindere și școlare. O adevărată armată a oamenilor în alb — -peste 34 000 medici, 5 300 farmaciști, 120 000 cadre medii — stau in slujba menținerii unei stări de sănătate cît mai bune.în ce privește proiectele pentru viitorul cincinal, ele depășesc tot ce «-a făcut în cincinalele trecute. Astfel, numai în acest an vor fi date în folosință incă 1 480 paturi de spital șl va Începe construcția unor noi spitale in localitățile : Pitești, Curtea de Argeș, Brăila, Hm. Sărat, Nehoiu, Galați, Pașcani, Slatina, Caracal,

NOUTĂȚIîn cursul acestui an, Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor va pune în circulație 15 emisiuni filatelice. Tematica din 1976 va aborda, în continuare, principalele realizări Înregistrate în domeniile economic, social, politic, cultural, precum și ■ în cel sportiv. De asemenea, vor fi consemnate unele aniversări pe plan național și internațional. Astfel, colecțiile filateliștilor se vor îmbogăți cu mărci consacrate centenarului Crucii Roșii din țara noastră, împlinirii a 50 de ani de la inaugurarea
A.

In pregătirea unui important eveniment 
in viața socială a

(Urmare din pag. I)

Rm. Vilcea, Craiova și București. De. asemenea, în primii ani ai acestui cincinal se prevede încheierea acțiunii de construire a spitalelor județene ; începe și se termină înălțarea edificiilor pentru spitalele clinice (de cite 1 200 paturi și policlinică) de la Tîrgu-Mureș și Iași, continuă construcția și se va da în funcțiune spitalul clinic — de 1500 locuri din București. începe construirea spitalului din Cluj-Napoca. Afară de aceasta se construiesc numeroase spitale de specialitate — pediatrie, oncologie, dermato-venerice, reumatologie, boli contagioase, psihiatrie adulți și neuropsihiatrie infantilă — de cite 300—500 paturi. Dezvoltarea accelerată a numeroase orașe și municipii impune asigurarea unei accesibilități corespunzătoare la asistență spitalicească și de aceea se preconizează construirea de spitale, cele mai multe cu 250—450 paturi, unele chiar și mai mari, la Roman. Făgăraș. Cîmpulung-Museel. Călărași. Turda, Odorhei, Rm. Sărat, Dej. Năsăud etc. De asemenea, se vor construi două spitale de recuperare, Ia Cluj-Napoca și Iași. în ansamblu, cincii^al^l preconizează realizarea a ,63 spitale no.i cu un total de 33 000 paturi,Lâ1' nivelul anului 1980. Tețhaua noastră sanitară va dispune de peste 9 paturi de spital la mia de locuitori (față de 2,5 in 1948 și 7 in 1970). iar pentru facilitarea asistenței ambulatorii de specialitate numărul policlinicilor va spori cu 64.Proiectele mai prevăd extinderea rețelei de servire stomatologică cu aproximativ 500 de unități dentare, 29 leagăne de copii cu peste 5 800 de naturi, 315 dispensare, 16 centre de recoltat și conservat sînge, 20 stații de salvare, 10 laboratoare pentru centrele sanitare antiepidemice, numeroase farmacii în cartierele noi, depozite de medicamente ș.a. Sporește și numărul cadrelor medicale : cu peste 7 700 medici de medicină generală și pediatrie. 1 565 medici stomatologi. 1 790 de farmaciști și 27 709 cadre sanitare medii.Datele pentru noul cincinal confirmă din plin grija partidului pentru îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a poporului.
Al. PLAIEȘU

FILATELICEprimei linii aeriene naționale, colaborării cultural-economice inter- europene. Vor mai apărea emisiunile: „100 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși", „Arheologie dacoromână", „Reproduceri de artă — Flori de Luchian". „Vînătoare" și altele. Actualitatea sportivă va fi ilustrată prin mărci poștale dedicate olimpiadelor de Ia Innsbruck și Montreal. Comparativ cu anii precedent se remarcă o îmbunătățire a condițiilor grafice. (Agerpres)

lare, a deputaților aleși de obște. A fi deputat este, desigur, un titlu de cinste, dar el implică. în primul rind, înalte îndatoriri — respectiv, obligația de a fi mereu la înălțimea încrederii acordate de cetățeni, de popor. Din acest punct de vedere, perioada actuală ridică în fața de- putaților o serie de sarcini de mare răspundere pentru mobilizarea oamenilor muncii la executarea ritmică și exemplară a sarcinilor de plan pe anul in curs, pentru antrenarea locuitorilor de la sate în vederea efectuării lucrărilor agricole de sezon și pregătirea lucrărilor de primăvară, pentru realizarea obiectivelor social-edilitare înscrise pe agenda acestei ierni, pentru soluționarea deplină a problemelor aprovizionării populației Ca și a oricăror altor probleme ce privesc munca și viața cetățenilor. De asemenea, reprezintă o sarcină de stringentă actualitate pentru deputați pregătirea pentru conferințele județene și pentru congres, astfel incit să poată participa în cunoștință de cauză și activ la dezbaterile ce se vor purta ta aceste foruri.Este neîndoielnic că marele forum al consiliilor populare va determina o considerabilă perfecționare a activității acestor organe, dar se poate, și este necesar, ca tacă de pe acum, din perioada

PE SCURT, DIN ȚARĂ 
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT.NEAMȚ : Din fonduri de stat ți din contribuția populației, în cincinalul recent încheiat, în județul Neamț s-au dat în folosință 651 săli de clasă, 1 380 locuri în ateliere școlare, 3 300 locuri în creșe și grădinițe de copii, 200 locuri în internate, 1 400 paturi în unitățile de asistentă medico-sanitară și altele.BACĂU : Populația Județului Bacău a crescut, în perioada 1971— 1975, cu 37 274 locuitori. Acest spor este echivalent cu numărul de locuitori ai orașelor Moineștî și Co- mănești. la un loc.CONSTANȚA i Valoarea realizărilor obținute de elevii Liceului din Cobadin de pe cele peste 100 de hectare ale microcooperativei lor se ridică la peste 300 000 de lei. Din aceste fonduri se preconizează să se construiască, între altele, un atelier-școală modern și să se asfalteze incinta liceului.GALAȚI: Pe lingă primăria municipiului Galați a luat ființă un birou de informare și consultație juridică obștească, inițiativă care are în vedere mai buna cunoaștere de către cetățeni a actelor normative de interes general și asigurarea unei consultații calificate pentru soluționarea diferitelor nelămuriri. Biroul funcționează la sediul primăriei, de două ori pe săptămînă, după amiaza.OLT : La Slatina a fost inaugurat noul edificiu al Autobazei de călători pentru transportul auto. El
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întreceri de masă pentru copii și tineret
• Se apropie finalele „Cupei tinerelului" — ediția de 
iarnă o La Miercurea Ciuc, școlarii cu sănii, schiuri și 
patine e în Paring, cei mai buni schiori din rîndurile 
studențimii • Cimpulung-Moldovenesc : „Festivalul spor
turilor de iarnă" • Hunedoara: „Cupa celor cinci 

orașe"Se apropie zilele finalelor la „Cupa tineretului" — ediția de iarnă, în sporturi atit de atrăgătoare pentru copii și tineret cum sînt cele cu sania, schiurile și patinele.în zilele de 31 ianuarie și 1 februarie, orașul Miercurea Ciuc va fi reședința întrecerilor finale pentru școlarii și școlărițele între 10 și 14 ani. Vor fi 320 la număr — cîștigă- torii etapelor județene la săniuș, schi și patinaj. Probele de sanie (o persoană) se vor desfășura pe o pîrtie special amenajată la marginea orașului ; pentru micii schiori au fost alese traseele în vederea întrecerilor de slalom și de fond (2 km. — băieți, 1 km. — fete), în timp ce patinoarul va găzdui probele de viteză (2 manșe a cite 200 metri).Pentru cei mai mari, fete și băieți între 14 și 19 ani. finalele de săniuș- se vor desfășura în' zilele de 7 :își8-’februarie, la' Sîfiaia, -foarte probabil pe pîrtiă de bob.■ Schiorii 'de aceiași-- vîrstă își' vor disputa titlurile ceva mai tirziu, in zilele de 21 și 22 februarie, pe pirtii- le din stațiunea Păltiniș. La aceleași date, în Paring, se vor întrece fina- liștii din rîndurile studențimii, în timp ce tinerii din întreprinderi, instituții și cooperația meșteșugărească, cîștigători ai fazelor județene, și-au ales ca loc de desfășurare a finalelor pantele de lingă Vatra Dor- nei (28—29 februarie).Dintre competițiile de masă de mare interes mai semnalăm apropiata manifestare bucovineană „Festi-
vremea

