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apar? Ce măsuri se iau 
în Expunerea la recentul Congres al consiliilor 

populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
putere necesitatea luării de măsuri ferme pentru or
ganizarea științifică a producției șl a muncii în toate 
unitățile economice, ca pîrghie hotărîtoare a creșterii 
susținute a productivității muncii. Pornind de la aceas
tă cerință definitorie a cincinalului revoluției tehnico- 
științifice șl avînd în vedere importanța deosebită pe 
care o are organizarea superioară, pe baze științifice,

Publicăm,

pentru soluționarea lor ?
a producției șl a muncii pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor cantitativ și calitativ superioare din acest an 
și din întregul cincinal actual, „Scînteia" deschide pa
ginile sale unul larg schimb de opinii, înfâțișârll de 
către muncitori, specialiști, cadre de conducere, acti
viști de partid a experiențelor deosebite, semnalării 
neajunsurilor șl prezentării măsurilor ce se impun în 
scopul perfecționării continue a organizării activității 
productive în unitățile din toate ramurile economiei.

Jn pagina a 111-a, un grupaj pe această temăîn pregătirea CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI AL CULTURIIau loc ample dezbateri in toate organizațiile partidului

„Desfășurarea unei permanente activități politieo-ideologice și de 
educație socialistă reprezintă o necesitate obiectivă în întreaga perioadă 
de construire a socialismului și comunismului, o componentă esențială a 
procesului de făurire a noii societăți".

NICOLAE CEAUȘESCUDupă cum se știe, potrivit hotă- rîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în luna mai a a- cestui an va avea loc în Capitala țării Congresul educației politice și al culturii. Constituind prima manifestare de acest fel din întreaga istoria a construcției socialiste în România, congresul va reprezenta un eveniment de excepțională însemnătate in viața politică și ideologică a țării. El va reuni activul de partid și de stat din domeniul activității ideologice, al educației politice și activității cultural-artistice, reprezentanți ai uniunilor, de. creație, .alte cadre de partid și de stat, avînd drept Or biectiv analiza modului în care organizațiile de partid, de masă șl obștești, organismele și instituțiile ideologice educative au acționat pentru aplicarea programului ideologic, a altor hotărîri de partid si a indicațiilor date de secretarul general al partidului, adoptarea de noi măsuri in vederea înfăptuirii consecvente a sarcinilor stabilite In acest domeniu de Congresul al XI-lea.însăși ideea organizării unul Congres al educației politice șl al culturii reflectă înalta prețuire și deosebită ce se atri-

buie acestei activități. Avlnd loc . la un interval de timp relativ scurt după Congresul consiliilor populare, acest congres ilustrează o dată mai mult că In exercitarea ' rolului său de forță politică conducătoare în societatea noastră, partidul îmbină organic preocupările pentru dezvoltarea forțelor de producție, a bazei tehnico-materia- le, cu cele pentru educația socialistă a maselor.Atenția deosebită acordată de partidul, nostru activității ideologi- ce-educative este determinată de concepția sa potrivit căreia aceasta reprezintă o componentă inseparabilă, un factor de prim ordin in transformarea revoluționară a societății, în opera de edificare a noii orinduiri sociale. Socialismul este orînduirea care se construiește conștient de către oameni și pentru oameni. Cu cît este mai înalt gradul conștiinței socialiste a maselor, cu atît crește participarea lor activă și responsabilă la înfăptuirea politicii partidului. Iată de ce făurirea omului nou, însuflețit de . ferme convingeri comuniste, de o morală superioară reprezintă, in etapa actuală și în perspectivă, un obiectiv fundamental al întregii ac-

Partidului Comunisttivități Român.■ în această privință, o însemnătate deosebită a avut Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, a adoptat măsuri nătătirea activității dicarea nivelului
care pentru imbu- ideologice, ri- general al cunoașterii și educarea socialistă aoamenilor muncii, pentru generalizarea principiilor eticii și echității socialiste in viața socială. După cum se știe, Congresul al XI-lea al P.C.R. a aprobat și dezvoltat programul ideologic cristalizat de plenara din 1971, a adoptat Codul principiilor' și melor eticii și echității te. ca parte integrantă a Programului partidului. în felul i____întregul partid, toți factorii educaționali din societatea ftbastră dispun de un îndreptar unitar de acțiune, de obiective clare in opera vastă de formare a omului nou, constructor al socialismului și comunismului.în inițierea și elaborarea tuturor măsurilor de îmbunătățire a activității politico-ideologice. rolul decisiv i-a revenit tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiindu-se și cu acest prilej înalta sa principialitate comunistă, capacitatea de

nor-socialis-acesta.

