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Anul XLV Nr. 10391 Prima ediție Duminică 18 ianuarie 1976 4 PAGINI - 30 BANI^CONSILIILE POPULARE^ Se montează noi tipuri de strunguri la întreprinderea de strunguri din Arad, al cărei colectiv — în acest an — este puternic angajat în înnoirea și modernizarea producției
Industria locală - orientată 
spre satisfacerea superioară 

a cerințelor populației
Prezență dinamică, tot mai activă, în toate județele țării, industria locală își dezvoltă continuu activitatea, contribuind la creșterea și diversificarea producției bunurilor de consum, a prestărilor de servicii pentru populație, la realizarea de diferite repere și subansamble destinate industriei republicane, asigu- rind o valorificare eficientă a resurselor materiale și umane locale. In anul trecut, unitățile industriei locale au realizat aproape 7 la sută din producția globală a industriei noastre socialiste, fabricînd circa 10 000 de articole, într-o gamă mereu mai diversă. Comparativ cu anul 1970, producția industriei locale a fost in 1975 cu aproape 58 la sută mai mare, mărfurile destinate fondului pieței reprezentînd circa 42 la sută din volumul total al producției acesteia. Valoarea reperelor și subansamble- loi- realizate pentru cooperarea cu industria republicană a crescut de aproape 3 ori față de anul 1970, sporind participarea industriei locale la înfăptuirea sarcinilor de export. Serviciile oferite populației s-au dezvoltat îndeosebi prin spălătorii, curățătorii chimice, întrețineri și reparații autoturisme, revizii și reparații de ascensoare ș.a.Asemenea realizări atestă încă o dată eficiența măsurilor luate in urmă cu trei ani de conducerea partidului și statului pentru îmbunătățirea organizării întreprinderilor de industrie locală. Corespunzător Directivelor Congresului al XI-lea al partidului, în actualul cincinal industriei locale îi revin, în continuare, sarcini deosebit de mobilizatoare. în primul rînd. producția de bunuri de consum destinate fondului de mărfuri pentru aprovizionarea populației va crește cu circa 58 Ia sută, urmînd să fie amplificată producția- de articole casnice și de uz gospodăresc, mobilă, produse de panificație, ape minerale, băuturi răcoritoare, produse zaharoase ș.a. Pentru îndeplinirea în bune condiții a acestor sarcini, sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a consiliilor populare, grupurile și întreprinderile de industrie locală trebuie să se preocupe în mai mare măsură de diversificarea și înnoirea producției bunurilor de larg consum. Este adevărat, în cincinalul care
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- PROGRAM DE LUCRUîl cheamă Schneider Hans-Helmuth. Este profesor și deputat in Consiliul popular al județului Alba, circumscripția nr. 10, Sebeș. Circumscripție ce cuprinde două localități — Petrești și Răhău. Acestea sînt situate în centura pre- urbană a Sebeșului.Reținem însemnări diverse, așa cum au fost consemnat^, din „carnetul deputatului**.„în Răhău. defecțiuni în funcționarea alimentării cu apă potabilă. Intervenție ur- gentă“.— Cu participarea nemijlocită a cetățenilor, defecțiunea a fost remediată operativ — ne spune Schneider Hans-Helmuth.Mai departe :„Răhău. Terminat de pietruit drumul de legătură. Autobuzele circulă normal**.Aflat la numai cîțiva kilometri de Sebeș, satul Răhău gravitează către oraș. Tendință pozitivă, semn al progresului pe care-1 trăim. In mod firesc și cerințele sale se situează ,în această sferă de interes. Satul are navetiști multi, care lucrează la întreprinderea de ciorapi, Combinatul de prelucrare a lemnului sau 

întreprinderea „Căprioara**. Un număr mare de elevi urmează la Sebeș cursurile primei trepte a liceului, unde deputatul județean ’ este profesor de matematică. Deci, pentru deputat, problema drumului avea prioritate pe agenda de lucru. Anul trecut, acțiunea a fost încheiată și din nou s-au afirmat inițiativa deputatului, hărnicia cetățenilor.Dar nu numai treburile gospodărești ale circumscripției se înscriu în programul de lucru al acestui om ales de obște. Un alt capitol s-ar putea intitula : „Pregătireaforței de muncă lo- cale“„Forța de muncă lo- cală“ în cazul de față ar putea însemna cea destinată întreprinderii de hîrtie din Petrești. Unitate care și-a modernizat și și-a extins producția. Ia- tă-1 deci pe profesorul Schneider Hans-Helmuth vizitind in Petrești, teritoriul circumscripției în care este deputat, familiile unor elevi. Școala, familia și deputatul colaborează strins pentru a forma muncitori de nădejde....In ultima Derioadă, profesorul Schneîder
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a trecut, pe ansamblul industriei locale, anual s-au realizat în medie 600 articole noi, de cele mai diferite trebuințe. Dar, în unele județe— între care Vaslui, Bistrița-Năsăud, Iași, Galați, Teleorman, Ialomița. Tulcea, Botoșani, Sălaj — nomenclatorul bunurilor de consum realizate de industria locală este încă redus, îndeosebi la articolele metalo- chimice de uz casnic. Nu de puține ori anumite solicitări ale comerțului pentru diverse produse se satisfac greoi sau în proporții insuficiente. Cerințe mari se ridică și în legătură cu producția de mobilă adecvată noilor locuințe. Este limpede că înnoirea și modernizarea producției de bunuri de consum a industriei locale, adaptarea promptă, permanentă, a acesteia la exigențele justificate ale cumpărătorilor presupun îmbunătățirea activității compartimentelor de cercetare-proiectare proprii din cadrul grupurilor și întreprinderilor de industrie locală, concomitent cu intensificarea creației specialiștilor și lucrătorilor din unitățile productive.O sarcină deosebit de importantă a industriei locale în anul 1976 și în întregul cincinal o constituie extinderea cooperării în producție cu industria republicană pentru realizarea de repere și subansamble— creșterea prevăzută fiind de peste 50 la sută în 1980 față de 1975— urmărindu-se crearea și specializarea de unități care să lu-■ creze pe baza contractelor de lungă durată, sub îndrumarea tehnică a întreprinderilor republicane. Acum se impune să fie definitivate neîntîrziat programele de asimilare a tipurilor respective de produse. în acest context, se cer intensificate acțiunile privind gospodărirea judicioasă a metalului pentru ridicarea indicelui de valorificare a acestuia la nivelul industriei republicane. Evident, consiliile populare trebuie să acorde o mare atenție și importantelor sarcini ce revin industriei locale în domeniul exportului (creștere de 63,4 la sută in actualul cincinal).Cu stăruință și hotărîre trebuie să acționeze conducerile și colectivele din unitățile industriei locale pentru lărgirea și diversificarea

Hans-Helmuth a participat la primăria o- rașului la dezbaterea schiței de sistematizare, iar mai de curînd a planului în profil teritorial pe anul 1976. Cu aceste prilejuri s-au dezbătut și stabilit măsuri importante care privesc și circumscripția sa pe plan economic și ’ edilitar- gospodăresc. Transcriem din „carnetul de- putatului** :„Petrești 1976 —două podețe se vor construi prin contribuția bănească a cetă- țenilor**.„Petrești și Răhău 1976 — extinderea rețelelor telefonice**.„Petrești — problema modernizării și dezvoltării atelierelor de producție ale cooperației de consum se va rezolva în acest cincinal1*.„Petrești...**; „Răhău.Aceste notații scurte reprezintă de fapt tot atîtea capitole în a- genda viitoare de lucru a deputatului. Cu sprijinul activ al cetățenilor, ele au și început să fie realizate.
Ștefan D1N1CA 
corespondentul 
„Scînteii" 

gamei prestărilor de servicii pentru populație, cu prioritate în sectoarele de reparații auto, al producției unor bunuri de folosință îndet lungată, creării de spălătorii și curățătorii chimice ș.a. In paralel cu măsurile ce se impun pentru perfecționarea activității în unitățile existente, trebuie să se acționeze mai hotărit pentru pregătirea și execuția investițiilor, respectiv, pentru punerea în funcțiune a celor 32 noi spălătorii-curățătorii chimice prevăzute pentru București și județele Arad, Bacău, Bihor, Caraș-Se- verin, Constanța, Dolj, Ialomița, Iași, Neamț, Timiș și Vaslui, precum și a celor 23 stații auto service ce se vor amplasa în Capitală și în unele localități din județele Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, Dîmbovița. Galați, Maramureș, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vaslui.In vederea realizării sarcinilor sporite ce îi revin în actualul cin; cinai, industria locală beneficiază de importante fonduri de investiții — de peste 6,5 miliarde lei — care vor contribui la dezvoltarea producției în toate județele și la construirea de noi unități cu profil din cel măi divers — de băuturi răcoritoare,. de îmbuteliat ape minerale, fabrici de pîine, fabrici de biscuiți, ateliere- pentru producția altor bunuri de consum, secții de materiale de construcții ș.a. Este, desigur, necesar ca Ia amplasarea unităților de producție și servicii să se țină seama de cele 120 comune, din toate județele, care urmează să devină centre orășenești și unde industria locală va contribui la procesul de urbanizare a. acestora.Acestea sînt doar citeva din direcțiile de acțiune de mare responsabilitate pentru consiliile populare, care conduc industria locală. Sub îndrumarea și cu sprijinul comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale de partid, consiliile populare vor dovedi în practică, prin rezultatele care se vor obține în anul 1976 și în întregul cincinal, că industria locală va marca noi și importante progrese, noi și mari creșteri cantitative și calitative. în interesul propășirii județelor, al e- conomiei naționale, al întregului popor..

Imagine din noul cartier de locuințe „Hipodrom" din Sibiu Foto : S. Cristian
Muzica ușoară, muzică dedicată maselor largi, unei societăți ce ne cere cîntece în care se oglindesc realizările oamenilor de azi, pagini de largă accesibilitate, scrise cu un limbaj contemporan de înaltă măiestrie...Sînt sarcini fundamentale ale compozitorului militant, prezent Ia toate evenimentele de importanță politică, istorică din patria noastră, ale compozitorului comunist, a cărui rațiune de a fi este aceea de creator-cetățean, care, muncind el însuși, slăvește munca, cintă frumusețea pâmîntului românesc. omenia, prietenia, pacea, tinerețea și dragostea, sentimentele care înalță și înnobilează spiritualicește.Anii de construcție avîntată pe care îi trăim — ani în care arta nu-i doar „însoțitorul** construcției ma- terial-sociale, ci parte organic integrată procesului de edificare a lumii noi, socialiste — ne unesc, pe toți cei care nă- zuim și muncim întru frumos, în marele front al națiunii socialiste, însuflețiți de gindul și sentimentul că nimic nu est-: mai înălțător decît! să știi că poți dărui tot ce ai mai bun poporului din care

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea programului ideologic al partidului

Permanent a prioritar în atemie:
REALIZAREA OPTIMA

A SARCINILOR DEZWARII «RIALEîn cincinalul care s-a încheiat, munca politică și organizatorică desfășurată de comitetul județean de partid, orientată ferm pe linia înfăptuirii hotărîrilor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, a sarcinilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolas Ceaușcscu, a avut ca obiectiv principal îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Angajamentul nostru a fost fundamentat pe baza potențialului material și uman de care dispunem, pe forța mobilizatoare a organizațiilor de partid, a comuniștilor, pe hotă- rîrea tuturor oamenilor muncii din județ — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a contribui cu toate forțele la accelerarea ritmului de dezvoltare a economiei naționale, la înaintarea continuă a țării pe calea socialismului multilateral dezvoltat. .Prin grija partidului și statului, județul nostru a beneficiat în cincinalul recent încheiat de fonduri de investiții de peste două ori mai mari decît în perioada 1966—1970. Aceasta a contribuit la dezvoltarea bazei tehnico-materiale de producție prin darea în folosință a peste 30 de capacități industriale noi, lărgirea și reutilarea tuturor întreprinderilor, existente,' ceea ce a dus la crearea a peste 10 500 locuri noi de muncă, la mai buna repartizare a industriei pe teritoriul județului și, astfel, la valorificarea superioară a resurselor locale.Factorii hotărîtori ai realizărilor dobindite în procesul îndeplinirii cincinalului înainte’ de termen — cu 

te-ai născut, poporului hotărit să împlinească, sub conducerea partidului, cea mai înălțătoare epocă a existenței sale istorice. Această realitate, cu atotcuprinzătoare semnificații politice, civice, patriotice, cu trai

nice reverberații în morală și estetică, ne pune în fața unor mereu sporite responsabilități. In primul rînd, responsabilitatea pentru fiecare cuvînt, pentru fiecare sunet pe care-1 așternem pe hîrtie, conștiința că muzica ușoară nu înseamnă doar un divertisment, ci un mod de a inffumuseța gîndirea și sentimentele semenilor, de a le potența elanurile, de a-t face să distingă, din zi în zi mai limpede, frumosul autentic de cel calp; pe scurt: de a contribui — în spiritul îndemnurilor partidului — la educarea,

la modelarea semenilor prin mijloace artistice care nu sînt ușoare decît prin faptul că se adresează direct, simplu, concis, ascultătorilor.Muzica ușoară pe care o scriem este la fel de grea ca orica
OMUL Șl CÎNTECELE 

VREMII NOASTRE
însemnări de Temistocle POPA
--------------------------------------------------------------------re altă creație, ea presupune un conținut la fel de bogat în sensuri ca oricare sector al muzicii, ca oricare domeniu al artei. Presupune, în primul rînd, cunoașterea aprofundată a realităților noastre sociale, a profilului omului nou, făurar al unei lumi noi, a gindurilor și sentimentelor care-1 a- nimă, a năzuințelor lui individuale și sociale. Trandafirii din cînte- cele noastre sînt aceiași ca și cei din primul cîntec de muzică 