Ieri în (ară s Vremea s-a încălzit, 
îndeosebi in nord-vestul și sudul 
țării. Cerul a fost variabil, în est, 
și mai mult noros, în celelalte regiuni. 
Au căzut precipitații temporare sub 
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, 
în estul Crișanei și sud-vestul Transil
vaniei și Izolat în Dobrogea, Banat și, 
mai ales sub formă de ninsoare, în 
nordul și estul Transilvaniei și zona 
de munte și, local, în nordul Moldovei. 
In Banat, local, s-a semnalat și polei. 
Izolat, în Bărăgan a nins slab. Vintul 
a prezentat intensificări, pînă la tare, 
în zona de munte, în jumătatea de 
nord a Moldovei, sudul Transilvaniei, 
Oltenia, sud-vestul Munteniei și, pe 
alocuri. în Bărăgan și Dobrogea, atin- 
gînd viteze pînă la 50—60 km pe oră, 
iar în zona de munte pînă la 120—130 
km pe oră. Local, în zona de munte 
și nordul Moldovei, ninsoarea a fost 
viscolită. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 4 grade la Bis
trița. Toplița și Joseni și 12 grade la 
Bechet. în București : Vremea a fost 
frumoasă. în prima parte a zilei, cu 
cerul variabil, mai mult senin. Spre 

țării
premergătoare congresului, să șe realizeze îmbunătățiri notabile în acest sens, o puternică activizare a aleșilor obștii.Totodată, este necesar ca și comitetele de partid județene, municipale, orășenești și comunale să-și intensifice sprijinul pe care-I dau activității consiliilor populare și deputaților. Este evident că, prin acest sprijin, organele locale de partid contribuie implicit la buna îndeplinire a sarcinilor economice și sociale care le revin in noua etapă de dezvoltare a țării, la mobilizarea puternică a cetățenilor în vasta operă de înflorire a patriei, a fiecărui județ și a fiecărei localități, in interesul creșterii continue a bunăstării celor ce muncesc. Pentru că, în orice domeniu de activitate, indiferent de problematica abordată și de măsurile elaborate, factorul fundamental. decisiv, tl constituie omul — participarea conștientă și activă a oamenilor, a maselor largi ale celor ce muncesc.Acesta este spiritul definitoriu al politicii partidului nostru, acesta trebuie să fie și spiritul care să definească toate pregătirile și toate acțiunile în intîmpinarea congresului consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare.

este amplasat în imediata apropiere a gării și dispune de spații funcționale și de o platformă betonată de unde pleacă și vin autobuzele. Noul edificiu se înscrie armonios in arhitectura modernă a orașului de pe Olt.ARGEȘ : în comuna Mălureni, Județul Argeș — după cum ne informează primarul Gheorghe Di- nescu — a fost dat în folosință un dispensar modern cu cabinete de medicină generală, stomatologie și de pediatrie. Meșterii comunei — zidari, tîmplari și electricieni — împreună cu ceilalți săteni au prestat un mare număr de ore de muncă voluntară la ridicarea edificiului.BRAȘOV : în apropiere de orașul Codlea se înalță un mare complex de nutrețuri combinate. Furajele produse aici sînt destinate, cu prioritate, complexelor de creștere și îngrășare a animalelor din județ. La ridicarea complexului, lucrătorii Trustului de construcții industriale Brașov au folosit soluții constructive și tehnologice de înaltă productivitate și eficiență.VRANCEA : în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Vrancea, lucrările de reparații și întreținere a tractoarelor și mașinilor agricole se află în stadii avansate de execuție. Din 1 219 tractoare au fost reparate pînă acum peste 800. iar la grapele cu discuri și se- mănătorile SPC-6 această lucrare a fost încheiată.

valul sporturilor de iarnă" care va avea loc la Cîmpulung-Moldovenesc (24 și 25 ianuarie). Cea de a V-a ediție a acestui festival va cuprinde întreceri la patinaj și hochei, schi și săniuș, angrenînd mii de tineri și tinere din județul Suceava, și se va încheia prin obișnuitul carnaval pe străzile și arenele orașului.Notăm de asemenea două manifestări de masă destinate exclusiv fetelor — cea de la Pitești, „Festivalul sportului feminin", cu întreceri la cinci ramuri, și concursul popular de patinaj programat la Miercurea Ciuc în ziua de 7 martie, în încheiere, amintim „Cupa celor cinci orașe", competiție de masă Ia mai multe sporturi, de la schi la popice, ce tinde să devină tradițională în județul Hunedoara (29 februarie).
SCHICea de-a 25-a ediție a competiției • internaționale de sărituri cu schiurile „Turneul celor patru trambuline" a fost cîștigată de Jochen Danneberg (R.D. Germană), care în cele patru concursuri disputate a totalizat 920,2 puncte. Pe locurile următoare, în clasamentul final s-au situat schiorii austrieci Karl Schnabl, Reinhold Bachler și Toni Innauer. în ultimul concurs, desfășurat Ia Bischofshofen (Austria), victoria a revenit lui Toni Innauer (sărituri de 108 m și 98 m), urmat de Stanislaw Bobak și norvegianul Johan Saețre.

seară, cerul s-a înnorat șl a plouat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
10 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 8 
și 10 ianuarie. In țară : In Crișana, Ma
ramureș și Moldova, cerul va alterna 
între înnorări și înseninări de scurtă 
durată și vor cădea precipitații locale, 
atit sub formă de ninsoare, cît și lapo
viță și ploaie. In rest, cerul va fi va
riabil, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vîntul va sufla potrivit, cu Intensifi
cări de scurtă durată, mal ales în nor
dul șl estul țării. La munte va ninge 
viscolit. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 8 șl minus 2 grade, exeeptînd 
nordul și estul țării, unde, la începu
tul intervalului, vor fi cuprinse Intre 
minus 15 și minus 10 grade, iar cele 
maxime Intre minus 5 ș! plus 5 grade, 
local mai ridicate. în București : Cerul 
va fi temporar noros. Vint potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

Succese ale cineamatorilor româniFilmul românesc de amatori, realizat în cele aproape 350 de cinecluburi existente în țară, a primit, recent, o nouă confirmare a aprecierii deosebite de care se bucură peste hotare. Cu puțin timp în urmă, la Festivalul internațional al cineamatorilor din țările socialiste, desfășurat la Mos- cova._a.fost înregistrată una dintre cele mai reprezentative prezente românești la confruntări de acest gen : trei din cele șase filme prezentate au fost premiate. Astfel, peliculei „Opriți jocul" — cu tematică antirăzboinică. realizată de cineclubul „Hermes" al Sindicatului lucrătorilor din comerț—București — i-a fost oferită distincția „Cel mai bun film jucat al festivalului", iar filmului „Firul", creație a cineclubului „Unirea"

„BUSINESS WEEK":„Sub conducerea premierului Pierre Elliot Trudeau — scrie publicația americană — Canada încearcă să se debaraseze de tradiționala dependență față de S.U.A. Au fost întreprinse o serie de măsuri drastice in această direcție. în sfera aprovizionării cu energie, comerțului și investițiilor. Cercurile o- ficiale canadiene declară că în relațiile dintre Statele Unite și Canada există multe anomalii ce trebuie înlăturate.Despre una din aceste anomalii se vorbește în planul publicat de Ministerul canadian al Energeticii și Resurselor Minerale. Potrivit acestui plan, exportul de petrol canadian în S.U.A. urma să fie redus pînă la sfirșitul anului expirat de la 900 mii barili (1 baril - 159 litri) pe zi, la 
650 mii barili. Canadienii declară că

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ-
nr. 1/1976În deschidere este publicat editorialul 1976 — începutul unei noi etape în dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste. în continuare sînt inserate articolele : Conceptul de eficientă economică In lumina politicii Partidului Comunist Român, de Gheorghe Rădulescu; Participarea oamenilor muncii Ia viața social-economică, de Ferdinand Nagy : Despre omogenizarea societății românești, de Elisabeta Trăistaru ; Tehnologie și ideologie, de Pavel Apostol ; Sociologia — știință teoretică și aplicativă, de Ion Drăgan ; Considerații privind formarea conștiinței naționale la români, de Eugen Stănescu ; Traducerile literare ca mijloo de cunoaștere a valorilor universale, de Dan Grigorescu ; Lichidarea subdezvoltării — cerință fundamentală a unei noi ordini economice internaționale, de Gheorghe Nistor ;La rubrica CONSULTAȚII, Ion Mitran semnează articolul Dezvoltarea democrației socialiste. La rubrica DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCĂ MONDIALA este publicat Documentul pregătitor pentru cel de-al XXII-Iea Congres al Partidului Comunist Francez (text prescurtat). Revista mai conține rubrica CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII.