a descifra cerințele majore al« . mersului înainte al societății, consecvența și fermitatea în promova- rca spiritului revoluționar, a principiilor moralei noastre, ale umanismului socialist. Proounerile de măsuri din iulie au, fost aprobate deExecutiv al C.C. al P.C.R. și au stat la baza elaborării programului Ideologic, expunerile la consfătuirea de lucru din; iulie a activului de partid din domeniul ideologiei și Ia Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, Rapoartele prezentate la Conferința Națională a P.C.R. din iulie 1972 și la Congresul al XI-lea al partidului', expunerile secretarului general. al partidului in numeroasele întâlniri.■ cu cadre din invătămîhttil de partid șl de stat, cu reprezentant!-ai Uniunilor de creație s-ău înscris în pa- . trimoniui ideologic al partidului nostru ca documente de o excepțională valoare teoretică și practică, izvor nesecat de învățăminte pentru organizațiile de partid, pentru toti activiștii frontului ideologic. .Ca rezultat ai tuturor acestor acțiuni și măsuri din ultimii ani, in-
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in cifrele cincinalului
• Producția medie anuală de cereale 

boabe în cincinalul 1971—1975 a fost 
peste 2 milioane tone mai mare decît 
cincinalul anterior.

© Baza tehnică a crescut cu 11 000 
tractoare și circa 16700 combine autopro
pulsate.

• în cincinalul 1971—1975 agricultura a 
primit 4,5 milioane tone îngrășăminte chi
mice substanță activă — cu 1,7 milioane 
tone mai mult decît în cincinalul precedent.

© Au fost amenajate pentru irigații circa 
800 000 de hectare — de 1,4 ori mai mult 
decît în cincinalul 1966—1970.

• Comparativ cu cincinalul 1966—1970, 
producția animalieră a crescut cu 34 la sută.

Agricultura

125.4

T

în plin proces de dezvoltare intensivădînclrea procesului de dezvoltare intensivă a a- griculturii este următoarea comparație : cu o forță productivă numericește cu aproape 40 Ia sută mai mică decît cea ocupată în agricultura anului 1950, s-a realizat în 1975 o producție agricolă de 2,9 ori mai mare.Progresele agriculturii noastre socialisteîn cincinalul monstrează pptentialul a- cestei ramuri de bază a economiei, forța și capacitatea țărănimii noastre de a realiza — prin folosirea'integrală a pămîn- tului, a bazei tehnico-ma- teriale în continuă modernizare, printr-o muncă bine organizată — producțiile substanțial sporite prevăzute de actualul cincinal.

chează net începutul transformării proceselor de producție din agricultură- într-o variantă a producției industriale. în vederea dezvoltării și modernizării bazei teh- nico-materiale, agricultura a beneficiat de un, volum de investiții din fondurile centralizate statului de circa 1,8 ori mai mare decît în cincinalul 1966—1970. Principalele direcții In care s-a acționat au fost : intensificarea procesului de dotare cu tractoare și mașini agricole, creșterea gradului de chimizare, efectuarea unor ample lucrări de amenajări pentru irigații, construirea unui mare număr de complexe de tip industrial pentru creșterea și îngrășarea animalelor.Semnificativă pentru a-

cît in cincinalul 1966 — 1970 și cu 55 la sută mai mare ca în anii 1961 — 1965. Să luăm, de exemplu, cerealele. Cumulată pe întregul cincinal, producția de cereale boabe a fost cu 10,4 milioane tone mai mare decît in cei 5 ani anteriori.în cincinalul 1971—1975, o dezvoltare substanțială a cunoscut zootehnia. Reține atenția, îndeosebi, creșterea mai rapidă a producției animaliere — cu 34 la sută fată de media anilor 1966—1970 — in condițiile sporirii efectivelor de animale la toate speciile și categoriile.Transformările pe care le-au cunoscut, in ultimii cinci ani, baza tehnică a agriculturii, tehnologiile de producție, Îmbunătățirile aduse în domeniul organizării muncii mar-

Sinț numai eîteva cifre care definesc progresele agriculturii noastre pe calea dezvoltării intensive, aportul tot mai însemnat al acestei ramuri de bază a economiei naționale la satisfacerea nevoilor de consum ale populației, la progresul general al țării, zultatele obținute monstrează justețea liticii agrare a partidului, de transformare socialistă a satului, atestă încă o dată cu putere faptul că agricultura socialistă o- feră condiții optime pentru creșterea continuă a producției agricole.Cu toate condițiile climatice nefavorabile din unii ani — secetă, inundații — producția agricolă globală din perioada 1971—1975 a fost cu peste 25 la sută mai mare de-

Re- de- po- ale
1971—1975 de-

(Continuare în pag. a Ii-a)

(Continuare în pag. a III-a)

Panorama industriala la Turda

Doar în eîteva 
cuvinte...Despre instaurarea confortului colectiv In locul fos

telor oaze ale huzurului privat de altădată s-a scris 
mult.

Stațiunea balneoclimaterică Singeorz-Băl este situ
ată in impunătoarea vecinătate a munților Rodnei, 
îmbogățind cu vechile și recunoscutele sale daruri 
renumele atît de tulburător al Țării Năsăudului grăni
ceresc, cu morile lui Coșbuc și podurile lui Liviu Re- 
breanu oglindindu-se statornic și evocator in apa cea 
limpede a Bistriței. , .