6 luni devansare la indicatorii de export și cu o lună și jumătate la pr<>=- ducția globală — s-au dovedit a fi ampla mobilizare a colectivelor din industrie de către organizațiile de partid, subordonarea ansamblului de forme și metode ale muncii politice înfăptuirii exemplare a sarcinilor de plan din fiecare secție și loc de mun-

din județul ARAD
Andrei CERVENCOVICI

prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.
9că. Prezența membrilor biroului județean și municipal, a activiștilor de partid la dezbaterea cifrelor de plan și a angajamentelor, în toate ocaziile în care s-au adoptat măsuri hotărî- toare pentru bunul mers al producției, sprijinul 'direct acordat de comitetul județean de partid la rezolvarea unor'probleme mai dificile au contribuit, în mare măsură, la mobilizarea oamenilor muncii și obținerea unor rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor de producție.Ansamblul de măsuri politice ' șî tehnico-organizatorice* adoptate, promovarea cu consecvență a formelor democratice de conducere, prin atragerea tot mai activă a oamenilor muncii la procesul adoptării și înfăptuirii deciziilor, au determinat îmbunătățirea continuă a activității economice, sporirea producției, a parametrilor săi calitativi. Ca rezultat al creșterii producției globale industriale intr-un ritm mediu anual de 12 la sută, la finele anului trecut nivelul 

ușoară care s-a scris vreodată — dar omul căruia îi oferim această floare muzicală este cu totul altul. Pentru el. om al acestui timp, al unei conștiințe înaintate, înnobilate de valorile umanismului socialist, floarea din 

muzica noastră nu mai are înțelesul strict romantic, ci sensurile bogate aie meditației asupra . raporturilor individ-natură, indi- vid-colectivitate, ale unei generoase filozofii existențiale al cărei miez și a cărei frumusețe o constituie implicarea in destinul patriei și, prin aceasta, în destinul umanității.în condițiile unei a- semenea realități spirituale, este de la sine înțeles că răspunderile creatorilor de muzi

că ușoară sporesc. în primul rînd, trebuie să dobindim noi înșine o asemenea viziune a- supra lumii, apoi să depunem toate eforturile creatoare pentru a-i da o expresie artistică pe măsură. In această direcție trebu

ie să ne îndreptăm toate eforturile, folosind cit mai eficient generoasele mijloace care, prin înțeleaptă politică a partidului și statului nostru, ne sînt puse la îndemină. Festivalurile, concursurile, largile posibilități de difuzare a muzicii noastre — prin tipar sau prin discuri, prin mijloacele radioului și ale televiziunii, ale instituțiilor muzicale de spectacol — sînt tot atîtea credite acordate nouă de către popor, credite care obligă și însuflețesc.Ca membru în biroul secției de muzică ușoară a Uniunii

producției anului 1970 se realiza în numai 175 zile, iar al anului 1938 — în numai 15 zile.Comitetul județean a urmărit ca munca politică și organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești să fie orientată permanent spre problemele esențiale ale îndeplinirii cincinalului înainte de termen. O astfel de problemă a constituit-o, de pildă, folosirea mai bună a capacităților de producție din unitățile industriale. Dezbaterea acestei probleme in cadrul unei plenare a comitetului județean, studiile întreprinse cu participarea largă a muncitorilor, tehnicienilor, specialiștilor au scos la iveală resurse noi, de folosire mai eficientă a capacităților, au dus la elaborarea unor programe complexe, pe baza că- .r.ora. .s-a,,. asigurat,, ca indicele de folosire a mașinilor și utilajelor să crească de la 74,8 la sută, cit s-a realizat în 1970, la circa 82 la sută anul trecut. Drept urmare, peste 85 la sută din sporul producției industriale s-a obținut pe această cale.în același cadru de preocupări se înscriu și acțiunile privind folosirea mai bună a resurselor de forță de muncă, a rezervelor materiale locale, în vederea dezvoltării multilaterale a localităților din județ. Ca urmare, în orașele Ineu, Li- pova. Chișineu-Criș s-au depistat spații disponibile, în cadrul cărora au fost create „secțji-satelit** ale
(Continuare în pag. a IlI-a)

compozitorilor, am putut aprecia importanța manifestărilor muzicale de prestigiu din ultimii ani, in cadrul cărora s-a aflat și muzica ușoară. Amintesc: Concursul național de la Mamaia, Festivalul cîntecului ostășesc, Festivalul U.T.C. Aceste întreceri — ca și a- tîtea altele — sînt fericite prilejuri de emulație a creației noastre. Ne aflăm în preajma unei noi importante competiții : Festivalul cîntecului patriotic, muncitoresc, revoluționar, organizat de U.G.S.R. Va fi încă o trecere în revistă a muzicii militante, creațiile cele mai bune i- lustrind măsura în care au fost înțelese și însușite hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, hotărîri care ' ne îndeamnă la abordarea marilor teme, l.a aducerea în prim-plan a figurilor de eroi ai trecutului, ai prezentului socialist, la îmbogățirea patrimoniului cîntecului revoluționar. în acest domeniu, și muzica ușoară are un cuvînt de spus.Sint convins că muzica ușoară va da noi și valoroase cîntece cu caracter militant, patriotic, revoluționar, cîntece pe care să le îndrăgească tineretul patriei, întregul popor.

Pe agenda socială 

a anului 1976:Construcțiile pentru copii și tineret
© 44 000 de locuri in creșe 
și grădinițe • in căminele 
pentru tineret — încă 80 000 

de locatariIn cincinalul care s-a Încheiat, în toate județele țării, fără excepție, s-au investit importante fonduri in construcția de creșe și grădinițe pentru copii — ceea ce a sporit considerabil numărul familiilor care beneficiază de acest sprijin. De asemenea, a cunoscut o largă dezvoltare rețeaua de cămine pentru tinerii muncitori din întreprinderi. Și in acest an — dovadă a grijii permanente pe care partidul și statul nostru o manifestă pentru tînăra generație — sint prevăzute numeroase asemenea noi construcții.Din investiții de la buget urmează să se construiască și să se dea în folosință pește 17 000 de locuri în grădinițe și peste 10 000 în creșe. La acestea se adaugă cele aproape 6 600 locuri în grădinițe care se realizează prin contribuția bănească și în muncă a populației. Deci, totalul se va apropia de 34 000.In plus, pi-in contribuția întreprinderilor și a" sindicatelor, alte șantiere vor înipînzi jude'țele"; 'numărul noilor unități — aproximativ 10 000 — diferă însă în raport cu cerințele — și ele diferite de la un județ la altul. Sînt județe ca Brașov. Brăila, Caraș-Severin. Dîmbovița, Dolj, Prahova, Sibiu, Timiș, precum și municipiul București, puternic industrializate, în care gradul de ocupare a femeilor în producție este mare, multe dintre acestea fiind mame cu copii mici — ceea ce a impus construirea de noi creșe și grădinițe. In consecință, și sumele alocate realizării unor asemenea obiective sint mai mari în aceste județe. Rezultă, așadar, că, pină la sfîrșitul anului, încă aproximativ 44 000 de copii se vor bucura de îngrijire și educație în creșele și grădinițele nou construite.O mare atenție se acordă și In a- cest an construirii de cămine pentru tinerii muncitori încă necăsătoriți. Investițiile prevăzute în acest _ scop sint importante : urmează a se construi cămine pentru tineret însumînd peste 80 000 de locuri. Dintre acestea, 13 900 din fondurile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, 10 000 din cele ale Ministerului Industriei U- șoare, peste 8 000 — ale Ministerului Industriei Chimice etc. Amintim, în acest context, și o serie de întreprinderi care, considerind pe bună dreptate asigurarea condițiilor de locuit ca un mijloc de stabilizare a forței de muncă, și-au planificat cheltuielile necesare creării unor asemenea condiții în căminele pentru tinerii muncitori incă necăsătoriți : Termocentrala de la Oravița, Exploatarea minieră Moldova Nouă, întreprinderea de construcții și montaje metalurgice Reșița, întreprinderea de construcții de mașini — Caransebeș, exploatările miniere Motru, Rovinari și Roșia, Filatura de bumbac — Slobozia, întreprinderea metalurgică Aiud etc.Noile dotări — cu dată de predare a cheii planificată în 1976 — se a- daugă celor existente, ridicînd la sute de mii cifra tinerilor muncitori necăsătoriți Care locuiesc în cămine, în condiții confortabile și convenabile.
Rodica ȘERBAN

Prinde contur

Combinatul 
de îngrășăminte chimice 

din Bacăuîncepute cu un an în urmă, lucrările de construcție a noului combinat de îngrășăminte chimice din Bacău au avansat în ritm susținut, fapt care face ca în prezent impunătoare siluete de beton să prefigureze conturul acestui important obiectiv economic de la confluența Bistriței cu Șiretul.în momentul de față sînt încheiate lucrările de construcție și ați fost montate cele mai importante utilaje ale acestei unități : coloanele de absorbție și desorbție. A fost terminată, de asemenea, asamblarea construcției metalice de la estacada interioară a fabricii, iar lucrările la re- formerul primar și la unele schimbătoare de căldură se află intr-un stadiu avansat față de graficele de montaj.Pe întregul șantier este evidentă preocuparea pentru generalizarea unor tehnologii și procedee moderne de lucru.
(Agerpres)
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categorie de consilii lare.La constituirea comisiilor permanente pe unele sau altele din domeniile de activitate, se ia în considerare specificul unității adminis- trativ-teritoriale. La nivelul județului, de exemplu, sînt constituite 6 comisii permanente în domeniile : industrie, comerț, cooperație și prestări servicii : construcții, sistematizare, gospodărie comunală și drumuri ; agricultură și silvicultură ; plan, buget, finanțe : învă- țămînt, cultură, sănătate, sport, forță de muncă și ocrotiri sociale : juridică și administrație-locală. La ni-

Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare conturează precis cadrul atribuțiilor comisiilor permanente ; fiind forme organizatorice de lucru, ele ajută la cunoașterea și studierea problemelor de interes local, controlează activitatea organelor locale de specialitate ale administrației de stat, a organizațiilor economice, întreprinderilor și instituțiilor subordonate consiliului popular, prezintă acestuia, din proprie inițiativă, proiecte de hotărîri sau avizează pe cele elaborate de comitetul executiv, controlează modul în care sînt rezolvate scri-
sa 3Democratismul profund al orinduirii noastre socialiste își găsește o elocventă reflectare în organizarea și funcționarea consiliilor populare, în modalitățile multiple prin care acestea antrenează oamenii muncii la exercitarea calității de deținători ai puterii de stat, în acest sens, Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare, adoptată în anul 1968, a prevăzut crearea comisiilor permanente — forme organizatorice prin care deputății contribuie la îndeplinirea atribuțiilor consiliilor populare in conducerea activității locale pe tărîm economic-gos- podăresc, social-cultural și politic-administrativ.Constituite în prima sesiune a consiliilor populare dintre deputății pentru întreaga mandatului lor, permanente sîntpe principalele ramuri domenii de activitate ; evident, numărul și felurile comisiilor permanente se stabilesc în raport cu categoria consiliului popular și cu volumul activității sale. Pe de altă parte, comisiile permanente sînt create potrivit specificului și nevoilor locale. De aceea, nu există o uniformitate în ce privește comisiile perma - nente, chiar și la aceeași
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sau se din lor

șiși reale

aleși și durată comisiile organizate și

numărul mem- este uniform, comisiilor va- importanța și sem-

velul municipiilor funcționează 5 comisii permanente, iar la comune doar 3 comisii. Fiecare comisie permanentă este condusă de un colectiv format din președinte, vicepreședinte și secretar. Președinții comisiilor permanente participă la ședințele de comitet birou executiv la care examinează probleme ramura sau domeniul de activitate.în diferite comisii permanente ale aceluiași consiliu popular brilor nu compunerea riind dupăsfera activității lor ;a nificativ este însă faptul că fiecare deputat — cu excepția președintelui și vicepreședinților consiliului popular — are îndatorirea să activeze în cadrul unei comisii permanente. Caracterul larg democratic al comisiilor permanente se vădește și în faptul că ele fac apel sistematic la sprijinul a numeroși cetățeni care, prin pregătire de specialitate, prin experiență gospodărească, pot • contribui la realizarea sarcinilor acestora.

sorile oamenilor muncii formulează propuneri sugestii practice pentru zolvarea unor probleme vieții economico-sociale.Evantaiul tematic al activității comisiilor permanente este astfel extrem de larg. în domeniul economic acestea urmăresc : investigarea activității întreprinderilor de interes local, creșterea susținută a producției și productivității muncii, folosirea mai eficientă a investițiilor, mai buna folosire a suprafețelor productive, a mașinilor și instalațiilor, reducerea consumurilor snecifice, înnoirea sortimentelor si.ridicarea calității producției, coordonarea activității cooperativelor meșteșugărești cu aceea a întreprinderilor de interes local pentru evitarea de paralelisme în activitatea productivă etc.în domeniul social-cultural, comisiile permanente sprijină activitatea instituțiilor locale — școli, spitale, muzee, biblioteci, case de cultură etc. — participă la activitatea de ridicare a nivelului cultural al cetățenilor, inițiază acțiuni de masă cu caracter social-cultural.în domeniul administrației, comisiile permanente stu-

diază modalitățile de acțiune și elaborează propuneri pentru îmbunătățirea conducerii organizațiilor subordonate consiliilor populare, reducerea cheltuielilor administrative. întărirea disciplinei și ordinii, mobilizarea oamenilor muncii la acțiunile de interes local.Comisiile permanente răspund de Întreaga lor activitate în fața consiliilor populare care le-au ales, fiind obligate să prezinte acestora rapoarte cu privire la constatările făcute, cît și în ce privește propria lor activitate.Experiența arată că nivelul calitativ al activității comisiilor permanente este condiționat în mare măsură de modul în care comitetele sau, după caz, birourile executive ale consiliilor populare asigură sprijinirea, îndrumarea și coordonarea activității acestora, le orientează spre problemele centrale, esențiale ale activității economico-sociale. în acest sens este deosebit de necesar contactul sistematic al comitetului sau biroului executiv cu președinții comisiilor permanente, în scopul de a-i pune la curent cu acțiunile cele mai importante ce urmează a fi întreprinse, cu conținutul ■planurilor de muncă — și, în același timp, de a se informa asupra desfășurării activității comisiilor. Evident. luarea în considerare de către comitetele executive a propunerilor și sugestiilor formulate de comisiile permanente constituie un sorijin de seamă pentru activitatea consiliilor populare și, totodată, un factor stimulator pentru comisiile permanente.în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, comisiile permanente sînt chemate să ridice nivelul întregii lor activități pe plan economic, social, cultural și ’ edilitar-gospodăresc. să manifeste mai multă inițiativă și să asigure o mai largă participare a cetățenilor la realizarea sarcinilor dezvoltării multilaterale a fiecărui județ, municipiu, oraș, a fiecărei comune.
V

Azi, la lernut, județul Mureș. Blocuri ca la oraș, strâzi ca la oraș. Imagine obișnuită intr-una din comunele de ozl cărora mîine le vom spune oraș Foto : S. Cristian

ÎN JUDEȚUL VASLUIRealizări ale cooperației deconsuni ..Prin grija cooperației' de consum din jiYdhțuls? Vaslui, an de* an sînt date în folosință noi magazine. cofetării, unități de prestări servicii pentru populația satelor. Amplasate în construcții noi sau în localuri renovate și modernizate, aceste u- nități contribuie la tot mai buna aprovizionare și servire a locuitorilor din comunele și satele vasluiene. Numai în anul 1975, circa 50 de unități din rețeaua cooperației de consum vasluiene au fost modernizate pe principiile formelor avansate de servire și etalare a mărfurilor. La Vetrișoaia, de exemplu, au fost date în folosință un magazin de textile-incălțăminte, o unitate jfentru desfacerea produselor metalo-chimice, o alimentară cu autoservire și o cofetărie. Printre unitățile comerciale modernizate de cooperația de consum în județul Vaslui se numără și cele din localitățile Codăiești, I- vănești. Pungești, Murgeni, Săl- ceni, Grăjdeni. De asemenea, în ultimul timp au fost date în folosință 30 de ateliere pentru servirea populației timplării, cojocarii, construcții civile etc.) înființate șase centrecbiziționarea surplusului de produse agroalimentare de la membrii cooperatori.
(croitorii, secții de și au fost pentru a-

Carnet de lectură
Dicționarul tezaur al limbii române, inițiat de Hasdeu, parțial realizat sub direcția lui Sextil Pușcariu din 1913 încoace, va fi terminat curind, în întregime.Iată, a apărut nou volum masiv ; tera R, redactată colectivul lingvistic ■la Cluj-Napoca / conducerea lui Vasile Ilreban și Bela Kele- men). Conține 7 255 de cuvinte-titlu și trimiteri, avînd definiții pentru toate sensurile și nuanțele de sensuri, precizări de ordin gramatical și stilistic, foarte registre de care evocă limbii și capacitatea ei de mlădiere sub condeiul autorilor inspirați. Sînt menționate variantele arhaice, regionale, populare, toate formele vînt, fiecare cheindu-se, punctul de cuvîntului
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bogate atestări trecutul
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noastră : originea, etimologia lui.Astfel, un deziderat vechi de un secol și mai bine, formulat In primele proiecte de lucrări ale Academiei