În cîteva rînduri
BOB : Au inceput întrecerile 

pentru „Cupa Națiunilor"La Koenigsee (R.F. Germania) au Început întrecerile „Cupei Națiunilor" la bob pentru două persoane. După desfășurarea primelor două „manșe" pe primul Ioc în clasament se află echipajul R.F. Germania cu l’24”38/100. urmat de cel al Elveției — l’24”44/100. Reamintim că la probele bob — 4 persoane vor participa și două echipaje românești.
FOTBALTurneul internațional de fotbal pentru echipe de tineret desfășurat Ia Tel Aviv a fost cîștigat de echipa Suediei. în ultimul joc fotbaliștii suedezi au învins cu 1—0 (0—0) e- chipa Greciei.

BASCHET : Echipa R. A. Egipt 
s-a caliiicat pentru J.O.„Cupa Africii" la baschet masculin a fost cîștigată. la actuala ediție de selecționata Republicii Arabe Egipt, care a întrecut în finală cu scorul de 70—61 formația Senegalului. Pe locul trei s-a clasat reprezentativa Sudanului.în urma acestei victorii, echipa Republicii Arabe Egipt s-a calificat pentru turneul olimpic de la Montreal.

BOXCampionul mondial de box la categoria „semimijlocie", englezul John Stracey, învingătorul Înainte de limită al mexicanului Jose Napoles, Își va pune centura ta joc în fața italianului Bruno Arcari. Meciul se va desfășura la 16 martie pe ringul arenei londoneze „Wembley".
Satul olimpic își așteaptă 

oaspețiiSatul olimpic din stațiunea austriacă de sporturi Innsbruck este gata să-și primească oaspeții de peste hotare, care între 4 șl 14 februarie se vor întrece aici în cadrul Olimpiadei Albe. Peste 2 000 de sportivi și oficiali vor fi găzduiți în cele 35 de clădiri elegante care au fost pregătite special pentru acest mare eveniment sportiv. în cadrul complexului au fost amenajate restaurante, săli de interviuri, un centru medical, cofetării etc.

al Casei de cultură a sindicatelor — Bacău, i-a fost decernat premiul pentru „Cel mai bun film de animație al festivalului". La fel de apreciată a fost pelicula „Sămînța", considerată drept „Cel mai bun film al selecției românești" pentru acest concurs.De menționat că, ta cursul anului trecut, o serie de alte filme de amatori, aparținind unor genuri diverse — de ficțiune, evocare, montaj sau animație — au fost răsplătite cu numeroase distincții ta cadrul concursurilor internaționale de la Szolnok (R.P. Ungară), Hiroșima (Japonia), Pardubice (R.S. Cehoslovacă).(Agerpres)

tot mai energic interesele naționaleCanada isi afirmă>doresc să-și conserve rezervele de petrol, aflate în scădere, pentru necesitățile proprii.Totodată, Ottawa a redus substanțial importul de carne din S.U.A., apreciat la 100 milioane de dolari pe an, iar Comisia canadiană pentru radio și televiziune a cerut înlăturarea reclamelor comerciale din emisiunile de televiziune americane destinate Canadei.Hotărîrea canadienilor de a obține o mai mare independență națională are rădăcini istorice. Cu mai bine de o sută de ani in urmă, un caricaturist Înfățișa „Tinăra Canada" împingîndu-1 afară din propria locuință pe „unchiul Sam“. Ceea ce se petrece în prezent reprezintă, ca și cu un secol în urmă, un „brînci" dat „unchiului Sam“, In condițiile

BUDAPESTA

Termocentrala de lingă DunăreNoul plan cincinal aprobat recent de Adunarea de Stat a R.P. Ungare prevede, intre altele, creșterea producției de energie electrică a tării — de la 25 miliarde kilowați/oră, cit este in prezent, la 35 miliarde kilowați/oră în 1980. Acest spor urmează să fie realizat, în primul rind, prin extinderea termocentralei de la Szazhalombata.Așezată pe malul drept al Dunării, la o distanță de 30 km de Budapesta, termocentrala a început să fie construită în 1960. Tot pe atunci, în aceeași localitate au fost inițiate lucrările de construcție a unui mare combinat petrochimic. Cu privire la așezarea respectivă, în ghidurl se putea citi : „Szazhalombata — o comună mică cu 440 de case". De atunci, odată cu intrarea în funcțiune a celor două obiective, aici s-au schimbat multe.La termocentrală, constructorii n-au apucat însă să părăsească șantierul. Abia terminaseră lucrările din prima fază, cînd au primit sarcini noi : să dubleze, iar apoi să tripleze capacitatea termocentralei. Și astfel au început imediat lucrările de extindere și montare a unor noi capa
PRAGA

Comoara de sub Most 
este scoasă la lumină

O comoară adevărată a fost descoperită de geologii Cehoslovaciei sub clădirile uneia dintre cele mai vechi așezări muncitorești — orașul Most. Natura darmcă a îngrămădit intr-o uriașă „pungă" aproape 100 milioane tone de cărbune. Acum, cînd în Cehoslovacia există o intensă preocupare pentru echilibrarea balanței de combustibil și energie, oamenii de știință, practicienii s-au pus pe treabă cu scopul de a stabili cele mai rentabile căi de scoatere Ia lumină a acestei prețuite surse de căldură și lumină din nord-vestul Boemiei. Studiile au indicat ca variantă optimă metoda „extracția Ia zi". Pentru aceasta însă trebuie să fie dărimat întregul oraș — veche așezare minieră a țării.„ Calculele, cu logica lor de fier, au avut întîietate. Valoarea „comorii" se ridică la aproximativ 11 miliarde coroane, iar pentru scoaterea ei la lumină prin metodele clasice ar fi necesare investiții de cel puțin 300 milioane coroane. Luindu-se în considerare toate aceste elemente, s-a ho- tărît demolarea vechiului Most, al-
TIRANA

Tineretul și știința
'ii

în fiecare an, la Universitatea din Tirana are loc tradiționala „lună științifică studențească". în prezența unui numeros auditoriu, format din cadre didactice și specialiști din cele mai variate domenii de activitate, studenți și studente prezintă și dezbat rezultatele activității lor pe tărîm științific. Se confruntă idei, sînt consemnate succese, se emit soluții. Numai in trecutul an universitar, munca de cercetare, Ia care au participat peste 1 600 de cursanți, s-a materializat intr-un număr de 300 de lucrări științifice. îndeobște, cele mai valoroase dintre acestea își găsesc reflectare în presa universitară centrală sau de specialitate.Această activitate desfășurată paralel cu studiul, îi ajută pe cursanți să înțeleagă mai bine tainele celor peste’ 400 discipline predate în cadrul facultăților, să aplice cunoștințele acumulate, să lucreze cu răspundere. Utile autorilor, ele sînt, de asemenea, folositoare activității practice din diferite sectoare ale vieții sociale. De pildă, un sondaj asupra tensiunii
ULAN BATOR

La poalele „muntelui de cupru"într-o zonă muntoasă cuprinsă Intre riurile Selenga și Orhon. mii de muncitori, tehnicieni și ingineri dau viață celui mai mare proiect de construcție din istoria Mongoliei. Acesta prevede ridicarea mai multor complexe de sine stătătoare — o Întreprindere de exploatare a bogatelor zăcăminte de cupru și molibden din munții Erdenet, un combinat de înnobilare a minereului, o bază producătoare de materiale de construcții și construcții metalice — precum și a unui oraș.Deși nu a apucat încă să fie inserat pe hărțile geografice, orașul Erdenet numără de pe acum 15 000 de locuitori. Primul microraion. însumînd 43 000 de metri pătrați, reprezintă o reușită adaptare a arhitecturii moderne la exigențele reliefului muntos, ale climei aspre și Ia gradul înalt de seismicitate din zonă. Școlile, spitalul, poșta, hotelul, casa de cultură, magazinele și centrul de pregătire a lucrătorilor viitorului 

dezvoltării relațiilor Canadei cu alte țări, ale lărgirii cercului partenerilor săi comerciali.Contradicțiile cele mai acute se manifestă în domeniul comerțului și investițiilor. Comerțul canadiano-a- merican constituie 67 la sută din totalul comerțului exterior al Canadei. Investițiile americane, directe sau indirecte, în Canada se ridică la 35 miliarde de dolari. Capitaliștii americani controlează 39 la sută din veniturile corporațiilor canadiene. Neputîndu-se împăca cu această situație. Canada își lărgește legăturile comerciale și financiare cu alte țări. Semnificativ este, in același timp, faptul că guvernul canadian a redus participarea țării sale la N.A.T.O.Poziția Canadei este tn prezent mai puternică — și tocmai de aceea ii 

cități energetice. Aceste lucrări, care urmează să fie terminate încă în acest an, vor face ca puterea instalată să crească de la 600 MW, cit era in faza inițială, la circa 2 000 MW.Vara trecută, C.C. al P.M.S.U. a adoptat o hotârîre care prevedea ca la nouă importante obiective aflate în construcție sau extindere să se reducă termenul de dare în folosință. Printre acestea se număra și termocentrala de lingă Dunăre. Aici, cel de-al șaselea și ultim bloc energetia va fi pus in funcțiune cu o lună înainte de termen, ceea ce — așa cum ne-a informat directorul termocentralei. ing. T6th Istvăn — va face posibilă o reducere a importului de curent electric în valoare de 100 milioane forinți. La începutul lunii a- prilie a acestui an, cînd poporul ungar va sărbători aniversarea eliberării țării, Ia Szazhalombata vor fi încheiate lucrările de extindere a celei mai mari centrale termoelectrice din Ungaria socialistă — obiectiv industrial de seamă, care va asigura aproape jumătate din producția de energie electrică a țării.
A. POP

cătuit, tn general, din case mici șl insalubre, și înălțarea unui oraș nou, modern. în partea vestică a vechii așezări, pe culmi ferite de zgomot și poluare, își etalează de pe acum prospețimea primul „eșantion" din ceea ce urmează să fie cel mai mare și mai modern oraș muncitoresc al Cehoslovaciei socialiste.1976 va fi consemnat de istoria energeticii cehoslovace ca anul in care harta economică a țării va fi completată cu cea mai mare exploatare la zi a cărbunelui. Un întreg arsenal tehnic — buldozere, screpe- re și excavatoare, camioane grele și tractoare — au luat cu asalt ruinele vechiului oraș, ind'epărtînd stratul de pămînt care atîtea milenii a ținut ascunsă „comoara de sub Most". Totodată. se montează zeci de kilometri de căi ferate și benzi transportoare, se construiesc triaje și locuri de depozitare, conducte de apă și linii de înaltă tensiune. în scurt timp va începe operațiunea propriu-zisă pentru scoaterea la lumină a acestei Însemnate comori.
C. PRISACARU

arteriale — întreprins de studenții de la facultatea de medicină — urmează să slujească factorilor răspunzători de starea sănătății populației. Viitorii energeticieni încearcă să găsească răspuns unei Întrebări de acut interes : ce influentă va exercita asupra mediului ambiant hidrocentrala de la Fierza, cea mai mare lucrare hidroenergetică din Albania, aflată ta curs de construcție ? Capacitatea hidrocentralei — de 500 000 kW — este echivalentă cu capacitatea tuturor hidrocentralelor albaneze aflate în funcțiune. Pentru a răspunde la întrebarea amintită, studenții fac experimente pe macheta hidrocentralei de la Fierza. instalată in Laboratorul de hidrotehnică din Tirana. Alți studenți fac cercetări ta alte domenii sau participă la expediții geologice, geografice, etnografice. Studiul în laboratoarele universității se împletește astfel organic cu practica in laboratoarele vieții, acolo unde viitorii specialiști își vor desfășura activitatea după absolvirea cursurilor.
M. GHEORGHE

combinat prefigurează orașul de miine, care urmează să-și tripleze populația în decurs de 15—20 de ani.Lucrările de pe acest mare șantier al Mongoliei populare au început in 1974. Cîteva obiective pregătitoare au și fost terminate. O cale ferată, o șosea asfaltată și o rețea de aprovizionare cu curent electric au racordat Erdenetul la centrul țării ; de cîteva luni, fabrica de betoane furnizează produse pentru înălțarea celorlalte obiective : au fost terminate, de asemenea, lucrările pregătitoare pentru amenajarea întreprinderii de extracție.Conceput să devină al doilea centru economic al tării, orașul Erdenet își va completa continuu această zestre industrială cu alte unități ale Industriei grele, ușoare și alimentare, contribuind la atragerea în circuitul economic și la progresul unei întinse regiuni din nordul Mongoliei.
G. BONDOC

vine mai ușor să promoveze un cur» economic independent. în epoca pe- nuriei de materii prime, Canada este una din puținele țări capabile să-și asigure necesarul de alimente, energie, resurse naturale, dispunînd, in același timp, de o bază industrială pentru valorificarea acestor resurse, într-o perspectivă mai îndelungată, arma cea mai puternică a economiei canadiene și factorul cel mai ascuțit în relațiile canadiano-americane poate deveni controlul asupra investițiilor străine. Agenția canadiană pentru problemele investițiilor străine cere de pe acum investitorilor străini pentru continuarea operațiunilor lor în viitor să dovedească că aceste operațiuni vor aduce Canadei anumite avantaje, de pildă în sfera ocupării forței de muncă, exportului, cercetărilor stiințifico-tehnice".

ale consiliilor populare. Ele sînt chemate să dezbată — într-o ordine de zi axată pe aceea a congresului — problemele concrete ale activității economico-sociale locale, ale valorificării maxime a resurselor materiale și de forță de muncă existente în fiecare județ. Este datoria consiliilor populare, a tuturor deputaților să pregătească și să organizeze temeinic aceste conferințe cu caracter de lucru — astfel Incit ele să constituie momente de referință în activitatea organelor locale ale puterii de stat, prilejuri de analiză multilaterală și aprofundată, de schimburi de experiență pline de învățăminte pentru munca fiecărui consiliu popular, a fiecărui deputat. Dezbaterile din aceste conferințe, prin modul In care se vor desfășura, trebuie să conducă la hotărîri bine gîndite, profund realiste și puternio mobilizatoare, privind activitatea consiliilor populare, a deputaților, a oamenilor muncii și cetățenilor, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin județului respectiv in cincinalul în care am pășit, pentru Înflorirea continuă a fiecărei localități.Apropierea congresului trebuie să determine o puternică Intensificare • activității tuturor consiliilor popu-
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Condamnare fermă a ocupării 
ilegale a Namibiei 

Deschiderea Conferinței internaționale de Ia Dakar

spania Acțiuni în favoarea amnistierii tuturor deținuților politici r.p. chineză t Bilanțuri economice
In 1975, producție cerealiera record

DAKAR 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în deschiderea lucrărilor Conferinței internaționale asupra Namibiei, președintele Senegalului, Leopold Sedar Senghor. a subliniat necesitatea amplificării eforturilor in direcția transpunerii în viată a rezoluțiilor adoptate în problema Namibiei de Organizația Națiunilor Unite. Reamintind că regimul rasist sud- african refuză să părăsească Namibia, șeful statului senegalez a adresat un apel țărilor membre ale O.N.U. pentru a asigura deplina aplicare a rezoluției din septembrie anul trecut a Consiliului Națiunilor Unite pentru Namibia, chemată să apere exploatarea resurselor namibiene de interesele străine. Președintele Senghor a subliniat, apoi, importanța „Manifestului de la Lusaka", adoptat. de Organizația Unității Africane (O.U.A.) în 1969, document ce se pronunță pentru instaurarea de guverna majoritare în Africa Australă și, totodată, pentru o garantare a drepturilor populației albe a țărilor din această regiune.Opinia publică internațională trebuie să depună eforturi maxime pentru lichidarea politicii rușinoase de apartheid și discriminare rasială, promovată oficial de regimul de la

Pretoria, se arată în mesajul adresat de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, Conferinței internaționale asupra Namibiei.In cadrul reuniunii au luat cuvîntul secretarul general adjunct al O.N.U. pentru problemele de tutelă și ale teritoriilor autonome, Saidou Djermakoye, directorul general al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, și secretarul general al Organizației U- nității Africane. William Eteki Mboumoua. Vorbitorii'au condamnat cu fermitate ocuparea ilegală a Namibiei de către regimul rasist de la Pretoria și au cerut, să se asigure independența și libertatea poporului namibian.Intr-o conferință de presă, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), Sam Nujoma, a declarat că ocuparea ilegală a Namibiei de către Africa de Sud constituie o amenințare la adresa păcii- mondiale. El a arătat apoi că prezența sud-africană a creat o situație critică în Namibia, nu numai datorită creșterii valului de represiuni împotriva populației de culoare, ci și datorită faptului că regimul rasist de la Pretoria folosește Namibia ca bază de agresiune împotriva Angolei.