TEZÂUR“
Litera R*J
Române, e pe cale de a fi împlinit. Căci, puțin a mai rămas ca să vedem încheiat acest mare Dicționar, despre care, acum patru decenii — cînd a- părea în fascicole litera C sub conducerea lui Pușcariu — doveanu a scris Sa- o pagină antologică de la in-elogiu, de îndemn lectura totdeauna structivă, agreabilă chiar, a marelui te

® Producțiile medii de lapte sînt în creștere, dar persistă inegalități ® 
lor © într-adevăr, ochiul stăpînului îngrașă animalele, dar sînt și îngrijitori la 

spiritul gospodărescIn unitățile agricole de stat din îngrijitoarea Emilia Miroii;'au: toS Ye-1județul Iași, în prima decadă din zultat creșterea normală, fără nici oi acest an, producția medie zilnică , de, pierdere a vițeilor. Economista fer- 'lapte a ajuns la. 12 1 pe vacă 'fu- mei.’’’•Ruxandra IoSipesctl, rajată. în cooperativele agricole s-au obținut cu peste 800 hl lapte mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul trecut. Rezultatele ar putea fi mult mai bune dacă s-ar acorda aceeași atenție iernării animalelor în toate unitățile agricole. Or, în timp ce la cooperativa agricolă Lețcani se ' obțiri 10,5 1 lapte pe vacă furajată, la Verșani și Holboca media zilnică este de numai 1—3 1. Am urmărit mai îndeaproape cum se ocupă cadrele de conducere și îngrijitorii de iernarea animalelor.La Lețcani, toți îngrijitorii respectă cu conștiinciozitate programul de lucru. Zilnic, șeful fermei, dr. Gh. Paloșanu și președintele cooperativei. Traian Meriu, îndrumă și controlează activitatea îngrijitorilor, se ocupă de alcătuirea rațiilor, de repartizarea și prepararea furajelor, funcționarea normală a instalațiilor mecanice pentru muls, adăpat și evacuarea dejecțiilor. Și la cooperativa din Țigănași unde, anul trecut, cea mal mare parte din suprafața agricolă a fost inundată de trei ori, furajele, atîtea cite sînt, se folosesc gospodărește ; toate grosierele — coceni și paie — sînt trecute prin moara cu ciocănele pentru a putea fi consumate de animale în întregime, fără nici o risipă. Președintele cooperativei, ing. Petru Dascălu, se ocupă direct de ferma zootehnică ; îi întîlnim Ia „creșa" de viței unde” cresc viitoarele cirezi de vaci. Ordinea și curățenia, aerul curat, alimentarea cu biberonul executată de

verifica temperatura interioară din adăpostul vițeilor pentru a pune în funcție aeroterma sau pentru a înteți focul în soba cu cotlon amenajată din timp. Pentru reducerea umidității, pe pardosea se presară praf de var nestins. Totul este simplu și practic ; aplicabil în orice fermă de vaci.

Acum se acordă maximă atenție supravegherii celor 400 de vaci gestan- te a căror furajare se face după rații calculate în raport cu producția de lapte planificată.în cooperativele agricole în care nu se simte mîna gospodarului, unde nu se respectă programul de furajare și îngrijire a animalelor firește că rezultatele sînt nesatisfăcătoare. La Verșeni nu se asigură rația normală de furaje necesare, din care cauză de . la 362 vaci mulse zilnic se livrează o cantitate insuficientă de lapte. Ca urmare a furajării necorespunzătoare, sporul în greutate la vițele este de-abia 250 g pe zi, față de 700—800 g '■ cooperativaîn zilele punerea în furajere, a canice la . .Acum, se cere un plus de atenție
cît se înregistrează la din Lețcani.de iarnă este necesară funcțiune a bucătăriilor tuturor mijloacelor me- prepararea furajelor.

pentru a duce pînă la capăt măsurile inițiate îh vederea utilizării nutrețurilor grosiere. In multe unități totul se rezumă la tocareâ cocenilor, fără să se aplice umectarea acestora alte nutrețuri. La Vînători, la moara tre două reparații, runțiți, dar nu s-au asigurat cantități minime de borhot sau melasă pentru „dospirea" acestora. Din cau-
măsuri pentru și amestecul cu cooperativa din cu ciocănele, în- cocenii sînt mă-

ză că nu s-au amenajat bazinele de ciment în „bucătăria furajeră", a- ceasta nu poate fi utilizată pentru îmbunătățirea calității furajelor, prin amestec, fermentare etc. Intrucît situații de acest fel se întîlnesc în multe ferme este necesar ca organele agricole să sprijine mai mult unitățile în gospodărirea furajelor pentru a obține producții sporite în cursul iernii și a avea certitudinea că animalele vor putea fi hrănite rational pînă Ia sfîrșitul primăverii.în această perioadă cînd se obțin mii de miei, trebuie luate toate măsurile de adăpostire și îngrijire pentru prevenirea oricăror pierderi. „Avem deja 500 de miei în încăperile de fătare sau în compartimentele amenajate separat în două saivane — preciza ing. zootehnist Toma Ailuțoaiei, șeful fermei zootehnice a cooperativei agricole Bălțați. Pentru miei s-au asigurat nutrețuri

Sub clar de lună

— Faptele s-au petrecut cum am arătat și la cercetări : mi s-au luat banii și ceasul 1— Mie mi s-a luat și haina de piele. Am rămas și fără acte, și fără bani...— Eu cer să fie obligați făptașii la păgubiri. Mi-au luat banii, ceasul și lănțișor de aur....Unul după altul, păgubașii trec fața instanței (Judecătoria sectorului 4) și își formulează pretențiile la despăgubiri. Au fost atacați, au fost jefuiți de cei ajunși în boxa acuzaților și cer să se aplice legea, să se facă dreptate, făptașii din boxă să fie pedepsiți cum se cuvine. Sînt cinci : Marin Ștefan (București, str. Părului 32) ; Răducanu Gheorghe (comuna nești, județul Argeș) ; Marin Vasile Gh. Județul nr. 6) ; Păsăroiu Lucia Țarcului nr. 44) ; Marin Sanda (str. Țarcului nr. 44). Toți cinci fără ocupație, toți certați cu munca. Trăitori din expediente de tot felul, din înșelăciuni și, cînd se putea, chiar din jaf. Pentru asta își alegeau ' cu grijă victimele. Adică le căutau prin localuri și sorții alegerii cădeau asupra celor care se înfrățiseră mai bine cu paharul și li se stîrnise cheful de aventuri galante. Pentru aceasta. Sanda ori Lucica, ..special Instruite", jucau de minune farsa amorului la prima vedere. Urmau plimbările sub clar de lună. După care proaspeții curtezani, altminteri oameni cu rostul lor, se trezeau într-un tîrziu și din băutură și din eroare, fără ceas, fără bani și adeseori îm- brăcați cu mult mai subțire decît la incepu- tul serii....Pentru faptele lor, cei cinci inculpați au fost condamnați, în primă instanță, la

des-unprin
nr. Căli- (str. (str.

pedepse între 1 an și 4 luni și 6 ani închisoare. Timp destul să se cumințească. Cît despre victimele aventuroaselor întîmplări, sperăm că pățaniile prin care au trecut, datorită prea marii prietenii cu paharul, le vor fi de învățătură.Și nu numai lor.
Din... „nebăgare 

de seamă"

că nu se aștepta la așa ceva din partea lui. „Afacerea" a ajuns în fața instanței :— Recunosc că mi-a oferit bani, dar... am refuzat. Nu știu cum se face că a reușit să mi-i strecoare în buzunar fără ca eu să bag de seamă... Apoi am plecat în deplasare și am pierdut din vedere să-i mai restitui... -Cum a sucit-o. cum a Invîrtit-o. pînă la urmă tot trafic de influență a rămas, cu toată... nebăgarea de seamă. A fost condamnat la 6 luni închisoare și confiscarea sumei respective. Sentință definitivă.

zaur al limbii noastre: cuvinte vechi, cuvinte noi in eterna mișcare a vieții, cu adaosul continuu al elementelor de civilizație nouă, îmbogățită mereu prin creația modernă.Ca să formulăm și obiecții : credem că, totuși, bogăția excepțională a sinonimelor românești putea fi maî bine valorificată în completarea definițiilor (de exemplu, la remania, renăscut, re- tribui etc.). Un anumit număr presa decenii trîns.Lucrarea e colosală; un adevărat monument al culturii naționale, sursa viitoarelor dicționare și a studiilor de limbă.

sănătate
de mîine
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Gh. BULGAR
• „Dicționarul limbii 

române (D.L.K.), tomul 
IX, litera R. 641 pp., E- 
ditura Academiei Repu
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nia.
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care trebuie „îngrășat**

combinate și fîn vitamînic de cea mai bună calitate. Măsuri suplimentare s-au luat pentru a preveni urmările unui eventual viscol. Ușile grajdurilor au fost etânșeizate cu camere de cauciuc uzate, iar în a- dăpostul de viței s-au instalat ele- veuze pentru încălzire. Deși parcul de furaje este aproape, pentru mai multă siguranță s-au adus baloți de paie și fîn lingă grajduri — rezervă pentru cîteva zile".Măsuri de protecție contra viscolului s-au luat și la complexul de îngrășare a mieilor din Movileni. Aici, toate tronsoanele pe care stau aproape 9 000 de miei și ovine adulte au pereții etanșeizați cu folii de polietilenă, atît cît este necesar pentru a menține microclimatul constant, indiferent de starea vremii. Există însă dificultăți neprevăzute ; sute de oi reformate sînt în realitate gestante. Din cauza neglijenței manifestate de specialiștii cooperativelor care au livrat aceste oi necorespunzătoare pentru prăsilă, nu se știe care animale pot fi sau nu livrate pentru carne.Ancheta întreprinsă în _______zootehnice din județul Iași duce la concluzia că există experiență bună, insuficient folosită. Iată un domeniu al activității specialiștilor și cadrelor de conducere, o direcție de acțiune pentru organizațiile de partid și consiliile populare, chemate să se ocupe cu perseverență de aplicarea metodelor unităților fruntașe, de .organizarea exemplară a muncii în fermele zootehnice în vederea creșterii producției de carne, lapte, lină.

ferme

C. BORDEIANU

Este un fapt pe care 11 constatăm din ce în ce mai frecvent, anume că în ultimii ani se prezintă la cabinetele medicale de specialitate un număr tot mai mare de femei în jurul vîrstei de 40 de ani, care solicită tratamente pentru a avea copii. Pornind de la această situație, prof.dr. docent MARCELA PITIȘ, de endocrinologie medico-farmaceutic șef dinal catedrei Institutul București, ne preciza :— Avem obligația morală'față tinăra generație de a-i arăta că nătatea urmașilor depinde de starea de sănătate a mamei și a tatălui, de a-1 explica, în modul cel mai sincer, riscurile pe care și le asumă prin necunoașterea unor realități. Este impresionant să vezi cu cîtă stăruință ne cer ajutorul, cu cîtă perseverență urmează tratamentul aceste femei, în dorința lor de a avea copii. Dar de ce. așa tîrziu ? Răspunsul este a- proape întotdeauna același : „Cînd ne-am căsătorit ne gîndeam noastră, să alta, pentru fort, să nu tăm din primii ani ai căsniciei grija copiilor etc., „Acum,... Soțul dorește foarte mult un moștenitor, dar...". Da, pentru că natura își are legile ei. Cea mai bună • perioadă, din viața unei femei, pentru a da naștere unor copii cu o vitalitate crescută, sănătoși și viguroși, este între 20 și 35 de ani. Mă refer la primii copii, pentru că orice femeie sănătoasă poate avea copii fără dificultăți și după 40 de ani, dacă a mai născut însă.Cine nu a observat că femeia devine mai echilibrată, mai frumoasă după o naștere ? Pentru că o sarcină normală, datorită modificărilor hormonale, este de natură să stimuleze funcțiile Întregului organism. Dimpotrivă. folosirea contraceptivelor — fabricate pe bază de hormoni inhibitori — provoacă dereglări uneori ireversibile. în țările în care se utilizează curent asemenea contraceptive a apărut chiar o patologie specifică la tinerele femei, datorită acțiunilor inhibitorii asupra hipofizei și funcției uterului. Efectele folosirii lor sint de la cele mai banale tulburări pînă la boli mai mult sau mai puțin grave : ingrășarea excesivă, favorizarea apariției unor procese patologice vasculare (flebite, tromboflebi- te), sensibilizarea unor organe vitale ca ficatul (insuficiență hepatică), pancreasul, predispoziție pentru diabet, amenoree ș. a.Aceste precizări, făcute cu competenta unui reputat endocrinolog, se regăsesc statistic în anchetele epide- miologice întreprinse în rîndul meilor longevive de la noi : cele multe dintre ele au avut copii meroși și încă din tinerețe, ueci în plină vigoare biologică. Dar pentru a realiza acest deziderat trebuie vegheat atent asupra stării de sănătate a femeii.în acest sens, se cuvine menționată o experiență pozitivă : organizarea de controale medicale pentru prevenirea și depistarea unor afecțiuni cronice, a stărilor de sterilitate, pentru preîntimpinarea și depistarea precoce a unor boli a căror evoluție poate deveni gravă, acțiune de profilaxie pe care o desfășoară în prezent comisia de femei

de 
să-

același :eram foarte tineri, să avem mai întîi casa ne mai cumpărăm una- con-pur-
etc.“. Și acum ? —

fe- 
mal 
nu- 
deci

zi, cînd se face lumină, pentru toate cele strîmbe și nedrepte. Și începînd din ziua aceea cînd a început să se facă lumină, Marin Măgureanu nu mai este șef de depozit. Și pentru că el și complicii săi au „deturnat" în folosul lor combustibil în valoare de 27 000 de lei, au ajuns coincul- pați și condamnați la pedepse cu închisoarea : după fapte. M. Măgureanu a căpătat 3 ani și 6 luni. Are timp să-și explice de ce a făcut ce-a făcut.