MADRID 6 (Agerpres). — Peste 10 000 de persoane au manifestat, luni, pe străzile orașului spaniol Pamplona, cerînd amnistierea tuturor deținuților politici. Participanții, stri- gipd îndelung lozinca „Amnistie", s-au îndreptat apoi spre închisoarea orașului, unde se află numeroși deținuți politici. O acțiune avînd același scop a avut loc și în orașul Tudela, din provincia Navarra.în aceeași zi. la Avila. în Asturia, unde se află una dintre cele mai mari întreprinderi siderurgice din Spania, s-a desfășurat o demonstrație de protest la care au participat 3 000 muncitori, pentru a determina conducerea să reîncadreze în muncă mai mulți salariați care fuseseră concediați în mod abuziv.In capitala Spaniei, potrivit relatărilor agențiilor United Press International și Reuter. 1 800 de salariați ai metroului madrilen ău organizat luni, într-unul din depouri, o demonstrație în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață. Ca și în alte cazuri, poliția a intervenit, folosind grenade cu gaze lacrimogene, pentru a dispersa pe manifestanți. Un grup de muncitori, după ce a fost silit să părăsească depoul. ' s-a refugiat în incinta unei biserici, de unde a fost evacuat, de asemenea cu forța, de către poliție. Marți dimineața, lucrătorii din acest

sector al transporturilor în comun au declarat grevă generală.Aceste ample acțiuni ale diferitelor categorii de oameni ai muncii din Spania marchează o creștere a curentului de opinie în favoarea acordării unei amnistii generale pentru deti- nuții politici, ilustrind, totodată, deteriorarea situației economice. De altfel, după cum scrie agenția United Press International, deși recesiunea economică s-a manifestat mai tîrziu în1 Spania în raport cu alte țări din Europa occidentală, efectele au fost aceleași, lovind în profunzime sistemul economic și politic ; sînt citate în acest sens declarațiile ministrului de finanțe spaniol. Juan Miguel Villar Mir. Situația economică a Spaniei — a spus el — este. într-adevăr, dificilă și problemele sînt cu adevărat foarte serioase.

PEKIN 8 (Agerpres). — în 1975 R.P.. Chineză a realizat, pentru al 14-lea an la rînd, o recoltă bună de produse agricole. Astfel, în provinciile Kuantun, Kiangsu, Cekian, Șantung. Liaonin și Hunan, precum și în zonele Pekin, Tientsin și Șanhai, producțiile medii de cereale au variat între 3 și 6 tone, ori chiar mai mult. Ia hectar, iar producția cerealieră totală a țării a cunoscut o creștere sensibilă față de cea obținută în anul 1974, care a fost, de asemenea, un an bun. Pe lingă nivelul record înregistrat în 1975 in producția de cereale, anul trecut au fost realizate creșteri substanțiale ale recoltelor de plante oleaginoase și ale celor folosite la producerea zahărului, precum și ale recoltelor de bumbac și de ceai. Progrese însemnate au cunoscut în 1975 și sectoarele forestier, zootehnic și pisciool. Toate aceste succese au fost

obținute In ciuda faptului că diferite regiuni ale țării au fost afectate anul trecut de cele mai grave calamități naturale înregistrate în perioada ultimilor ani, respectiv de secetă, inundații, înghețuri, burnițe îndelungate.La progresul agriculturii chineze a contribuit, între altele, extinderea a- nuală în ultimii cinci ani a suprafețelor irigate cu cite 1 600 000 hectare, a îmbunătățirilor funciare pe terenuri joase, pe suprafețe totalizînd cite 1 300 000 hectare și a terasărilor pe cite 670 000 de hectare. De asemenea, In aceeași perioadă au fost nivelate și supuse arăturilor adînci zone vaste, într-un ritm de peste 6 milioane hectare anual. Totodată, în promovarea agriculturii au avut un rol însemnat dezvoltarea industriilor locale și introducerea mecanizării în diferite sectoare.

agențiile
o i s

de presă transmit:

în Laos, revoluția națională 
a fost, în esență, înfăptuită

Un interviu al președintelui SufanuvongVIENTIANE 6 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției France Presse, președintele Republicii Populare Democratice Laos, Sufanuvong, a declarat că după abolirea regimului feudal monarhic și instaurarea republicii democratice se poate spună că revoluția națională a fost înfăptuită în ceea ce este esențial, iar etapele sale viitoare vor consta în crearea simultană a bazelor materiale și tehnice care vor conduce Laosul spre edificarea socialismului, fără a se trece prin etapa dezvoltării capitaliste.In legătură cu orientarea politicii externe, Sufanuvong a subliniat că la baza activității în acest domeniu vor sta principiile respectului suveranită

ții, neamestecului în treburile interne, egalității, avantajului reciproc și coexistenței pașnice. Laosul, a afirmat șeful statului, înțelege să rămînă laoțian și nici un ajutor nu trebuie să fie condiționat sau să antreneze vreo ingerință in afacerile interne ale statului.Referindu-se la relațiile cu Cam- bodgia, Sufanuvong a declarat că vizita recentă la Pnom Penh a unei delegații guvernamentale laoțiene a permis întărirea relațiilor dintre cele’ două țări. Guvernul cambodgian, a spus el, a acordat Laosului un ajutor de 3 000 tone orez și este gata să faciliteze accesul la mare al mărfurilor laoțiene prin Cambodgia.
PARIS

Reuniunea reprezentanților celor 19 țări in curs de dezvoltarePARIS 6 (Agerpres). — La Paris continuă reuniunea reprezentanților celor 19 țări în curs de dezvoltare, participante la recenta Conferință a- supra cooperării economice internaționale.Reprezentantul Algeriei a subliniat necesitatea de a se preciza mai bine conținutul mandatelor celor patru comisii ale conferinței in cadrul cărora se va desfășura, practic, dialogul cu țările industrializate. După o- pinia vorbitorului, mandatele au fost definite de o manieră destul de vagă in documentele puse la punct cu prilejul celei de-a doua reuniuni pregătitoare a conferinței, ținută în octombrie anul trecut tot la Paris.’ Cele patru comisii se ocupă de problemele energiei, materiilor prime, dezvoltării, precum și de chestiunile fi- nanciar-valutare.In comentariul său, agenția

A.N.S.A. relevă că. la capitolul materiilor prime, „cei 19“ cer o reevaluare a prețurilor produselor de bază, stabilirea unui raport mai e- chitabil între prețurile materiilor prime și cele ale produselor manufacturate importate de țările în curs de dezvoltare din țările industrializate (prețurile produselor manufacturate fiind puternic afectate de inflație), acordarea de compensații țărilor în curs de dezvoltare exportatoare de materii prime — cînd prețurile a- cestora sînt in scădere — și, în sfîr- șit, crearea de stocuri regulatoare, susceptibile să împiedice puternice fluctuații ale prețurilor produselor de bază. în ce privește resursele financiare, țările în curs de dezvoltare solicită accesul la împrumuturi pe termene de mai lungă durată, mai ales In scopul industrializării lor.
ORIENTUL APROPIAT

® Reuniunea Comitetului Executiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei © Situația din Liban

ECUADOR

Măsuri pentru instituirea 
controlului național 

in domeniul petroluluiQUITO 6 (Agerpres). — Corporația petrolieră de stat ecuadoriană (C.E.P.E.) își va asuma, în intervalul următoarelor zece zile, controlul asupra zăcămintelor de țiței din provincia Santa Elena, în vestul țării, exploatate timp de cinci decenii de firma britanică „Anglo Ecuadorian".In vederea instituirii progresive a controlului național asupra industriei petroliere, guvernul depune eforturi și în direcția preluării unui alt sec- tor-cheie — rafinarea țițeiului. în viitorul foarte apropiat, Ecuadorul va dispune, pe lingă cele două instalații de rafinare deținute în peninsula Santa Elena de companiile „Anglo Ecuadorian" și „Texaco-Gulf". de un nou obiectiv de mare capacitate, prin darea în folosință a rafinăriei proprietate de stat de la Esmeraldas.Tot în contextul afirmării plenare a drepturilor suverane ale statului ecuadorian asupra acestei importante bogății naționale, C.E.P.E. va prelua în iulie a.c. controlul total al comercializării interne a derivatelor din petrol, proces inițiat în 1974.
Vizita președintelui 