lui ar fi fost dispus ca, la cerere, să se fi comportat ca un tată. A fost lămurit de instanță — prin sentința de condamnare pronunțată — că un asemenea comportament de „tată la cerere" se numește a- bandon de familie.
Din caietul

din cadrul Consiliului sindical al Centrului universitar București.Referindu-se la această inițiativă valoroasă, dr. GEORGETA DOMO- COȘ, șef de lucrări la Institutul medico-farmaceutic din București și responsabila comisiei, ne relata :— Totul a pornit de la analizarea stării de sănătate a celor circa 6 000 de femei — cadre didactice și perso- , nai tehnico-administrativ — care muncesc în învățămîntul superior din Capitală. Ne-a frapat în special frecventa unor suferințe de tip inflamator cronic (anexite, metrite, infecții banale) care, netratate, din neglijență, din necunoașterea urmărilor, pot evolua spre forme mai mult sau mai puțin grave. Se știe, de exemplu, că sterilitatea poate sa apară la femei și în urma unor asemenea inflamații netratate la timp. Se punea deci problema unui control competent și, eventual, a tratamentului necesar, prin mobilizarea unor specialiști din diferite unități medicale din Capitală. Cu sprijinul biroului centrului universitar de partid, am reușit să organizăm aer țiunea și să antrenăm cadre competente din clinici specializate, oameni entuziaști, care s-au angajat, în afara obligațiilor profesionale curente, să investigheze tot personalul nostru feminin. Ne-au fost de un real ajutor. Menționăm sprijinul efectiv, competent și entuziast al dr. Maria Mândru- Ungureanu, medic primar, șefa laboratorului de citologie de la Maternitatea Polizu, dr. Viorica Coteață de la Maternitatea Filantropia, dr. Gilda Lepădatu de la Spitalul clinic de femei „Dr. C. I. Cantacuzino", al colaboratorilor profesorilor I. Sîrbu și Gh.. Cristea de la clinica Giulești și, respectiv. Spitalul Brâncovenesc Ș S. a.într-un timp relativ scurt (acțiunea este în curs de desfășurare) s-a reușit, din aprilie și pînă în prezent, eă fie consultate peste 3 000 de femei. Acțiunea profilactică a și început să evidențieze unele concluzii legate de .îmbunătățirea stării de sănătate a femeilor investigate. Nu puține dintre ele au fost surprinse cînd, în urma consultului, li s-au descoperit afecțiuni pe care nu le bănuiau. Odată cu luarea în observație au fost supuse și unui tratament adecvat. Se știe că orice boală cu cît este depistată mai repede, la începutul evoluției ei, cu atit are șanse mai radicale de vindecare. Chiar și în cazul cancerelor de sîn și uter, depistarea precoce echivalează cu vindecarea în 90 și chiar 98 la sută din cazuri — țara noastră, prin asemenea preocupări de descoperire în stadii incipiente a cancerelor Ia femei, aflîn- du-se printre țările cu cel mai mare număr de cazuri vindecate.— Avem satisfacția — ne spunea în continuare interlocutoarea — alături de întregul colectiv care a inițiat și urmărește această acțiune profilactică — de a fi contribuit pe a- ceastă cale, efectiv, lă redarea sănătății multor femei care își vor îndeplini astfel și mai bine a- tributul de mame și, totodată, funcția lor socială.— în adevăr, este o inițiativă lăudabilă, care ar merita să intre în a- tenția și preocuparea cadrelor medicale din numeroase județe unde, prin mobilizarea tuturor forțelor, se pot întreprinde acțiuni de profilaxie ca și de educație sanitară a femeilor.— De un succes deosebit — a apreciat în încheiere dr. G-eorgeta Domo- coș — s-au bucurat discuțiile organizate, de exemplu, la Institutul de teatru din București pe probleme ca : factorii de risc în bolile cardio-vas- culare, teme de educație sanitară, igienă ș.a. în continuare, comisia de femei și-a propus o mai strînsă colaborare pe această linie cu organizațiile de tineret. O inițiativă bună, pentru că de gradul de cunoștințe in acest domeniu depinde atît sănătatea tineretului, cît și a urmașilor noștri.
Elena MANTU

— Domnu’ David, ajută-mă și pe mine să-mi aduc fata aici la fabrică, în Poiana Codrului. Dumneata poți, că doar ești rudenie cu directorul...— De, măi Petre, rudenie, rudenie da’...— Știu domnu’ David, te-oi mulțumi și eu pentru vorba bună pusă unde trebuie.— Mă, să nu crezi că pentru mine, știi doară că...— Știu, ce să mai discutăm. Trimit bă- iatu’ acasă după bani.Așa s-a încheiat tranzacția între loan David și Petre C„ ambii din comuna Poiana Codrului. în schimbul sumei de 1 000 lei, I. D. se angaja să pună o vorbă bună pe lingă vărul său, directorul fabricii de sticlă din aceeași localitate. Dar a trecut o lună și nu s-a „simțit" nimic. Supărat, la un pahar de vin. Petre C. face publică tranzacția, lucru care ajunge și la urechile directorului. Acesta, indignat, îl cheamă la ordine pe vărul în cauză? Ioan David dă din colț în colț, zice că nici prin gînd nu i-a trecut să se ocupe cu așa ceva — adică cu trafic de influență. Este chemat și Petre C„ care ipărturisește însă, deschis, că i-a dat lui David, pentru „intervenție’1, cei 1000 de lei.Pină la urmă. David i-a înapoiat banii reclamantului. Nu însă fără a-1 apostrofa

Nici cu lemnele
nu poți fi de lemn

— Recunosc faptele arătate în actul de acuzare. Ce nu pricep și nu pot să-mi explic de fel este tocmai de ce am făcut eu asemenea lucruri......Cel care in fața instanței nu-și putea „explica .de fel" motivul propriilor sale fapte a fost pînă nu de mult șef al depozitului nr. ............................................. .........bilul" din în această țeles, avea lemnele și ajungă la aceștia în cît mai scurt timp. Și, bineînțeles, să ia cuvenitele măsuri ca în depozit să decurgă totul corect : cîntărire, programări, transporturi etc. Dar... unii dintre clienții depozitului 32 au avut nefericitul prilej să constate că nici șeful, nici subalternii nu prea se țineau de cu- vînt. Una promiteau, alta făceau. Așa că aștepta omul o zi, două și... zadarnic. Lemnele se rătăceau prin oraș, pe la neamurile și prietenii... expeditorilor.Pină într-o zi. Fiindcă există o anume

32 al întreprinderii „Combusti- Capitală — Marin Măgureanu. calitate, cum este de la sine in- îndatorirea să facă în așa fel ca cărbunii achitați de cetățeni să

Amnezia
grefierului LA „ELECTROCONTACT"

și obligațiile 
de tată

— Tovarășe președinte, n-a fost din rea- voință, dar zău că n-am știut să aibă nevoie...— Cum n-ai știut 1 Doar locuiești în a- celași imobil cu cei doi copii ai dumitale ?! se întreabă nedumerit magistratul.loan Botîrlă (str. Magnoliei 37, Șatu-Ma- re) pare descumpănit. Cu mulți ani în urmă, cînd și-a destrămat familia, cei doi copii minori au fost încredințați spre creștere și educare bunicilor — părinții lui, iar el fusese obligat să plătească pensie de Întreținere — 150 lei de fiecare copil. Dar de mai bine de patru ani n-a mai binevoit să se mai achite de această obligație. Motivul ? N-a știut că propriii săi copii au nevoie de acest mic ajutor material:.. Dîn- du-și seama că acest gen de scuză nu poate fi luat în considerare, I.B. încearcă o nouă „apărare" :— Onorată instanță, eu le-aș fi dăr dacă nu mi s-a cerut...Adică, tot copiii ar fi de vină. Dumnea-plătit,

„în timp ce mergeam spre casă am fost 
Oprit de către organele de miliție, la in
tre bărea cărora n-am putut să dau vreo 
explicație de unde vin noaptea cu două 
navete cu sticle de bere, așa că in această 
situație am recunoscut cinstit că le-am fu
rat, ceea ce rog să nu fie trecut cu ve
derea".(Declarație în dosarul nr. 2779/1975 Tribunalul municipiului București).

„Recunosc că ăm luat fără știrea recla
mantului motoreta lui „Mobra" și am cir
culat cu ea fără să am permis de condu
cere, însă am considerat că fac o glumă..."(Declarație în dosarul nr. 3484/1975, Judecătoria sectorului 3).„Din 1967 nu m-am mai angajat in tim
pul muncii, însă am lucrat particular in

unor 
asta 

fiind

— BOTOȘANI

calitate de contabil la responsabilii 
restaurante care mă plăteau pentru 
cu cite 400 lei lunar, plus o masă, 
astfel Convinși că le-am pus ordine in a- 
faceri..."(Fragment din declarația inculpatului. Dosarul nr. 5866/1975. Judecătoria sectorului 3).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

Tehnologii 
perfecționateLa întreprinderea „Electro- contact" din Botoșani este in cura de finalizare acțiunea de reamplasare a mașinilor și îmbunătățirea fluxurilor tehnologice. Astfel, în urma reampla- sării utilajelor și a mașinilor la secțiile de strungărie, prese mecanice și construcții metalice a rezultat un spațiu disponibil care este folosit în prezent pentru amplasarea de noi mașini și utilaje și crearea de sectoare pentru prototipuri și autodotare. Odată cu aceasta, se realizează și un flux tehnologic mai eficient.— Prin măsurile aplicate pînă acum, ca și prin cele pe care le vom adopta în continuare — ne spune Gheorghe Bulgaru. inginerul șef al întreprinderii — vom realiza suplimentar anul a- cesta o producție în valoare de circa 15 milioane lei, (Ion Maxi- miuc).
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Ministrul afacerilor
va face o vizită

externe al României
oficială în Austria Cu sprijinul cetățenilor,

t V

DIVERS
Ministrul. afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, va face o vizită oficială în Austria, în perioada 25—28 ianua- rie 1976, la invitația ministrului federal al afacerilor externe al Austriei, dr. Erich Bielka. în folosul cetățenilor

I
„Eșarfa
lui Stefan9

cel Mare"

I
I

Vrînd să organizeze o expozi
ție cu prilejul împlinirii unei 
jumătăți de mileniu de la ves
titele lupte purtate de Ștefan 
cel Mare la Războieni, lucrătorii 
de la Arhivele Statului din Pia
tra Neamț se străduiesc să de
pisteze noi documente și măr
turii legate de acest moment 
important din istoria Moldovei. 
Iată că, printre lucrurile de 
mare valoare deținute sau ofe
rite pînă acum de diferiți cetă
țeni din județ se află și o e- 
șarfă. Ea poartă chiar denumi
rea „Eșarfa lui Ștefan cel Ma
re". Este vorba de o eșarfă din ■' 
borangic, pe care o mină mă- i 
iastră a desenat cu migală chi- | 
pul domnitorului 
perb 
scene 
lupte 
ievod. 
șarfei 
realizării sale : 1864, 
precizarea : „Lucrată 
jirea lui Negruzzl".

lingă un su
cul alb și înconjurat de 
sugestive din principalele 
purtate de strălucitul vo- 
Intr-unul din colțurile e- 
se află incrustat anul 

însoțit de 
sub ingrl-

Balotul
suspectLucrătorii postuluidin Cornești — Dîmbovița se aflau în misiune. Oprind unul din autovehicule, au cerut actele la control. Uitîndu-se mai bine la încărcătură, au zărit, printre altele, un balot suspect. Era un balot de fibre tip melană. Greutate : 45 kilograme. Sursa : sustras de la o filatură din București. Destinația : o cetățeancă din Cornești, amatoare de chilipir. Autori : Al. Soare din Brănești — Ilfov și Viorel Co- mărniceanu din Capitajă. Amîndoi șoferi la I.T.A. Amîndoi au tras acum ta, iar afacerii i s-a Plus ce mai urmează.

de miliție

București. pe dreap- pus stop.

în drum spre iran Ministrul afacerilor externe
al R. P. Ungare a făcut o escală la București

BACĂU : Lucrări edilitar- 
gospodărești de larg in

teres cetățenesc
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S-a întîmplat |
la „Capra 
neagră"

Restaurantul — renumit, 
altfel — „Capra neagră"

de 
din 

Poiana Brașov. De la o masă, 
un consumator solicită ospăta
rului nota de plată. Ospătarul 
vine și începe să socotească* in 
gind, face totalul. — tot în gind, 
apoi rostește suma, însoțită de 
urarea „Să vă fie de bine".

— Și dumneavoastră. Dar n-ar 
fi mai bine să scoateți carnețe
lul, să văd și eu, negru pe alb, 
ce și cit mă costă 7

— Cum 1 N-aveți încredere ? 
Vai de mine ! Sîntem firmă 
rioasă. Ce, dv. 
rocrația ?

— Nu-mi place 
nici...

— Nu-i nimic, 
la noi.

La puțin timp 
clientului, au „poftit" niște lu
crători de miliție, care au sanc
ționat contravențional pe toți cei 
trei ospătari care socoteau „în 
gind" și „după ochi" consuma
țiile. O asemenea „notă de pla
tă" i s-a servit și responsabilu
lui de la „Capra neagră" pentru 
„neținerea evidenței la zi". Spre 
ținere de minte. Nu știm dacă 
la plecare li s-a adresat celor 
care au făcut controlul frumoasa 
invitație „Mai poftiți pe la noi". 
Dar știm din sursă sigură că vor 
mai pofti. Chiar și... nepoftiți. 
Și nu numai la „Capra neagră".

vă place

birocrația,

se- 
bi-

dar

Mai poftiți pe

după plecarea

un
Ați auzit 
de Bucși ?

>Pentru a-1 distra pe Cristi,băiețaș de doi ani de pe strada Mihai Viteazu din Bistrița, bunicul său, pensionar, a crescut și a dresat un cîine de toată frumusețea, căruia i-a pus numele de Bucși. într-un costu- maș anume făcut, ca de eschimos, Cristi este plimbat zilnic pe aleile înzăpezite ale parcului orașului într-o săniuță trasă de... Bucși. Bunicul, însoțind săniuța, își continuă lecțiile de dresaj, la care Bucși dă răspunsuri numai de nota 10: „Bucși, mergi la pas! Bucși, mergi la trap! întoarce la stînga! Ia-o la dreapta! Oprește! Sau: Bucși, ai grijă de Cristi pînă mă întorc".Și Bucși stă de pază. Ba, mai mult: pînă la întoarcerea bunicului, Bucși îi acordă lui Cristi un „supliment" de distracție, fă- cînd tot felul de ghidușii. Un amănunt : Cristi și Bucși se înțeleg de minune. Sînt amîndoi cam de aceeași vîrstă.
Ce a păzit 
paznicul ?

Mircea Ioan Turcu s-a furișat 
într-o noapte în incinta lotului 
de construcții din Cluj-Napoca 
al Grupului de șantiere con
strucții montaje și reparatti 
Tîrgu-Mureș. S-a urcat la vo
lanul unei autobasculante și a 
pornit la plimbare pe rufa Cluj- 
Napoca—Dezmir și retur. In altă 
noapte a repetat furișarea în a- 
ceeași incintă, a luat tot o auto- ■ 
basculantă și s-a plimbat pe a- 
ceeași rută. „Aventura" l-a cos
tat pe plimbărețul nocturn un 
an și șapte luni închisoare. Un 
amănunt: a pornit la volanul 
autobasculantelor respective fără 
măcar să aibă permis de con
ducere. Ce o fi păzit... paznicul 7

• ••

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii'

în drum spre Iran, unde va tua o vizită oficială, Frigyes ___ _ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, a făcut, sîmbătă după-amiază, o escală la București.La aeroportul Otopeni, ministrul de externe al Ungariei a fost salutat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Constantin Oancea,

efec- Puja, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față Biczâ Gyorgy, ambasadorul R.P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.în timpul escalei, între cei doi miniștri de externe a avut loc o convorbire cordială, prietenească, asupra unor probleme de interes comun.(Agerpres)
naționale aCu prilejul celei de-a XVII-a a- niversări a Zilei naționale a Republicii Cuba, la liceul „Republica Cuba" din comuna Fierbinți, județul Ilfov, a avut loc sîmbătă o manifestare a prieteniei româno-cuba- neze.Aniversarea în acest cadru a evenimentului istoric din viața poporului cubanez a reunit reprezentanți aî Ministerului Educației și în- vățămîntului, Ministerului Afacerilor Externe, cadre didactice și elevi. Au luat parte, de asemenea, Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Republicii Cuba la București, n“iem- bri ai ambasadei, studenți cubanezi care se pregătesc în instituții bucu- reștene de învățămînt superior.

Manifestarea organizată cu acest prilej, au subliniat Florian Popescu, directorul, liceului „Republica Cuba", și ambasadorul cubanez, Humberto Castello Aldanas, în alocuțiunile rostite, constituie o expresie a bunelor relații de prietenie și solidaritate frățească statornicite între cele două partide, popoare și țări, legături care au cunoscut o remarcabilă dezvoltare în Nicolae zitel în Castro.A urmat apoi un susținut de elevi ai binți, de un grup studenți cubanezi.

Prin participarea cetățenilor la acțiunile de bună gospodărire și înfrumusețare a localităților, consiliile populare din județul Bacău au realizat anul trecut lucrări edilitar-gos- podărești în valoare de peste 328 milioane lei. Acestea sînt concretizate în amenajarea și întreținerea a peste 900 hectare spații și zone verzi, plantarea a peste 650 000 arbori și arbuști, construcția, repararea și întreținerea a 1 500 kilometri de drumuri, 4,3 kilometri poduri, lucrări de îndiguiri și de supraînălțare' a' digurilor pe o lungime de 123 km. Pentru anul acesta, cetățenii, în frunte cu deputății lor, din orașele și satele județului Bacău și-au propus să realizeze prin muncă patriotică 150 000 metri pătrați construcții de străzi și trotuare, 900 hectare amenajări și întrețineri de parcuri, pajiști și zone verzi, amenajarea și construcția de creșe și grădinițe, a- menajarea a 175 baze sportive și alte lucrări edilitar-gospodărești. (Gheorghe Baltă).

importante acțiuni de muncă patriotică. Valoarea acestora s-a ridicat anul trecut la 36.5 milioane lei, revenind în medie, pe locuitor, 1 500 lei. Numai cetățenii circumscripției electorale nr 12, în fruntea cărora a fost mereu deputata lor, Laura Chiș, au realizat lucrări în valoare de 4 milioane lei, concretizate în regularizarea unor văi și executarea a două diguri de protecție împotriva inundațiilor zonei industriale. Nu s-au• lăsat mai prejos nici cetățenii din circumscripțiile electorale 16 și 17. Cu toții au participat la ample lucrări de îndiguire și taluzare, amenajări și întreținere de zone verzi, de canale pentru conducte de alimentare cu apă. în prezent, edilii orașului Zalău, împreună cu deputății lor. realizează noile programe de activitate pe 1976, materializate în ■ bună parte în lucrări de extindere a rețelei de apă, repararea unor străzi, amenajarea de locuri de joacă pentru copii. îmbunătățirea comerțului stradal, a prestărilor de servicii și extinderea cultivării legumelor și zarzavaturilor pe toate terenurile virane și pe suprafețele disponibile din curțile cetățenilor. (Vasile Rusu).

DUMINICA, 18 IANUARIE
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului • Avan
premiera zilei.

8,40 Tot Înainte I Emisiune pentru pio
nieri.

9,35 Film serial pentru copil : Daktarl. 
10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm șl ce nu știm despre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,00 Magazin sportiv : Hochei pe ghea

ță : România — Ungaria. Rezuma
tul înregistrat de la patinoarul „23 
August" ; Cupa mondială la schi 
alpin — proba masculină de cobo- 
rire de la Morzine-Avorlaz (Fran
ța).18,55 Film serial : „Ascensiunea omului" 
— o producție a televiziunii engle
ze. Episodul 1. „Grăuntele din 
piatră".

17.45 Drum de glorii. Concurs pentru 
tineret, dedicat sărbătoririi a 100 
de ani de la cucerirea Independen
ței de stat a României. Participă 
reprezentativa județului Mureș.

19,00 Micul ecran... pentru cei mici I
19.30 Telejurnal.
20,00 Premiul I. Reportaj realizat la 

Pitești.
20,20 Film artistic : „Giuseppe Verdi" — 

producție a studiourilor Italiene. 
Regia : Rafaele Matarazzo. In dis
tribuție : Pierre Cressoy, Anna 
Maria Ferrero, Tito Gobbi. Mario 
del Monaco.

22,10 24 de ore • Sport.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonic, concertul 

Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor : Retiâ Klopfenstein (Elveția). 
Solist : Ștefan Gheorghiu.

20,00 Eroi Îndrăgiți de copil. Grădina 
minunată (Poveștile florii), șl In
ventatorul Balthazar, i

20.20 Ora melomanului : Johann Se
bastian Bach.

80.55 Film serial : Kojak.
LUNI, 19 IANUARIE

PROGRAMUL I
16,00 Telescoalâ.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Familii cu mii de vecini.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mai bun... continuă — con

curs de cultură generală și pre
gătire multilaterală.

20.55 Emisiune pentru tineret.
21.20 Roman-folleton : „Forsyte Saga". 

Episodul 4 — Masă la Swithin.
82,10 24 de ore.

PROGRAMUL H
17 00 Telex
17,05 Muzică ușoară eu formația Gelu 

Solomonescu.
17.30 File de dicționar • Medalion Jerzy 

Kavalerowicz • Filmul artistic : 
„Trenul de noapte". In distribu
ție : Leon Nlemczyit și Lucyna 
Winnlcka.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film seria! pentru copil : Daktarl.
20.25 Meridiane literare.
21.25 Telex.
21.30 Mandatul Încredințat. Reportaj- 

anchetâ printre deputați din con
siliile populare ale sectoarelor.

21,50 Portativ ’70. Revistă a muzicii 
ușoare.

urma vizitei tovarășului Ceaușescu în Cuba și a vl- România a tovarășului Fidelprogram artistic, liceului din Fier- de pionieri și(Agerpres)

SĂLAJ : Cum este depu
tatul, așa este și circum

scripțiaDeputății Consiliului popular orășenesc Zalău dovedesc prin fapte de vrednicie că sînt sufletul acțiunilor de interes obștesc, de gospodărire și înfrumusețare a localității în care trăiesc și muncesc. Pentru a putea realiza tot ceea ce și-au propus, ei s-au sprijinit în permanență pe comitetele de cetățeni, inițiind
Cronica zilei

O delegație română, condusă de către Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a efectuat o vizită oficială în Emiratele Arabe Unite și Oman. Cu acest prilej au avut loc discuții cu autorități competente din cele două state, referitoare la dezvoltarea relațiilor economice bilaterale. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 ianuarie. Tn țară : Vreme rece 
Ia început, apoi tn Încălzire ușoară. Ce
rul va fl variabil, cu timorări mal ac
centuate tn nordul șl estul țării, unde 
vor cădea precipitații, mal ales sub 
formă de ninsoare, reduse cantitativ. 
In rest, precipitații Izolate. Pe alocuri,

in vestul țării se va produce polei. Vlnt 
moderat, cu intensificări In zona de 
munte, unde va viscoli zăpada. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 14 șl minus 4 grade, local mal 
ridicate In a doua parte a intervalului, 
iar maximele Intre minus 5 șl plus 5 
grade. In București : Vreme relativ 
rece la început, apoi în încălzire ușoa
ră. Cerul va fl variabil. Vînt slab, ptnă 
la potrivit. Ceață dimineața șl seara, 
mai ales la sfirșltul Intervalului. Tem
peratura ușor variabilă.

ARGEȘ : Pentru mai buna 
aprovizionare a populațieiPrin grija consiliilor populare se extinde și se modernizează continuu baza materială de aprovizionare a populației din județul Argeș cu mărfuri alimentare și industriale. Numai In orașul Pitești au fost deschise în ultimul timp zeci de u- nități comerciale. In bugetul consiliului popular județean Argeș, a- probat recent de către deputați, s-au prevăzut importante fonduri pentru construirea în 1976 a 30 unități comerciale și 3 microcase de comenzi pentru desfacerea mărfurilor alimentare. Pe baza propunerilor și sugestiilor făcute «le deputați noile unități comerciale plasate cu prioritate în zonele dens populate. Cîrstea).

și cetățeni, vor fi am- cartierele și (Gheorghe
© SPORT • SPORT

Realizarea optimă a sarcmilor dezvoltării industrialeI
I
Ii cale,
I Pșeocuptndu-
I parametrilor
* cl r»»'iao4‘je»»»zn'3

I
I

(Urmare din pag. I)

SUDDEUTSCHE ZEITUNG: Municipalități în stare de criză financiară
• Reduceri drastice in investițiile locale • „Comunele 
ajung să nu mai poată oferi locuitorilor servicii și facilități ?"
• Șomajul la Miinchen : 35 000 de localnici și 7 000 de

imigranți
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tul că nu întotdeauna am reușit să determinăm toate organizațiile de partid și organele colective de conducere să acționeze suficient de ferm pentru valorificarea superioară a po- tențialului existent. Unele unități, cu i-se de îmbunătățirea pondere, ale industriei alimentare calitativi ,.ai. producției „nu au îndeplinit prevederile cincina- ,. lițlui, dimiriliînd astfel realizările celorlalte colective. De asemenea, unor obiective industriale noi, cum este cazul combinatului de îngrășăminte chimice complexe, li s-au decalat termenele de punere în funcțiune, fără a se corela corespunzător și sarcinile de plan. Subliniem că nici cooperarea dintre unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini nu a decurs în cele mai bune condiții, generînd pierderi de producție.Avind în vedere experiența acumulată, precum și sarcinile mobilizatoare care ne revin în actualul cincinal, 6 recentă plenară a comitetului județean de partid a analizat, în spiritul exigenței și responsabilității comuniste, neajunsurile manifestate în perioada 1971—1975, cauzele care le-au generat, stabilind măsuri politice și organizatorice concrete, de natură să conducă la realizarea în condiții optime, de către toate unitățile economice, a importantelor sarcini ce ne revin. Avem în vedere că, pentru primul an al actualului cincinal, planul de producție, la nivel de județ, prevede' o creștere a producției globale industriale de 14 la sută, întregul spor al producției — în valoare de 1,6 miliarde lei — urmînd să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii. Volumul total al-exportului urmează să. se mărească cu circa 53 la sută, iar procesul înnoirii produselor va continua prin asimilarea de noi tipuri de vagoane de marfă și clasă, strunguri, mobilier, noi sortimente de țesături, tricotaje, Încălțăminte, produse agro- alimentare ș. a.Aceste sarcini pun în fața comitetului . județean de partid, a tuturor organizațiilor de partid și colectivelor de oameni ai muncii probleme mari și complexe, pentru rezolvarea cărora s-a acționat energic încă din cursul anului trecut. Astfel, biroul comitetului județean - de partid, cu sprijinul ministerelor și al altor organe centrale, a analizat și stabilit măsuri corespunzătoare în ce privește pregătirea investițiilor pe 1976, încheierea contractelor economice, fundamentarea sarcinii de creștere a productivității muncii ș. a. Organele și organizațiile de partid au fost îndrumate să desfășoare o intensă

întreprinderilor republicane, dezvol- tîndu-se și cooperarea între unitățile republicane și cele ale industriei lo-
și creșterea continuă a Eficienței activității economice, comitetul județean de partid a îndrumat organele și organizațiile de partid, U.T.C. și sindicat în direcția desfășurării unei susținute munci politice și organizatorice, în vederea creșterii productivității muncii în fiecare întreprindere, Ia fiecare loc de muncă, în a- celași context, prin întărirea ordinii și disciplinei de producție, organizarea superioară a producției, ridicarea nivelului de pregătire a muncitorilor s-a asigurat ca în 1975 productivitatea muncii în industria județului să fie cu 56 la sută mai mare față de 1970, ceea ce a determinat ca peste 75 la sută din creșterea producției industriale să se obțină pe aceasta bază. ,A fost urmărită înnoirea producției prin asimilarea și introducerea în fabricație a unor produse de înaltă tehnicitate. S-a ajuns ca ponderea produselor noi să fie. bunăoară, la întreprinderea de vagoane de a- proape 90 la sută, la întreprinderea de articole metalice pentru mobilier și binale — de 75 la sută, la derea textilă U.T.A. - de ș. a. Sub genericul „Marca derii — prestigiul nostru" fâșurat și se desfășoară o acțiuni politico-edudative, obiectiv educarea oamenilor în spiritul răspunderii și mîndriei muncitorești pentru calitatea produselor. <Preocupările organelor și organizațiilor de partid pentru realizarea sarcinilor trasate de conducerea superioară de partid privind creșterea eficienței economice și-au găsit materializarea în faptul că s-au economisit, față de consumurile normate, 4 500 tone metal, aproape 20 mii mc material lemnos, 38,4 milioane kWh energie electrică, 52,5 mii tone combustibil convențional și altele. La obținerea acestor rezultate, ca de altfel a tuturor realizărilor din industria județului, a contribuit ampla întrecere socialistă, desfășurată sub egida inițiativei „Fiecare om al muncii — un bun proprietar, gospodar și producător socialist".Bilanțul realizărilor obținute în cincinalul 1971—1975 putea fi, desigur, mai bogat dacă nu ar fi existat și unele neajunsuri, generate de fap-

întreprin- 63 la sută intreprin- s-au des- serie de avînd ca muncii

muncă politică de masă, pentru mobilizarea tuturor colectivelor la o activitate-de producție ritmică încă din primele zile ale noului an.în atenția biroului comitetului județean de partid se află, în. conți-, . nuare, pe lingă soluționarea . opera- . tivă a diferitelor probleme curente, ce apar pe parcursul realizării planului, rezolvarea unor probleme, de perspectivă, care să ducă Ia ridicarea economico-socială a tuturor zonelor județului. în acest sens au fost definitivate zonele industriale din municipiul Arad, cit și schițele de sistematizare a tuturor localităților urbane și rurale, propunerile de amplasare a unor obiective industriale noi în orașele din județ, lipsite, în, prezent, de o industrie mai dezvoltată. împreună cu Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei urmează să definitivăm un program mai amplu de prospectare și valorificare a resurselor naturale ale județului. în atenția noastră va sta, de asemenea, înfăptuirea doptate de dețean de activul de gradului i de producție, ridicarea calității produselor, realizarea programului de investiții, sporirea productivității muncii, a eficienței întregii activități economice.Realizarea sarcinilor care ne stau în față necesită, după aprecierea noastră, un sprijin mal concret și operativ și din partea unor organe centrale. Avem în vedere mai ales derularea corespunzătoare a colaborărilor, care încă din primele zile ale acestui an creează unele probleme, asigurarea unor materiale — îndeosebi coloranți și chimicale — și a comenzilor la export pentru ____ 1.întreprinderi ale industriei ușoare, rezolvarea unor probleme de aprovizionare și desfacere.Experiența acumulată de comitetul județean de partid, de organele și organizațiile de partid în îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal anterior, alături de tezaurul priceperii și iscusinței oamenilor muncii din industria arădeană, precum și puternica bază materială de care dispunem, constituie premisele certe ale unei activități de viitor tot mai rodnice în îndeplinirea sarcinilor importante care ne revin prin Directivele Congresului al XI-lea al partidului, pentru sporirea contribuției județului Arad la edificarea României socialiste multilateral dezvoltate.

HOCHEI PE GHEAȚARomânia-Ungaria 8-1Aseară s-a disputat pe patinoarul „23 August" din Capitală meciul internațional amical de hochei pe gheață dintre selecționatele României și Ungariei. Partida s-a încheiat cu scorul de 8—1 (3—0, 3—1, 2—0) în favoarea sportivilor români. Au marcat Gheorghiu (2), Micloș, Huțanu, Antal, Varga, Pană, Tureanu, respectiv, Ba- lint.Astăzi, cele două formații se întîl- nesc din nou, cu începere de la ora 18,00. (Agerpres)
TENIS DE MASA: Primii 
oaspeți la Campionatele 

internaționale ale României -■/'A «uhnottfipȘ .•! ■Echipele de tenis de masă ale R. P. Chineze, care au sosit in Capitală în vederea participării la Campionatele internaționale ale țării noastre, au susținut primele antrenamente în sala sporturilor de la Floreas- ca. Lotul oaspeților este alcătuit din Lian Ko-lian, Li Cen-si, Hu Wei-sin, Yao Kuo-tsai (masculin), Yen Kue- li, Yu Cin-cia, Sun Min și Sa (feminin).Campionatele internaționale tării noastre, care vor reuni la sportivi și sportive din 10 țări, vor începe la 23 ianuarie.