Guvernului 
R. S. Cehoslovace in TurciaANKARA 6 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei oficiale în Turcia a președintelui Guvernului R."S. Cehoslovace,. Lubomir Strougal, a fost semnat un acord privind colaborarea dintre Cehoslovacia și Turcia în domeniile economiei, industriei, științei și tehnologiei. Acordul, relevă agenția C.T.K., prevede dezvoltarea continuă a relațiilor dintre cele două țări, în spiritul Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

Lucrările conferinței po
litice a P.L.D. <Partidul liber democrat), care face parte din coaliția guvernamentală din R. F. Germania. s-au încheiat marți, la Stuttgart. Vicecancelarul și ministrul vest-german de externe, Hans Dietrich Genscher, care este președintele P.L.D., a declarat că o preocupare centrală a guvernului R.F.G. o constituie continuarea cursului destinderii din viața internațională. El a subliniat că „nu există o altă alternativă rațională la această politică", ce „trebuie să devină o necesitate vitală".

0 declarație a 5untei militar® din Chile anunță că „generalul Sergio Arellano a demisionat, din propria sa inițiativă", din funcția de șef al Statului Major General al armatei chiliene. Această demisie, ca și altele care s-ar fi produs, dar nu ar fi oficial anunțate, este apreciată de a- genția Reuter ca semn al unor neînțelegeri ale unor generali cu membrii juntei militare.
Partidele de opoziție din 

Tailanda au prezentat luni seara o moțiune de neîncredere în guvernul premierului Kukrit Pramoj, în timp ce pe străzile Bangkokului avea loc o manifestație la care au participat peste 10 000 de muncitori aflați în grevă în semn de protest împotriva hotărîrii guvernului de a ridica cu 30 la sută prețul orezului. Liderii opoziției. în frunte cu fratele primului ministru. Seni Pramoj, conducătorul partidului democrat, acuză guvernul că administrează necorespunzător treburile țării.
Primul ministru al Iranu

lui, Amir Abbas Hoveyda, și-a Încheiat marți vizita oficială.întreprinsă în Irak. La Bagdad, el a fost primit.de președintele Ahmed Hassan Al Bakr și a avut convorbiri cu Saddam Hussein, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției, In cadrul cărora au fost abordate aspectele economice și comerciale ale relațiilor bilaterale.
Tranzacțiile monetare din ultimele două zile au fost marcate de o accentuare a preferinței investitorilor pentru francul elvețian, consi-

derat cea mai puternică deviză occidentală la ora actuală. Această evoluție a avut ca efect o slăbire a pozițiilor dolarului.
Libia a recunoscut Re

publica Populară Angola, se arată intr-un comunicat transmis de agenția libiană de știri ARNA.
Președintele Franței, Va_ Iery Giscard d’Estaing, a conferit marți cu primul ministru al Luxemburgului, Gaston Thorn, aflat la Paris într-o vizită neoficială.
0 remaniere a Consiliu

lui de Stat al R. P. Congo — organul suprem de partid și de stat al țării — a fost anunțată la Brazzaville. în componența Consiliului de Stat, condus de președintele republicii, Marien N’Gouabi, intră președintele Adunării Naționale Populare, Mouissou Pouaty, unii membri ai Comandamentului Revoluționar Special al Partidului Congolez al Muncii și ai Biroului Parlamentului congolez.
Congresul Național al 

Uniunii Socialiste Arabe din

Libia și-a început lucrările la Tripoli. în cadrul primei ședințe, Abdel Salam Jalloud, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, a fost ales secretar general al Uniunii Socialiste Arabe din Libia, înlocuind în această funcție pe Bashir Hawadi.
Producția mondială de

oțel 3 anului 1975 a fost cu 8 lasută sub nivelul celei a anului precedent, scrie revista americană „Iron Age". In principal, acesta este rezultatul scăderii producției în principalele țări capitaliste dezvoltate : în S.U.A. — cu 19 la sută, în Marea Britanie — cu 11 la sută. în Franța — cu 24 la sută, în R. F. G. — cu 23 la sută, în Japonia — cu 12 Ia sută. Pe de altă parte, se arată că In 1975 producța de oțel a crescut în toate țările socialiste.
Zeci de mii de muncitori 

americaniau fost ,n aces_ te zile de dreptul la pensie, ca urmare a desființării de către numeroase corporații a fondurilor rezervate pensiilor. Numai în luna trecută, 1 300 companii au lichidat în mod abuziv acest drept la peste 39 000 muncitori.
Urmări ale furtunii din diverse regiuni ale Europei

BEIRUT 6 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a avut, luni, la Beirut, o reuniune prezidată de Yasser Arafat, președintele comitetului. In cursul reuniunii au fost e- xaminate probleme de actualitate, Îndeosebi apropiata dezbatere din Consiliul de Securitate consacrată situației din Orientul Apropiat, precum și contactele pe plan arab și internațional avînd această temă — informează agenția „Wafa“, citată de a- genția Franca Presse.
★BEIRUT 8 (Agerpres). — După o Sioapte relativ calmă, ziua de marți • marcat o creștere a încordării in

capitala libaneză, ca urmare a unui incident provocat de elemente înarmate care au deschis focul asupra unui convoi de camioane ce transportau alimente. Schimburi de focuri au avut loc în special în suburbiile situate în estul orașului.Postul de radio Beirut a anunțat, totodată, că drumurile de acces spre capitală au devenit nesigure, iar în centrul orașului au reapărut grupuri înarmate, care sînt supravegheate de forțe ale securității.Pe plan politic a avut loc o nouă reuniune a Comitetului superior de coordonare, care a examinat evoluția situației.

Președintele Indiei despre unele aspecte 
ale politicii interne și externeDELHI 6 (Agerpres). — Președintele Indiei, Fakhruddin Aii Ahmed, a prezentat parlamentului liniile principale ale programului pe care guvernul urmează să-1 transpună în viață in cursul anului 1976. Guvernul — a arătat el — va elabora în curînd un proiect de lege vizînd controlul asupra regimului terenurilor de la orașe destinate construcțiilor. De asemenea, vor fi adoptate măsuri în vederea promovării exporturilor. Un „Plan național privind condiția fe

meii", aflat în curs de pregătire, urmează să înlăture o serie de inegalități între femeie și bărbat, care mai persistă în India.Referindu-se la politica externă a țării, președintele a reafirmat dorința Indiei de a avea relații bune cu țările vecine și de a stabili relații constructive cu S.U.A. El a evidențiat „spiritul de mare prietenie, de înțelegere și de cooperare mutuală într-un număr tot mai mare de domenii" care caracterizează relațiile Indiei cu țările socialiste europene.

BERLIN 8 (Agerpres). — Furtuna puternică de la sfirșitul săptămînii trecute a provocat, în R.D. Germană, pagube materiale însemnate, în special în regiunile Magdeburg, Potsdam, Rostock și Halle. Potrivit unor prime estimări, aproximativ 25 000 de clădiri au fost avariate, iar zone întinse de păduri au fost puternic afectate. S-au semnalat perturbări în rețelele electrice și în aprovizionarea cu apă în zonele Gadebusch și Schwerin.Luni, navigația continua să fie întreruptă între portul Rostock-War- nemunde; din R.D.G., și portul danez Gedser. După cum precizează agenția A.D.N., lucrările portuare au fost temporar întrerupte la Wismar, al doilea port al țării. Pe de altă parte, aceeași agenție informează că operațiunile de căutare a echipajului navei „Capella", naufragiată în largul coastelor olandeze, nu au dat rezultat. Organele de resort ale R.D.G. au acordat sprijin familiilor celor dispăruți.
*PRAGA 6. — Corespondentul Agerpres transmite : Un vînt de o intensitate puțin obișnuită a bîntuit timp de trei zile în întreaga Cehoslovacie, pricinuind mari pagube materiale. Atin- gînd în unele regiuni ale țării o viteză de aproape 140 km/oră. furtuna a smuls acoperișuri, a culcat la pă- mînt garduri și pomi, a avariat rețelele de telecomunicații și de iluminat public, a întrerupt lntr-un număr