„Primarul din Bremen, Hans Koschnick, care este totodată președintele Consiliului orașelor vest-ger- mane, a lansat un insistent semnal de alarmă. în raportul financiar anual al municipalităților și comunelor, prezentat recent la Bonn, el a menționat că orașele și comunele se găsesc în starea de „cea mai grea criză financiară cunoscută pînă acum". Datorită recesiunii economice a scăzut considerabil nivelul Încasărilor fiscale — principala sursă de venituri a municipalităților și comunelor. Recesiunea se face simțită prin șomaj, folosirea incompletă a forței de muncă, creșterea mai redusă a salariilor în comparație cu sporirea preturilor. Pentru redresarea situației financiare, comunele solicită o cotă parte mai mare din încasările fiscale. Dar nimic nu lasă să se creadă că atît guvernul federal, cît și landurile vor fi dispuse să se arate mai generoase față de comune...Cele circa 15 000 comune și uniuni de comune din R.F.G. aveau, la sfîr- șitul lui 1975, datorii în valoare de 80 miliarde mărci. Rambursarea a- cestor datorii va înghiți pînă la sfir- șitul anului în curs aproape o treime din încasările fiscale. Pe de altă parted nu va mai rămîne nici o marcă din încasările curente pentru

menținerea investițiilor comunale — măcar Ia actualul nivel — după cum se arată în raportul financiar al comunelor. De pildă, investițiile coniu- nale în domeniul construcțiilor vor scădea în 1976 cu cel puțin 8 la sută (valoare nominală). Oare ne îndreptăm spre o situație In care comunele vor reuși, ce-i drept, să se autoadministreze, dar nu vor putea o- feri nici un fel de servicii și facilitați 7“ — se întreabă ziarul.Același cotidian publică o informație privind situația de pe piața forței de muncă din Miinchen în luna decembrie 1975.„în luna decembrie, arată ziarul, a crescut considerabil numărul șomerilor. Au intrat în rîndul celor fără loc de muncă alte 2879 persoane, ceea ce a dus la o creștere a numărului total al șomerilor din Miinchen la 35 1 34. Aceasta reprezintă aproape 4 la sută din totalul forței de muncă miincheneza. Numărul locurilor de muncă repartizate în decembrie de oficiul pentru forțele de muncă a fost sub nivelul Înregistrat In luna precedentă. Pe lîngă cele 35 134 persoane din Miinchen înregistrate pe lista șomerilor (din care peste 18 000 bărbați și aproape 17 000 femei), o- ficiui avea în evidență 7 000 muncitori imigranți străini".

Minale start
i integrală a măsurilor a- i plenarele comitetului ju- partid și consfătuirea cu partid privind creșterea de folosire a capacităților

unele

VOLEI! Turneele de calificare 
la Jocurile Olimpiceîn mai multe orașe ftahene au început întrecerile competiției de . calificare pentru turneul final olimpic de volei masculin.La Perugia, în grupa a IV-a, selecționata României a întilnit formația R. F. Germania, pe care a învins-o cu scorul de 3—0 (15—5, 15—9, 15—9). în celălalt meci al grupei, reprezentativa Bulgariei scorul de 3—0 (15—1, de echipa Spaniei.Alte rezultate : Grecia—Islanda 3—0 (15—2, 15—1, 15—1) ; S.U.A.— Turcia 3—0 (15—8, 15—8, 15—11) ; Iugoslavia—Kuweit 3—0 (15—5, 15—3, 15—1) ; Belgia—Nigeria 3—0 (15—4, 15—4, 15—4).După cum s-a mai anunțat, pentru Jocurile Olimpice de la Montreal se vor califica două echipe.

a dispus cu15—5, 15—2)

TENISIn sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Atlanta (Georgia), contînd pentru Circuitul W.C.T., jucătorul american Jeff Borowiak a obținut o surprinzătoare victorie cu 3—6, 6—4, 6—4 în fața suedezului Bjorn Borg. Intr-o altă partidă, australianul John Alexander a dispus cu 6—4, 7—6 de Andrew Pattison (Rhodesia).Rezultate înregistrate in sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Indianapolis (Circuitul W.C.T.) : Ashe (S.U.A.)— Riessen (S.U.A.) 6—4, 6—1 ; Gerulaitis(S.U.A.)—Drysdale (R.S.A.) 7—6, 6—4.

JOURNAL OF AFRICAN STUDIES tEste foametea în Africao „calamitate naturală11?
• Și totuși, de vină nu sînt ploile ® Moștenirea structurilor 
coloniale și paradoxul agrar ® O singură soluție reală : 

edificarea unei noi ordini economice
Referlndu-se, într-un amplu articol, publicat în revista trimestrială 

britanică „JOURNAL OF AFRICAN STUDIES", la problema foametei 
in Africa și subliniind caracterul profund eronat al teoriilor care con
sideră această problemă ca o „calamitate naturală", Michael Lofchie, 
profesor de științe politice la Universitatea .din California, atrage aten
ția asupra răspunderii ce revine fostelor puteri coloniale in legătură 
cu actualele structuri agricole africane.

• IN JUDEȚUL IALOMIȚA s-a 
. încheiat prima parte a Festivalu

lui filmului la sate, la care au 
participat peste 116 000 de specta
tori. Au fost organizate intîlnlri 
cu realizatori ai unor filme româ
nești. simpozioane, dezbateri, con
cursuri gen „Cine știe, răspunde" 
pe teme ca : „Memoria pămîntu- 
lui românesc", „Lupta comuniști
lor In anii ilegalității", „Lupta po
porului român pentru indepen
dență". » SUB GENERICUL 
„UNIREA POPORUL A FACUt-O“, 
în comunele Mînzălești, LOpă- 
tari, Ziduri, Smeenl, Brădeanu 
șl Gura Teghll (Buzău) au fost 
desfășurate manifestări cultural- 
educative dedicate Unirii Țărilor 
Române. în același cadril aniver
sar, la casa de copil școlari din 
Buzău, cu sprijinul comitetului 
județean al femeilor, a fost or
ganizat spectacolul literar-muzlcal 

:,,Patria, partidul și poporul", pre
zentat de formațiile artistice ale 
școlii. • CASA DE CULTURA DIN 
GURA HUMORULUI găzduiește 
în aceste zile o expoziție de cari
catură, reunind 89 de lucrări ale 
unora dintre cei mai ctmoscuțl șl 
apreciațl maeștri al genului din 
țara noastră, o ORAȘUL DE PE 
BEGA a găzduit un simpozion 
„Emlnescu" prilejuit de aniver
sarea marelui poet. Au prezentat 
comunicări cadre didactice univer
sitare din București și Timișoara.

Cu același prilej, profesorul Ioan 
Crișan, 
Uniunii 
despre
• SUB
„CRIȘANA'
editat suplimentul dedicat dezvol
tării economlco-soclale a județu
lui, sistematizării șl urbanizării lo-

secretarul filialei locale a 
compozitorilor, a vorbit 
„Muzicologul Emlnescu".
AUSPICIILE ZIARULUI 

din Oradea a fost

zare a producției și a muncii șl 
cu sprijinul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", polarizează cadre de 
specialitate cu pregătire post-uni- 
versitară, tn vederea diagnostică
rii problemelor majore ale condu
cerii unităților socialiste din 
deț, a soluționării acestora în 
ritul Programului partidului,

ju-
spi- 

al

^cultural
calităților, intitulat „Plaiuri biho- 
rene". Editat în pragul deschiderii 
primei conferințe județene a 
deputaților, suplimentul constituie 
o prețioasă sursă de informare 
civică pentru toți locuitorii jude
țului. « AGENDA BAIMAREANA. 
tn cadrul programului de activita
te al Laboratorului de 
organizării conducerii 
socialiste a avut loc la 
o dezbatere pe tema 
activității economice în 
Programului partidului". De men
ționat că laboratorul își desfășoa
ră activitatea pe lingă cabinetul 
județean de partid și, Împreună 
cu cabinetul județean de organi-

analiză a 
unităților 

Baia Mare 
„Eficiența 

lumina

Directivelor Congresului a! XI-lea. 
în ciclul tematic „Ghid de 
contemporana, dedicat celor 
reprezentativi artiști plastici 
ramureșeni — organizat de ... 
zeul județean — în sala „Iancu de 
Hunedoara" din Baia Mare s-a 
deschis cea de-a șaptea expoziție 
de artă plastică, conținînd lucrări 
ale graficianului Zoltan Bitay. 
® LA CASA MUNICIPALA DE 
CULTURA ----  -----------------
avut loc 
externă a 
activă în 
mân, al păcii și colaborării in- . 
ternaționale", susținut de lectori 
ai cabinetului municipal de partid.

artă 
mal 
ma
ni u-

Zoltan
MUNICIPALA

DIN TlRGOVIȘTE a 
simpozionul „Politica 

României — o politică 
interesul poporului ro- .

• PĂPUȘARII CASEI PIONIERI
LOR DIN SATU-MARE au prezen
tat o nouă premieră : „Cine și-a 
pierdut codița ?“ de M. Georges
cu (regia : prof. Eugenia Reme- 
tean), cu care au obținut premiul 
I la faza municipală a festivalu
lui școlar de teatru. Viitoarea 
premieră : „Călătoria" de Ada 
Teodorescu, in care sînt valori
ficate jocuri din folclorul copiilor 
și obiceiuri legate de munca 
cîmpulul. • AGENDA ARGEȘEA- 
NA. „Te slăvim patrie dragă" 
este titlul recitalului de poezie pa
triotică prezentat la Casa de cul
tură din Cimpulung, de membrii 
cenaclului literar „Tudor Mușa- 
tescu". Sătenii din Valea Sasului 
și Capu-Dealulul — așezări de 
munte — au dialogat, la cămi
nele lor culturale, cu brigăzile ști
ințifice sosite aici, despre Progra
mul de măsuri pentru conservarea 
și dezvoltarea fondului forestier 
în perioada 1976—2010. In cadrul 
ciclului „Figuri de seamă ale ști
inței șl culturii românești", la 
Casa de cultură a elevilor și stu
denților din pitești a fost evocată 
personalitatea lui Nicolae Tltules- 
cu, om politic și eminent diplomat 
român. •

Corespondenții „Scinteii1

„Aceste structuri, scrie autorul, se caracterizează prin ceea ce s-ar putea numi, in lipsa unui termen mai bun, paradoxul agrar al Alricii. Dacă rezultatele în ce privește producția internă de alimente au fost slabe în ultimul timp în Africa, în schimb ele au fost bune în privința culturilor tehnice de export. în a doua jumătate a ultimului deceniu, cînd producția de alimente începuse deja să rămînă în urma ritmului de creștere a populației, producția de export a înregistrat o creștere constantă de 4 la sută pe an.Cel mai dramatic exemplu al acestui paradox agrar este Mali, una din țările din zona Sahelului — cea mai profund afectată de secetă și, în același timp, de foamete. în această țară, producția de cereale pentru consumul intern a scăzut brusc la începutul anului 1970. Astfel, producția de porumb a înregistrat o scădere de o treime intre 1969 și 1971, iar cea de mei a bătut pasul pe loc. în aceeași perioadă, culturile destinate exportului au atins un nivel ridicat. Astfel, producția de semințe de bumbac a fost, în perioada 1971—1972, de 68 000 de tone, ceea ce reprezintă o creștere de peste 400 la sută, într-o perioadă de 6 ani. Producția de arahide a depășit 150 000 de tone, adică un spor de aproape 70 Ia sută, față de producția obținută cu patru ani în urmă.Paradoxul agrar se desprinde ast
fel ca an element central al oricărei analize a problemei foametei în Africa. Dacă foametea s-ar explica numai prin factorul natural, respectiv prin secetă, atunci s-ar putea pune .întrebarea de ce seceta nu a afectat în aceeași măsură recoltele de export — cum a afectat recoltele la produsele destinate consumului intern 7 Și de ce există lipsă de alimente și in țările in care seceta nu s-a manifestat cu atîta acuitate ? Răspunsul este, desigur, acela că producția de alimente in Africa nu se reduce la problema ploilor. Ea se află in nemijlocită legătură cu structura dualistă a economici agrare a Africii, moștenire a epocii coloniale. Interesele economice ale puterilor coloniale europene au dus la o structurare a producției agricole africane, axată pe tendința dezvoltării la maximum a recoltelor cu căutare pe piața externă. Numai astfel își puteau asigura investitorii europeni profituri cît mai substanțiale. Acești factori au contribuit la dezvoltarea în epoca colonială a unei agriculturi axate cu precădere pe export.Consecințele situației se mențin și astăzi. Arahidele reprezintă, de pildă, trei sferturi din veniturile de pe urma exportului ale Senegalului

și aproape o treime din veniturile bugetare ; cacaua și cafeaua — peste jumătate din veniturile de pe urma exportului realizate de Coasta de Fildeș ; tot cacaua — trei cincimi din veniturile realizate de exportul Gha- nei ; bumbacul — patru cincimi din veniturile de pe urma exportului Ciadului. Exemple se pot da multe altele.' în Africa răsăriteană. Uganda obțipe trei pătrimi din cîștigurile la export de pe urma cafelei și bumbacului ; Malawi — aproximativ jumătate de pe urma cafelei și ceaiului; Kenya — aproape jumătate de pe urina cafelei și ceaiului.Paradoxul agrar poate fi considerat drept direct răspunzător de actuala insuficiență a producției de hrană în Africa. Aceasta deoarece succesul producției de export a fost realizat aproape in întregime pe seama secătuirii sectorului agrar pentru consumul intern. Concentrarea, timp de zeci de ani, asupra culturilor destinate exportului, cum ar fi cacao, cafea, arahide, bumbac, au lăsat zonele pentru producția alimentară internă lipsite de orice infrastructură. Aflate într-un stadiu prefeudal din punct de vedere tehnologic, aceste zone simt o nevoie acută de fonduri de investiții. în fapt, tehnologia țărilor africane, in zonele unde se cultivă cereale pentru hrană, poate fi apreciată ca fiind doar ceva mai «- vansată decît cea din epoca fierului. Cea mai obișnuită unealtă este plugul manual, care a dispărut de mult din majoritatea țărilor europene. O situație asemănătoare se întilnește în ce privește drumurile de acces, în consecință, orice încercare de a îmbunătăți capacitatea de producție alimentară a Africii trebuie să aibă în vedere o transformare structurală fundamentală a economiei rurale".Printre măsurile extrem de necesare, cu caracter de lungă durată, In vederea remedierii acestei situații, autorul menționează „dezvoltarea unei infrastructuri mai adecvate pentru regiunile plantate cu culturi destinate hranei, în special construirea de căi de acces, ridicarea de hambare și silozuri, crearea unei rețele corespunzătoare de desfacere. Un caracter tot atît de urgent îl prezintă introducerea tehnologiei și a metodelor științifice de cultivare » solului".
Sînt probleme care — deși autorul 

nu menționează expres acest lucru — 
țin, în esența lor, în mod nemijlocit 
de imperativul statornicirii unei NOI 
ORDINI ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE. avînd ca una din compo
nentele sale fundamentale tocmai 
rezolvarea problemei alimentației, 
atît de dureros resimțită in majori
tatea țărilor slab dezvoltate.
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Lucrările Consiliului de Securitate

România se pronunță pentru 
instaurarea unei păci drepte 

și durabile in Orientul MijlociuIntervenția reprezentantului românNAȚIUNILE UNITE 17 — Corespondentul nostru transmite : Poziția României față de „situația din Orientul Mijlociu, inclusiv chestiunea pa- lestineană" — punct aflat în prezent In dezbaterile Consiliului de Securitate — a fost prezentată vineri după- amiază de ambasadorul român la Națiunile Unite, Ion Datcu.Subliniind că România este profund îngrijorată de perpetuarea stării de tensiune din Orientul Mijlociu, care ar putea avea consecințe dintre cele mai nefaste asupra păcii și securității mondiale, vorbitorul a subliniat că țara noastră este direct interesată în instaurarea unei păci drepte și durabile în zonă, care să creeze condițiile dezvoltării libere și independente a tuturor țărilor și popoarelor de aici, 
în conformitate cu năzuințele și interesele lor fundamentale, corespunzător obiectivelor păcii și cooperării internaționale.Reprezentantul român a subliniat, 
în continuare, că, în abordarea problematicii complexe a situației actuale din Orientul Mijlociu, România afirmă necesitatea unei reglementări politice, pe cale pașnică, a conflictului, pornindu-se de la rezoluțiile 242 (1967) și 338 (1973) ale Consiliului de Securitate. în acest scop este necesar ca : Israelul să-și retragă trupele din toate teritoriile ocupate în războiul din 1967 ; să fie recunoscute drepturile poporului palestinean la autodeterminare, inclusiv de a-și constitui un stat propriu, independent ; să se realizeze o pace dreaptă și durabilă, care să asigure dreptul la dezvoltare liberă și independentă pentru toate statele din zonă, inclusiv al statului palestinean care se va crea și al statului Israel. IApreciind că afirmarea entității pa- lestinene ca parte esențială în dezbaterea problematicii din Orientul Mijlociu constituie o schimbare fundamentală în aprecierea situației 'din această zonă, de care trebuie să se țină seama în mod cuvenit în orice efort de instaurare a unei păci juste și echitabile, vorbitorul a subliniat că ignorarea intereselor și aspirațiilor legitime ale acestui popor nu face decît să perpetueze ți să agraveze conflictul, 
cu consecințe imprevizibile pentru

pacea și securitatea în zonă și în lumea întreagă.Ambasadorul român a exprimat regretul față de absența Israelului de la dezbaterile Consiliului de Securitate și, apreciind că o asemenea poziție de ignorare a organizației nu servește nici cauzei păcii și nici poporului israelian, el a exprimat speranța că guvernul israelian va reveni asupra poziției sale și va adopta o atitudine mai realistă, astfel încît să-și aducă contribuția la rezolvarea conflictului.Afirmînd că rolul principal în reglementarea problemei Orientului Mijlociu trebuie să revină popoarelor din această zonă — inclusiv poporului palestinean — ambasadorul român a relevat că este necesar să fie intensificate eforturile în cadrul O.N.U., să crească în mod substanțial aportul organizației, inclusiv al Consiliului de Securitate, în vederea instaurării păcii în Orientul Mijlociu. Pornind de la rezoluțiile sale anterioare, 242 și 338, ale căror prevederi fundamentale rămîn viabile, consiliul trebuie să ofere principii și directive aplicabile tuturor aspectelor fundamentale ale conflictului din Orientul Mijlociu și să ceară convocarea Conferinței de pace de la Geneva, asigurînd prezența și contribuția tuturor părților interesate, inclusiv a reprezentantului poporului palestinean. în acest sens, consiliul trebuie să recunoască O.E.P. ca parte egală cu celelalte la această conferință. în context, vorbitorul s-a pronunțat pentru lărgirea participării la conferință, prin invitarea unor state mici și mijlocii vital interesate în stabilirea păcii în zonă.în încheiere, reprezentantul nostru a subliniat că România, ca țară situată în vecinătatea zonei de conflict, înțelege să-și aducă contribuția în continuare, în Consiliul de Securitate, ca și în celelalte foruri internaționale, la adoptarea unor decizii de natură să stimuleze și să accelereze procesul instaurării unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, corespunzător intereselor și aspirațiilor tuturor statelor și popoarelor din această regiune, imperativelor păcii și securității.

Ample demonstrații muncitorești 
în SpaniaMADRID 17 (Agerpres). — în Spania sint organizate ample demonstrații muncitorești, în sprijinul acțiunilor greviste declanșate în diferite regiuni ale țării. Potrivit agenției Reuter, numai în regiunea industrială a Barcelonei s-au înregistrat întreruperi ale lucrului și demonstrații în aproximativ 30 de unități industriale, 19 bănci, precum și în serviciile P.T.T. La Valencia — pe coasta mediteraneană — peste 7 000

de persoane au participat la o demonstrație organizată în sprijinul cererilor de amnistiere a deținuților politici, pentru restabilirea libertăților democratice fundamentale în Spania. Demonstranții au fost îm- prăștiați de forțele polițienești, care au făcut uz de grenade lacrimogene. Acțiuni similare au fost organizate la Pamplona, capitala provinciei Navarra, precum și la Burgos, în zona de nord a țării.
Fostul secretar general al Partidului Socialist Muncitoresc

a revenitMADRID 17 (Agerpres). — Rodolfo Llopis, fost secretar general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, a revenit in Spania, după un exil de 37 de ani. La sosire, el a declarat că intenționează să acționeze pentru reunificarea Partidului

în SpaniaSocialist Muncitoresc Spaniol, avînd în acest sens în vedere convocarea unui congres special al partidului, în legătură cu aceasta, s-a precizat că perspectivele de unificare a celor două aripi ale P.S.M.S. sînt pozitive.
Bazele militare străine din Grecia 

se vor afla sub controlul guvernuluiATENA 17 (Agerpres). — Toate bazele militare străine aflate pe teritoriul elen se vor afla sub controlul guvernului Greciei — a declarat în cadrul unei reuniuni a Parlamentului de la Atena ministrul a- părării naționale, Evanghelos Ave- roff-Tositsa. El a adăugat că Ministerul Apărării va urmări să se ga-
BEIRUT

Lupte grele, soldate 
cu un mare număr 

de victimeBEIRUT 17 (Agerpres). — în noaptea de vineri spre sîmbătă și în cursul zilei de sîmbătă, luptele au continuat la Beirut și în alte zone ale Libanului. Aeroportul internațional al capitalei continuă să rămîn ă închis. Pe de altă parte, agențiile de presă precizează că, vineri, în zona Beirutului, avioane ale armatei libaneze au intervenit în conflict. Se semnalează, de asemenea, că ziua de vineri a fost cea mai sîngeroasă din întregul război civil din Liban, sol- dîndu-se cu 163 morți și 300 de răniți.EU @ II H li Ei

ranteze conducerea de către partea elenă a oricăror planuri de folosire a bazelor militare de pe teritoriul grec. Ministrul apărării a declarat, de asemenea, că acordurile cu privire la statutul bazelor militare străine de pe teritoriul național se află în curs de revizuire.
„Poporul portughez trebuie 

să aibă posibilitatea să-și 

exprime voința proprie, 
corespunzător intereselor 

naționale"LISABONA 17 (Agerpres). — în cadrul ceremoniei organizate cu prilejul inaugurării campaniei preelectorale în perspectiva alegerilor de la 25 aprilie, ministrul portughez al administrației interne, comandantul Almeida Costa, a cerut partidelor politice să acționeze pentru „dezvoltarea conștiinței politice și civice a întregului popor, astfel ca acesta să-și poată exprima voința proprie și să-și apere veritabilele sale interese" — relatează agenția A.N.O.P. în Portugalia, a spus el, trebuie să se afirme o veritabilă democrație, asigurîn- du-se independența și respectul o- piniilor fiecăruia.
Q O i B i El

agențiile de presă transmit :
Consiliul științific ui In* 

stiiutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna 
s-a întrunit 5‘între 13 și 18"iahttărie, luind în dezbatere activitatea de cercetare desfășurată de laboratoarele institutului în anul precedent. Consiliul a ascultat, de asemenea, o dare de seamă asupra rezultatelor cercetărilor științifice pe perioada 1971—1975 și a aprobat planul de cercetare pe anul în curs; La lucrări au participat delegații din țările membre ale institutului internațional. Din țara noastră a luat parte o delegație formată din acad. prof. Șerban Țițeica, prof. dr. Danila Barb și dr. ing. Paul Drăghicescu.

Senatorul american Geor°e McGovern, președintele subcomitetului Senatului S.U.A. pentru problemele Orientului Apropiat și Asiei de sud, a efectuat o vizită la Saigon, unde a fost primit de Huynh Tan Phat, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii

Vietnamului de Sud — informează agenția de presă „Eliberarea".
■ii’ •>■■ rtofab w» ■,

Lideri ai partidelor libe
rale din diferite t^ri din. Europă; și' de pe alte continente participă, în- cepînd de sîmbătă, la Viena, la o reuniune pe a cărei agendă se află o serie de probleme actuale ale vieții internaționale, între care transpunerea în viață a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, situația din Orientul Apropiat și colaborarea acestor partide cu partidele politice progresiste din Portugalia și Spania.

Spania dorește să promo
veze o politică 
realităților, să_și

adaptatănormalizezerelațiile cu țările socialiste și, în general. cu toate statele lumii — a declarat ministrul spaniol de externe, Jose Maria de Areilza. El a precizat, pe de altă parte, că s-a înche

iat procesul de decolonizare a Sa- harei occidentale, toate trupele spaniole fiind r.§lrg.ș.e/Jt(iinj.Această re-; Kiune. .. ... , , . ■ ...
Tribunalul corecțional 

din Atena 3 03 generaliiîn retragere Phaidon Gyzikis, fost președinte al țării, D. Zagorianakos, fost comandant-șef al forțelor armate, și alți 87 de ofițeri greci să fie deferiți organelor- de justiție militare în vederea unei instrucții judiciare „pentru complicitate la lovitura de stat din 21 aprilie 1967“. După cum se știe, principalii organizatori ai puciului — G. Papadopoulos. S. Pattakos și N. Makarezos — au fost judecați și condamnați, vara trecută, de curtea de apel din Atena.
Guvernul Ciprului depuna eforturi pentru o soluționare a problemei cipriote care să garanteze deplina independență, suveranitatea și integritatea teritorială a țării — a declarat, la Nicosia, președintele Makarios. Ne străduim, a adăugat pre

ședintele, să păstrăm Ciprul ca un stat unitar, în care toți cetățenii — ciprioți greci și ciprioți turci — să trăiască împreună, în pace.
Tendințele inflaționiste au continuat să se manifeste in cele nouă țări membre ale Pieței comune . în anțil 1975 — relevă datele statistice ale„ Comisiei C.E.E., publicate' la Bruxelles. Rata inflației a fost de 11,8 la sută. Cele mâi mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în Marea Britanie — 25,2 la sută.
0 activizase a erupțiilor 

vulcanului Etna a fost samna- lată vineri. O mare cantitate de lavă se scurge din craterul secundar, cu viteza de aproximativ 25 kilometri pe oră, și se solidifică la 2 kilometri de crater. Specialiștii apreciază că activitatea vulcanului nu prezintă pericol, deoarece localitatea cea mai a- propiată de el este situată la o distanță de 12 kilometri.
Cinci copii - trei băieți fi două fete — a născut olandeza Johanna Den Outer, Ia spitalul de pediatrie din Rotterdam. Atît mama, cît și cvintuplii, care cîntăresc fiecare circa 1 500 grame, se simt bine.

ROMA

Impasul

După prima rundă de convorbiri cu reprezentanții partidelor politice, inițiată de premierul desemnat, Aldo Moro, nu s-a făcut vreun pas substanțial înainte. Majoritatea forțelor politice s-au pronunțat în aceste zile împotriva organizării de alegeri anticipate. „în același timp, după cum remarca „Corriere della Sera" — există, totuși, și politicieni care susțin că recurgerea la alegeri anticipate este unica soluție pentru rezolvarea crizei".Mandatul primit de Aldo Moro din partea partidului democrat- creștin este foarte larg și vizează în special restabilirea colaborării dintre partidele care au sprijinit fostul guvern de cen- tru-stînga. Ca o condiție pentru aceasta, socialiștii au cerut revizuirea radicală a măsurilor economice adoptate la sfîrșitul anului trecut de către guvern și inițierea u- nei „deschideri" spre partidul comunist. Noile propuneri avansate de socialiști în vederea combaterii efectelor crizei economice pornesc de la necesitatea de a se asigura garantarea ocupării forței de muncă sau. altfel spus, de a se combate șomajul în continuă creștere. Cît

Pe calea dezvoltării colaborării economice 
dintre țările Americii Latine 

Reuniunea Consiliului ministerial al S.E.L.A.CARACAS 17 (Agerpres). — La Caracas s-au încheiat lucrările primei sesiuni a Consiliului ministerial al Sistemului Economic Latino-Ame- rican — organul suprem al S.E.L.A. — la care au participat delegații re- prezentînd 25 țări din America Latină și zona caraibiană.Prima reuniune a Consiliului ministerial al S.E.L.A. a adoptat o Declarație politică în care este subliniată necesitatea menținerii păcii și coexistentei pașnice între state cu sisteme sociale diferite, ca factori principali în crearea unei noi or

dini economice și politice internaționale.Miniștrii întruniți în capitala ve- nezueleană au examinat problema u- nificării criteriilor cu privire la stabilirea preturilor la materiile prime, unele aspecte legate de crearea în zonă a unor întreprinderi cu capital comun, stabilirea unei poziții la- tino-americane concertate, în perspectiva apropiatei reuniuni a „grupului celor 77“ de la Manila și a celei de-a IV-a sesiuni a U.N.C.T.A.D. de la Nairobi.
„Cartea albâ“ a guvernului britanic 

privind Irlanda de nordLONDRA 17 — Corespondentulnostru transmite’: Noua „Carte albă" a’ guvernului britanic privind Irlanda de nord precizează poziția cabinetului Wilson în legătură cu formula de guvernare a provinciei. Guvernul britanic cere celor 78 membri ai Convenției constituționale, care se va întruni din nou la 3 februarie, la Belfast, să cadă de acord a- supra unui sistem de guvernămînt în Irlanda de nord bazat pe „colaborarea și participarea" reprezentanților majorității protestante și ai minorității catolice. Totodată, „Cartea albă" atrage atenția cercurilor poli

tice protestante de dreapta, care se opun formulei „împărțirii responsabilităților" între reprezentanții celor două comunități, că în cazul în care vor determina un nou eșec al Convenției constituționale se va recurge la referendum, pentru ca populația să hotărască direct asupra problemelor privitoare la viitorul provinciei.„Cartea albă" a fost publicată sub forma unei scrisori a secretarului de stat pentru Irlanda de Nord. Mer- lyn Rees, adresată președintelui Convenției constituționale nord-irlan- deze, Sir Robert Lowry.

D[ PRETUTINDENI
• IN APĂRAREA O- 

MULUI. în prezența președintelui Leone, a avut loc recent constituirea comitetului „Gigi Ghirotti", de luptă împotriva leucemiei (cancerul sîngelui), prin dotarea cu aparatură modernă a centrelor de specialitate, îmbunătățirea asistenței ambulatorii și la domiciliu, pregătirea cadrelor medicale și para- medicale, atribuirea de burse pentru tinerii cercetători în domeniul respectiv. Comitetul poartă numele scriitorului și ziaristului Gigi Ghirotti, care a murit în 1974 de leucemie. Conștient de sfîrșitul iminent, el a lansat prin televiziune și presă o campanie de răsunet, avînd ca scop intensificarea și perfecționarea mijloacelor de apărare a organismului uman împotriva necruțătoarei boli.