de localități transporturile Interurbane și orășenești.Mii de lucrători de la rețeaua da drumuri și telecomunicații, energeti- cieni și de alte profesii lucrează acum intens, ziua și noaptea, pentru a readuce la normal activitatea economică și socială.
★Furtunile care s-au abătut asupra unor țări din Europa de vest și centrală au provocat, potrivit unor date preliminare transmise de agențiile de presă, moartea unui număr de 79 persoane și rănirea cîtorva sute, dintre care unele se află internate in spitale în stare gravă. Inundațiile provocate de ploi, maree și ruperea unor diguri au cauzat importante pagube materiale. Cele mai mari pagube de pe urma furtunilor au fost înregistrate în Marea Britanie, Franța, R.F.G., Belgia, Olanda și în țările scandinave. In cursul zilei de marți, în unele regiuni din aceste țări au continuat lucrările pentru limitarea și înlăturarea efectelor inundațiilor.Căderi de zăpadă deosebit de a- bundente au fost înregistrate în Turcia în ultimele două zile, pro- vocind grave perturbații traficului șl comunicațiilor. în apropierea localității Bitlis, o avalanșă care s-a prăbușit asupra unei locuințe a provocat moartea a 10 persoane, rănind, de asemenea, alte șapte. (Agerpres)

DIN LUMEA CAPITALULUI

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
Cînd se preferă închisoarea, fiindcă 

oferă un acoperiș...
RABAT LONDRA

Important obiectiv portuar
construit in cooperare cu România

„Soluția conflictului din Irlanda 
de Nord nu poate fi decit politică"Incepînd din martie trecut, mica localitate marocană Nador de pe litoralul mediteranean a devenit un vast șantier. Aproape 100 de specialiști români de la întreprinderea „Contransimex", împreună cu muncitori marocani, au trecut la construcția unul Important port comercial, pe baza studiilor elaborate de Institutul de proiectări în transporturi navale și rutiere din țara noastră.Nadorul, primul port marocan care se con- etruiește după cucerirea independentei naționale a tînărulul stat arab, va fi cel mai mare port al țării la Marea Mediterană. Prevăzut a se termina In trei ani șl jumătate, el va cuprinde docurl și cheiuri modeme și va fi dotat cu instalațiile șl agregatele necesare acostării unor navei capacitate, va servicentru siderurgic al țării, aflat In construcție la Oued Metili. în acest scop vor fi construite un dig maritim In lungime de 2,5 km și două grupuri de dane — imul pentru a-

de mare Noul port și viitorul

costarea navelor care transportă minereuri de fier, iar altul pentru descărcarea cocsului. Pe o platformă portuară cu o suprafață de peste 90 de hectare vor fi amenajate antrepozite, linii de cale ferată, drumuri, instalații de telecomunicații Ș.a.Primele rezultate în activitatea șantierului sînt remarcabile. Conducătorul tehnic al lucrărilor, lng. A. Topa- lă, ne informează că, după o pregătire minuțioasă a șantierului, s-au executat, în scurt timp, sute de metri liniari din digul maritim de închidere a bazinului portuar .șl 130 000 metri cubl din terasamentele platformei portuare. S-a trecut la lucrările de be- tonare a așa-numiților tetrapozi, piloni deosebit de robuști pentru apărarea digului maritim de valurile puternice ale mării. De curînd a fost deschisă și o carieră de materiale de construcție, cu o capacitate a- nuală de un milion de tone. Betoanele se realizează direct pe șantier în stații automate cu un debit de 33

metri cubi pe oră. Lucrările sînt în întregime mecanizate, folo- sindu-se utilaje moderne sosite din țara noastră — excavatoare de 3,5 m.c„ autobasculante de 17 tone, buldozere de 150 C.P., macarale pe șenile de 100 de tone. In curînd urmează să sosească și utilaje plutitoare pentru extinderea lucrărilor în bazinul portuar.Constructorii români muncesc cu spor, alături de colegii lor marocani, pentru grăbirea lucrărilor. Guvernatorul provinciei Nador, Boucheta Tjaouti, vizitînd șantierul, și-a exprimat, nu o dată, satisfacția pentru modul în care se desfășoară cooperarea cu România în realizarea acestui Important o- biectiv al economiei naționale marocane.Portul Nador, ale- cărui contururi se precizează tot mai mult, se înscrie ca încă o ilustrare' elocventă a eficacității relațiilor de cooperare prietenească, reciproc avantajoasă, româno-maro- cane.
Mircea 
S. IONESCU

După eșecul Convenției constituționale din Irlanda de Nord in încercarea de a găsi 
o formulă de guvernare acceptabilă atit majorității protestante, cit. și minorității catolice, situația din provincie a continuat să se înrăutățească. Aproape zilnic s-au produs incidente armate și explozii, soldate cu morți și răniți, cu. însemnate pagube materiale. în primele zile ale noului an, valul de acte teroriste a luat amploare, culmi- nînd luni seara cu unul din cele mai sîngeroa- se atacuri, soldat cu moartea a zece persoane. Pe cînd se întorceau de la lucru, 11 muncitori protestanți nord-irlandezi din comitatul South Armagh, aflați într-un autobuz, au fost mltraliați de către persoane necunoscute. Unul singur a rămas în viață, dar și el, rănit, se află într-o stare gravă. Atacul urmează asasinării la sfirșitul săptămînii trecute a unui număr de cinci catolici. Comitatul South Armagh este considerat drept un fief al aripii provizorii a Armatei Republicane Irlandeze (I.R.A.). „Incidentul de luni —

scrie ziarul „TIMES" — a fost cel mai grav pe linia asasinatelor comise din 1969 coace și creează serios pericol de declanșare a războiului civil".In cercurile politice din capitala britanică, ca și în cele din Belfast și Dublin se exprimă îngrijorare față de evoluția situației din Irlanda de Nord. Șe lansează apeluri 
„abținerea de la ac
țiuni care ar fi de na
tură să provoace con- 
traacțluni".In această atmosferă „încordată, complexă și contradictorie" — cum o definește săptămînalul „OBSERVER" — se desprind totuși citeva ■ e- lemente de natură să contureze posibilitatea unei soluții pașnice. Observatorii relevă astfel că lucrările convenției „au consemnat unele fapte pozitive", cum ar fi consultarea, colaborarea și, într-o anumită etapă, chiar conlucrarea între reprezentanții partidelor populației protestante și celei catolice. „Acest lucru trebuie preluat, continuat și lărgit" — scrie ziarul „FINAN-

in- un

la

CIAL TIMES", care apreciază că „soluția 
conflictului nord-irlan- 
dez nu poate fi decit 
politică".Presa londoneză mai consemnează, în acest sens, faptul că unele cercuri britanice consideră insuccesul convenției ca avînd doar an caracter „temporar". Pornind de Ia aceasta, săptămînalul „LABOUR WEEKLY" scrie că trebuie „să se ofere convenției o nouă șansă". Ideea este sprijinită de majoritatea presei londoneze, care sugerează, pentru viitorul imediat, o a doua etapă a lucrărilor Convenției constituționale. In următoarele zile se așteaptă ca autoritățile britanice să-și precizeze punctul de vedere asupra soluțiilor ce se impun. Față de înrăutățirea situației, acum predomină părerea că „se va a- nunța hotărîrea autorităților de la Londra de a continua pe o perioadă nedefinită conducerea directă a Irlandei de Nord" — scrie ziarul „FINANCIAL TIMES", care consideră că aceasta „ar putea avea un efect stabilizator".

Sînt oameni de dife
rite virste, in majori
tate sub 30 de ani. 
Pot fi intilniți zi de 
zi in zonele populate 
din centrele marilor 
orașe vest-germane, in 
stații de tren sau de 
metro. Cînd vremea 
este rea, își caută aci 
adăpost peste noapte. 
Lună de lună — pei
sajul rămine aproape 
neschimbat. Intre timp, 
rindurile „obișnuiților" 
se îngroașă cu „noi 
veniți". După cum no
tează „MUNCHNER 
MERKUR", „in pre
zent, 70 000 de cetă
țeni ai R.F.G. nu au 
domiciliu fix. Intr-o 
măsură mai mare sau 
mai mică, ei sint oa
meni fără adăpost, va
gabonzi... Apariția lor 
constituie o consecin
ță regretabilă a șoma
jului".