BONN

Dezbateri asupra politicii guvernului 

în domeniul apărăriiBONN 17 (Agerpres). — în Bundes- tagul vest-german au avut loc dezbateri asupra politicii guvernului în domeniul apărării, în cadrul cărora numeroși deputați au formulat critici în legătură cu planurile de sporire a alocațiilor militare.în dezbateri a luat cuvîntul cancelarul Helmut Schmidt. între altele, el a menționat că guvernele anterioare, conduse de U.C.D., au ignorat unele inițiative ale țărilor socialiste vizînd reducerea încordării militare. în numele coaliției guvernamentale, Helmut Schmidt a declarat că guvernul său intenționează să studieze în’ detaliu toate inițiativele în domeniul dezarmării.în cuvîntul lor, un număr de deputați din Partidul Social-Democrat au exprimat sprijinul față de măsurile înscrise în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care vizează edificarea unei Europe a păcii, securității

și colaborării reciproc avantajoase între toate statele continentului.Reducerea continuă a încordării internaționale și întărirea păcii sînt telurile supreme ale guvernului R. F. Germania în domeniul politicii externe — a declarat președintele R.F.G., Walter Scheel, în cadrul unei întîlniri cu diplomați acreditați la Bonn. întărirea păcii pe baza realităților existente ar putea înlătura pericolul pe care îl generează cursa înarmărilor. încetarea acestei curse și asigurarea păcii în întreaga lume sint posibile numai dacă statele își vor uni toate eforturile în acest sens, a subliniat Walter Scheel.

SAIGON

Pregătiri pentru 
sărbătorirea „primului 

Tet al păcii*SAIGON 17 (Agerpres). — Președinția Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o circulară privind organizarea sărbătoririi Anului nou lunar vietnamez (Tet), care în acest an va fi marcat la 31 ianua- . rie. în circulară se arată că autoritățile revoluționare vor crea toate condițiile necesare pentru ca populația sud-vietnameză să poată beneficia de o sărbătoare a Anului nou lunar a păcii, a' bucuriei și entuziasmului generate de eliberarea tării, de perspectiva reunificării Vietnamului și a avansării întregii patrii pe calea socialismului. în acest scop, vor fi organizate festivaluri cultural-sportive, expoziții și diferite alte acțiuni care vor oglindi tradițiile revoluționare ale poporului vietnamez.

Ședința Seimului

R. P. PoloneVARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 17 ianuarie, la Varșovia a avut loc o ședință a Seimului R. P. Polone, care a analizat situația încheierii mandatului consiliilor populare voievodale, precum și probleme legate de alegerea deputaților pentru organul legislativ suprem al țării și pentru organele locale, luînd în considerare noua împărțire administrativ-terito- rială ă'-Ri1 P. Polone.în aceeași zi, informează agenția P.A.P., a avut loc o ședință a Consiliului de Stat al R. P. Polone, care a emis un decret prin care se stabilește că la 21 martie anul acesta vor avea loc alegeri pentru Seim și pentru adunările populare voievodale. Plenara C.C. al P.C. FrancezPARIS 17 (Agerpres). — La Paris au luat sfîrșit lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Francez. Participanții au a- doptat o rezoluție prin care aprobă raportul prezentat de Georges Mar- chais, in numele Biroului Politic, a- supra pregătirii celui de-al XXII-Iea congres al partidului.

crizei guvernamentale 
persistaprivește raporturile majorității guverna-- mentale cu partidul comunist, socialiștii preconizează transplantarea la nivel național a experiențelor din diferite regiuni sau provincii, unde programul coalițiilor locale a fost pus de acord cu reprezentanții P.C.I.. chiar dacă aceștia au rămas în opoziție. în legătură cu aceste cereri, socialiștii s-au arătat intransigenți : „Ori se acceptă propunerile noastre, ori este inutil să continuăm discuția" — au declarat liderii partidului.Convorbirile dintre premierul desemnat și reprezentanții partidului socialist au pus în lumină opoziția P.S.I. față de formula unui guvern de centru-stînga format din defnocrat-creștini, socialiști, socialiști democrat! și republicani. Socialiștii nu exclud însă, ’ pentru moment, posibilitatea anui iguvern P.D.C.— P.S.I. sau chiar o formulă tripartită, în care în afara celor două partide să intre și P.S.D.I. în orice caz, nu trebuie pierdut din vedere faptul că. indiferent de formula ce se va adopta, socialiștii sînt preocupați de stabilirea unui raport preferențial între partidul lor și democra

ția creștină, aceasta fiind o exigentă pe care liderii socialiști n-au încetat să o facă cunoscută după alegerile de la 15 iunie. în ce privește poziția partidului comunist, în comunicatul adoptat recent de Direcțiunea P.C.I. se arată că problema centrală în prezent este aceea a cotiturii politice. „A- ceastă cotitură nu poate să fie •’ realizată
CAIRO 

âfcf măsuri
A

snRecent, în urma unei hotărîri prezidențiale, orașul Port Said, de la extremitatea nordică a Canalului Suez, a fost declarat zonă comercială liberă. Deocamdată este vorba de o suprafață de 192 000 metri pă- trați, unde funcționează un număr de 150 • centre de desfacere a diferitelor produse, care sînt scutite de taxe vamale, ceea ce este de natură să stimuleze activitatea comercială.Măsurile întreprinse la Port Said, la șase luni după redeschiderea Canalului Suez,

fără participarea P.C.I. la conducerea politică a țării. Numai astfel va dispune Italia de un guvern pe deplin adecvat gravității actualei situații". Vineri. P? C. Italian a dat publicității o declarație cuprinzind un șir de propuneri de ordin e- conomic, .ca o contribuție la soluționarea crizei guvernamentale, în centrul preocupărilor viitorului guvern — arată P.C.I. — trebuie să se afle, mai mult ca oricînd. problema combaterii șomajului, care trebuie înfruntată în strînsă legătură cu celelalte orobleme urgente. Guvernul trebuie să intervină prompt pe lîngă marile

societăți publice și particulare, cerîndu-le să pună capăt concedierilor în curs și să le creeze locuri de muncă tinerilor care se angajează pentru prima dată.La începutul săptă- mînii viitoare, Aldo Moro urmează să-și reia consultările sale cu reprezentanții principalelor forțe politice. Abia după aceea se va putea ști dacă este posibilă realizarea u- nui compromis sau dacă va trebui să se recurgă — totuși — la alegeri anticipate pentru rezolvarea crizei.
Radu BOGDAN

șujui de la intrarea în Canalul Suez într-un centru' comercial de ,prim ordin, reconstrucția și modernizarea sa nu constituie desigur o sarcină ușoară. Anii războiului au lă-
BRUXELLES

sat urme adînci asupra înfățișării lui și a întregii regiuni înconjurătoare. Dar rezultatele obținute pe calea normalizării vieții, construirea într-un timp relativ scurt a

circa 13 000 de locuin- mailia și Suez confirmă posibilitatea poporului egiptean de a realiza cu succes proiectele propuse.
Nicolae N. LUPU

fe și anevoios 
egalitatea in drepturi

pe calea normalizării 
zona Suezuluisînt salutate cu satisfacție de opinia publică egipteană, care vede în ele un nou pas înainte pe calea reconstrucției și dezvoltării regiunilor a- fectate de război După cum anunță ziarul „Al Goumhouria", investitorii străini au prezentat cereri pentru construirea la Port Said a șapte uzine textile și de automobile, iar autoritățile locale se străduiesc să asigure fot ceea ce este necesar unei activități economice normale. într-o declarație făcută presei, Ahmed Munir Abdel Ra-

him, guvernatorul Port Said-ului, a anunțat că a fost alocată o sumă de 250 milioane de dolari pentru dezvoltarea serviciilor și refacerea rețelei de drumuri. Totodată, capacitatea portului va crește de la 1,5 milioane tone, la 3 milioane tone — măsură impusă de sporirea traficului prin Canalul Suez, după redeschiderea sa în vara anului trecut. La sfîrșitul anului 1975, numărul total al navelor care au traversat canalul s-a ridicat la peste 5 600.Transformarea ora-

Un cotidian bruxel- lez de mare tiraj, privind, cum s-ar spune, peste Marea Mînecii, consemna, în penultima zi a anului care s-a încheiat, faptul că ziua respectivă va avea pentru femeile din Anglia o semnificație cu totul aparte. Data de 29 decembrie 1975, prin punerea în aplicare a două noi legi, intra în analele vieții sociale britanice ca ziua egalității femeii în domeniile muncii, educației, serviciilor publice, salariilor.Dacă nu ar fi coroborată cu situația din alte țări capitaliste, în speță cele situate pe continent, știrea de mai sus ar putea părea o ciudățenie sau o incredibilă anomalie. Cum adică — se poate în mod firesc întreba oricine — o țară avansată cum este Anglia, care l-a dat pe Tho- man Morus și pe atîți alți gînditori umaniști de talie mondială, care a oferit în materie de legislație mo

dele de urmat, să trebuiască să aștepte sfîrșitul celui de-al treilea pătrar al veacului douăzeci pentru a pune în depline drepturi o jumătate din cetățenii săi ? Totuși, riu numai că a- ceasta este realitatea, dar — poate părea, de asemenea, incredibil — în privința acordării de drepturi egale pentru femei în toate domeniile vieții sociale, britanicii sînt chiar... în avans față de toate celelalte țări din comunitatea e- conomică vest-euro- peană.Tot către sfîrșitul lunii decembrie, un consiliu al miniștrilor afacerilor- sociale din țările Pieței comune, reunit la Bruxelles, decreta că accesill la muncă, la căile de pregătire profesională, precum și condițiile de lucru vor fi a- celeași pentru bărbați și femei în toate cele nouă țări ale Pieței comune, guvernelor respective revenin- du-le obligația de a

se afirmă 
a femeii...ține seama de această decizie la viitoarele legi, precum și la con- tractele colective de muncă.Este, s-a spus, un succes. Și nu ar putea să nu fie așa. Măsura vizează nu mai puțin de jumătate din populația C.E.E. (peste 250 milioane — femeile re- prezentînd între 35 și 40 la sută din populația activă a celor nouă țări vest-euro- pene). Cu toate acestea, discriminarea între sexe — cu excepția actului britanic, unde soluția a avut un caracter independent de deciziile de la Bruxelles — se menține în continuare ca una din numeroasele anomalii din viața socială a Occidentului. In mod formal, statele membre ale Pieței comune au la dispoziție, pentru aplicarea directivei consiliului ministerial, un termen de treizeci de luni. într-un proiect inițial, termenul limită de punere în aplicare a principiului drepturi

lor egale ale femeilor cu bărbații în țările C.E.E. fusese stabilit la 18 luni. Această propunere a căzut însă datorită opoziției unor țări cum sînt Belgia, care a pretins o perioadă de 24 de luni, și R. F. Germania, care, invocînd dificultățile trecerii prin Bundestag a unei legi ca cea referitoare la problema egalității femeilor și bărbaților, a solicitat un termen de 36 de luni. Mult sau puțin, termenul nu reprezintă o problemă in sine. Fapt este că decizia adoptată la Bruxelles abia va trebui, de acum încolo, să fie „înveș- mintată" juridic atît la nivelul comunitar al celor nouă state, cît și la nivelul fiecărui stat în parte. Lucru care, se pare, nu este tocmai lesnicios de realizat.Pe de altă parte, nu este vorba numai de a legifera, ci și de a transpune în practică prevederile legii — și tocmai aici observatorii văd dificultatea cea mai greu de biruit. Trecerea de la decizii verbale, sau chiar cristalizate în legi, la fapte se dovedește, în condițiile lumii capitaliste, o problemă deloc ușoară, deși este vorba de o chestiune fundamentală a vieții sociale : aceea a egalității în drepturi a femeilor cu bărbații, bun de mult cîștigat în societatea socialistă.
N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

• NUMĂRUL CUTRE
MURELOR a fost in 1973 mai redus decît în 1974. Experții americani precizează că acest declin nu este neobișnuit, perioadele de intensă activitate seismică alternind, de regulă, cu cele de un calm relativ. Potrivit datelor furnizate de 600 stații seismografice din întreaga lume, anul trecut au fost înregistrate 13 cutremure „majore" — de 7—7,9 grade pe scara Richter — și unul singur — „mare" — de peste 8 grade. A- cesta s-a produs în Turcia, in luna septembrie. S-a remarcat, pe de altă parte, o anumită intensificare a activității vulcanice. Au fost înregistrate în total aproape 30 de erupții. Mauna Loa (Hawaii), cel mai mare vulcan din lume, a erupt în 1975 pentru prima dată în ultimii 25 de ani. De asemenea, au fost descoperiți doi noi vulcani activi în arhipelagul Aleutinelor.

• CU SAU FĂRĂ FIL
TRU... Sporirea numărului cazurilor de insuficientă cardiacă la fumători ar putea fi cauzată de filtrul țigărilor — arată medicul Nicholas Wald, de la Centrul de luptă împotriva cancerului al Universității Oxford. Se știe pă în ultimii 20 de ani țigările cu filtru s-au impus pe piață,în defavoarea celor fără filtru, ceea ce a avut ca efect o scădere a cazurilor de cancer pulmonar. în schimb ,s-a înregistrat o creștere netă a tulburărilor cardiace în rîndul fumătorilor. Încercînd să explice a- cest fenomen, dr. Wald arată că el s-ar putea datora inhalării unei cantități sporite de .oxid de carbon, din cauza filtrului, care reține însă o parte a gudronului din fumul de țigară. Cu alte cuvinte — arată reputatul specialist — fumătorii au de ales între țigări cu sau fără filtru, după cum „preferă" să se expună riscurilor de a se îmbolnăvi de cancer pulmonar sau de a suferi de insuficiență cardiacă!

• MANEVRE NAVALE 
PE... USCAT. Studenții de la facultatea de nautică din Bremen (R.F.G.) au, în prezent, posibilitatea de a deprinde tehnica de dirijare a unei nave fără a se aventura în largul mării. Viitorul căpitan de vas se familiarizează cu toate manevrele necesare, grație unui stimulator, care funcționează cu ajutorul unui calculator în care sint introduși parametrii fiecărui tip de navă, de 'la petrolierele gigantice, ultramoderne pînă la cargourile obișnuite. De pe o „punte" care reproduce perfect pe cea a unei nave, practicianul mînuiește multitudinea de instrumente de navigație și comandă, în timp ce în fată, pe un ecran de proiecție, poate urmări valurile înspumate, orizontul, formațiile de nori, coasta, portul, într-un cuvînt toate situațiile ce se întîlnesc în realitate.

• GENEROZITA
TEA LAUREATULUI. Pra* miul internațional pentru realizări deosebite în domeniul apărării mediului înconjurător pe anul 1975 a fost atribuit zoologului peruan Felipe Benavides. El a adus o contribuție deosebită la salvarea de la dispariția totală a vicunei, rumegător din specia lamei care trăiește în zonele muntoase ale Americii Latine. Laureatul a donat contravaloarea premiului (50 000 dolari) pentru întreținerea rezer vatiei de vicuna, creată prin eforturile sale.

• VIRTUȚILE OREZU
LUI. , într-un studiu întocmit de un grup de specialiști niponi în prob’eme de nutriție se recomandă locuitorilor Japoniei să revină la consumul cu precădere al orezului ca aliment de bază, întrucît acesta este cel mai potrivit caracteristicilor^ lor fiziologice. Specialiștii constată că imitarea .de către japonezi a obiceiurilor alimentare occidentale (respectiv preferința pentru pîine, carne, lactate) a avut ca efect creșterea simțitoare a numărului celor, suferinzi de o- bezitate, diabet, boli cardiovasculare etc. Tinerii japonezi au astăzi statura mai înaltă, dar forța lor fizică se află în declin, afirmă studiul.

• CALCULATO
RUL BRĂȚARĂ. Firma •- mericană „Pulsar" a pus la punct un microcomputer ce poate fi purtat la mînă ca un ceas- brățară și care permite efectuarea operațiunilor de adunare, scădere, împărțire și înmulțire cu cifre pînă la un trilion. El este prevăzut, de asemenea, cu un mecanism cu cuarț. ce indică ora în cifre. Denumit „centru de informații personal", calculatorul miniatural urmează să intre în producție curentă în cursul acestui an.
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