Relevînd amplifica

rea apreciabilă a va
gabondajului în ultima 
vreme, o anchetă or
ganizată de curind a- 
junge la concluzia că 
fenomenul este gene
rat de „dificultăți e- 
conomice și de șomaj". 
Poliția judiciară din 
Kbln a semnalat că 
mulți din acești oa
meni alunecă spre de
lincventă. La început 
comit mici furturi 
pentru a-și procura 
bani pentru hrană și 
adăpost, apoi nu se 
dau in lături de la 
jafuri, spargeri sau 
chiar crime. „Pierde
rea locului de muncă 
ii împinge pur și sim
plu pe panta crimina
lității" — remarca II. 
Holtmannspdtter, di
rectorul unei instituții 
federale pentru „aju
torarea oamenilor fă
ră domiciliu fix".

Se mai constată Insă

și un alt fenomen, Ia 
prima vedere parado
xal. Odată cu sezonul 
rece, numeroși vaga
bonzi comit cu bună 
știință delicte pentru 
a-și face rost, în acest 
fel, de adăpost pe 
timp de iarnă la... în
chisoare. Nu este mai 
puțin adevărat că a- 
ceastă „soluție tempo
rară" aduce celor in 
cauză consecințe din 
cele mai nefericite : 
dobindirea unui ca
zier, care îi va lipsi 
mai tirziu, cind even
tual situația economi
că se va ameliora, de 
posibilitatea unei an
gajări. Un cerc vicios, 
din care, practic, pen
tru aceste — după ex
presia publicației sus- 
amintite — „victime 
ale societății de con
sum", nu există ieșiră,

S. P.

Porțile școlii rămin greu accesibileDeși legiuirile existente prevăd obligativitatea absolvirii școlii generale de opt ani, în Italia 76 la sută din populația țării nu îndeplinește această condiție. Doar 7,2 milioane de locuitori sînt absolvenți ai școlii generale. Comunicînd a- ceste cifre, revista „NOI DONNE"
mai precizează că 21,3 milioane de Italieni au ajuns doar pînă în clasa a 5-a, în timp ce 2,5 milioane sint analfabeți. Este, remarcă revista, rezultatul faptului că s-a făcut prea puțin pentru crearea condițiilor necesare traducerii în viață a prevederilor constituționale privind în- vățămîntul obligatoriu.

Dubla discriminare

N. PLOPEANU

Discrepanțele economice dintre albi și negri în S.U.A. s-au mărit și mai mult în condițiile actualei recesiuni economice. După cum relatează revista „DER SPIEGEL", in urmă cu șase ani venitul mediu al unei familii „de culoare" reprezenta 61 la sută din acela al unei familii de albi. între timp, disproporția a devenit și mai evidentă :

astăzi procentajul respectiv este de numai 58 la sută. In plus, femeile negre cîștigă o dată și jumătate mai puțin decit bărbații — ele a- vînd deci de suferit o dublă discriminare. Totodată, populația de culoare este cel mai puternic afectată de șomaj, constatîndu-se și aci un procentaj substanțial mai ridicat a- tunci cînd este vorba de femei.
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• MEDITERANA SUB 

CONTROL. Oamenl de știln' ță din 15 țări reuniți la Geneva, în cadrul programului O.N.U. pentru protejarea mediului Înconjurător, au hotărît să instituie un sistem de control în regiunea Mării Mediterane. înce- pînd din această primăvară, a- proximativ 40 de laboratoare, instalate în. regiunile riverane, în primul rind în zonele de pescuit, vor lua cu regularitate probe de apă pentru a determina gradul de poluare. In cadrul a- cestei acțiuni, care va dura doi ani, urmează, totodată, să fie e- laborate și măsuri de sancționare a celor ce contribuie la poluarea mării.
• RAZELE RONTGEN 

LA SORTAREA CARTO
FILOR. Uzinele de transformatoare și aparatură Rontgen „Hermann Matern" din Dresda (R.D.G.) au produs un aparat emițător de raze Rontgen pentru sortarea cartofilor. Datorită lui, productivitatea muncii poate fl mult sporită, economisindu-se, totodată, forță de muncă. Se știe că razele Rontgen sint absorbite in mod diferit de diversele corpuri. In acest fel, bulgării de pămînt sau pietrele aflate în grămezile de cartofi pot fi ușor depistați și îndepărtați de un mecanism dirijat electronic. O- perația nu are nici o influență asupra calității cartofilor.

• SEMNE BUNE..; ° performanță de bun augur, cu prilejul sărbătorilor Anului nou, pe arterele de circulație din Canada, luate cu asalt de conducătorii auto: în decurs de trei zile nu s-a înregistrat nici o victimă mortală. Un record unic de la debutul automobilului In această țară I
• STIMULAREA PA

SIUNII PENTRU TEH
NICĂ. Intr-un serial consacrat presei de tineret din Franța, ziarul „Le Monde" se ocupă de succesul fără precedent Înregistrat de săptămînalul „Pif- Gadget" (cunoscut și la noi în tară), al cărui tiraj depășește 300 000 de exemplare. Succesul revistei, apropiată cercurilor politice de stînga franceze, se explică, scrie ziarul amintit, prin ținuta ei etică, prin faptul că in paginile sale nu pot fi întîlnita nici violența gratuită, nici vulgaritatea, nici rasismul. In al doilea rînd, revista a găsit o formulă publicistică Inedită, fiecare număr oferind un așa-nu- mit „gadget", un dispozitiv-sur- priză, pe care cititorii urmează să-l monteze singuri, stimulin- du-li-se, astfel, pasiunea pentru tehnică. Ultima noutate : un o- rologiu ale cărui piese sînt construite în întregime din material plastic. Dincolo de originalitatea ideii, fabricarea pieselor pentru cele 300 000 de orologii reprezintă o adevărată performanță tehnică.

• DE CE DISPĂREAU 
MONEDELE. Intrigate da ; misterioasa dispariție de pe piață a monedelor de 100 de lire, ziarele italiene au întreprins o anchetă, soldată cu dezvăluiri neașteptate. Este vorba de faptul că monedele sînt „colecționate", în mari cantități, de tra- ficanți, care le expediază în Japonia, unde se metamorfozeazăin originale capacele de ceas, ce au, se pare, o deosebită căutare in această țară. în urma anchetei, autoritățile au luat măsuri pentru a pune capăt traficului.

• ȘTIȚI CE ESTE VEXI- 
LOGIA ? Prin acest cuvînt se înțelege știința care se ocupă cu descrierea și istoricul steagurilor. Cel mal cunoscut volum de „vexilogie", aparținînd lui Whitney Smith, apărut recent într-o editură newyorkeză, prezintă în cuvinte și imagini color nu mai puțin de 2 800 de steagtui din diferite epoci și țări. Numărul atit de mare se explică prin faptul că primele steaguri și-au făcut apariția încă cu 5 000 de I ani în urmă I

• DIRIJABIL FĂRĂ E- 
CHIPAJ. în Japonia a fost construit un dirijabil care nu are nevoie de echipaj, putînd fl condus prin radio. Lung de 6 metri și umplut cu heliu, el este destinat, în primul rînd, executării de fotografii ale Pămîntu- lui. în cadrul prospecțiunilor geologice, de pildă. Pentru asigurarea capacității sale de manevrare, dirijabilul, care poate atinge o altitudine de 10 000 metri, este înzestrat cu două aripi, lungi de cîte 1,5 metri, și un stabilizator. Capacitatea maxi- • mă de transport — 20 kg.

• CINCI MILENII DE 
ELEGANȚĂ. Unică în genul | ’ său, „Casa de mode" din Bagdad nu a fost Înființată în sco- j puri comerciale, ci își propune ț să prezinte, pe manechine vii, o paradă a costumului feminin Irakian începind cu „modelele" purtate in străvechea Mesopotamia (3500 î.e.n.) și pînă Ia cele actuale. Datorită reconstituiriicu o extraordinară minuțiozita- i te, după cele mai vechi docu- I mente arheologice, a somptuoa- j selor veșminte din stofe de preț, • de o neasemuită bogăție și va- I rietate coloristică, din epoca ba- I biloniană sau din cea a vestitu- » lui calif Harun EI Rașid, eroul atitor povești din „O mie și una ide nopți", fiecare din „prezen- jțările de modă" se transformă iîntr-un spectacol de o deosebită 1valoare, deopotrivă artistică șl ’Istorică. Bucurîndu-se de un |deosebit succes, originala casă ’de mode din Bagdad a fost lnvi- !tată să prezinte acest spectacol în numeroase țări ale lumii.
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