Noile hoteluri-sanatorii construite In cincinalul tre
cut in această stațiune — complexul sanatoriul al U- 
niunii Generale a .Sindicatelor și hotelul „Hebe" — 
numără peste 1500 de camere, dispunind de toate 
instalațiile medicale necesare unui tratament pe cit de 
divers, pe atit de eficient.

Cele zece izvoare active ale stațiunii au un renume

PICĂTURA DE CERNEALĂ

vechi care s-a consolidat insă in ultimii ani prin ame
najările complexe care permit completarea simplei 
cure de apă cu tratamente complimentare : băi de 
plante și de lumină, mofetă, solux, împachetări cu 
parafină, gimnastică medicală, ionizări, curenți diadi- 
namici, masaje — intr-un cuvint, cu cele,mai moder
ne procedee terapeutice recuperatorii. Numai in două 
luni (decembrie 1975-ianuarie 1976), peste 9 000 de ță
rani cooperatori, mineri, muncitori forestieri, învăță
tori — adică peste 9 000 de oameni ai muncii și-au în
grijit sănătatea in această stațiune model de la poalele 
munților Rodnei.

Asemenea locuri există de buni seamă și In alte re
giuni ale țării, de la băile Felix la Herculane ; de la 
cele de pe Valea Prahovei la noile ansambluri sana- 
toriale ale litoralului, construcțiile noi și ospitaliere 
așteptindu-și oaspeții, mereu mai mulți.

In Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului 
național unic de dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România in perioada 1971—1975, 
despre aceste stațiuni în care-și refac sănătatea mun
citorii și țăranii României de azi, se spune , numai 
atit : „...Din fondurile sociale de consum de la bugetul de stat se cheltuiesc anual 9,9 miliarde lei pentru asistența sanitară acordată gratuit populației".

Adevăruri mari, in cuvinte atit de puține...

TeoflI BALAJ
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BRÂNCUȘI
e pretutindeni

Ce fel de oameni sînt oțelarii?
Anul trecut Oțelăria S.M. de la Reșița a produs peste un milion tone de oțel. Asta înseamnă, pentru a fi încărcat, 100 000 de vagoane. Și mai înseamnă, că, pentru a fi produs acest otel, s-au consumat peste 600 000 tone fontă, peste 400 000 tone fier vechi, sute de mii de metri cubi de gaz metan, zeci de mii de tone de calcar, var, feroaliaje și utilaje de turnare. Dar, pe deasupra- tuturor acestor lucruri care pot fi contabilizate în tone, în metri cubi și in bani, a fost nevoie de pasiunea, priceperea și energia oamenilor. Se știe, oțe- lăria este un Ioc unde focul nu se stinge niciodată. Dar acest foc arde fără încetare și In sufletul oțela- rilor. De acest adevăr simplu șf evident m-am convins încă o dată vizitind oțelăria Reșiței.N-am mai urcat pe platforma ei de viscol și foc de mulți ani, de cind lucrau aici Adam Jemănaru și Va- sile Mocea. Ei sînt acum pensionari. Dar într-un fel foarte emoționant ei continuă să fie prezent! aici fiindcă de meseria aceasta toridă și spectaculară te simți legat viata întreagă. Rar trece o zi fără ca unul din foștii topitori să nu urce pe treptele platformei spre a vedea și întreba cum merge treaba la otelărie. Multi dintre acești „bătrini" rămîn în continuare in organizația de partid a otelă-

rlei, iar cuvîntul lor, sporit de longevitatea experienței și a anilor petrecuti în fața cuptoarelor, nu încetează să aibă greutate și prestigiu. Cei tineri se uită la vete-
rea șarjelor constituie un spectacol gigantic atît de Încordat, incit fiecare moment este o mișcare de gin- dire, de răspundere a deciziei și de hotărîre. Iată-1 pe

...într-un milion de tone de oțel, dacă 
stai și asculți atent, auzi cum bate ritmic 
și plină de pasiune o inimă la fel de mare, 
o inimă colectivă, în care, bineînțeles, în
tocmai ca și în cuptoarele de oțel, focul 
nu se stinge niciodată.

răni în felul cald și profund in care se uită copiii la părinți.însoțit de Inginerul Antonică Dijmărescu. șeful o- țelăriei, am stat eîteva ore pe platforma unde prepara-
maistrul Gheorghe Turbu- reanu : înalt, cu trăsături ferme. Stăm intr-una din cabinele de comandă, acolo unde, prin apăsarea unul buton, ridici sau cobori u- șile cuptoarelor și unde pa-

nourile cu aparatură electronică arată ce se petrece în interiorul cuptoarelor. Tot ce-am putut să aflu de la maistrul Gheorghe Tur- bureanu este că lucrează de douăzeci de ani la otelărie și că în tot acest timp n-a avut nici o oră nemotivată și nici măcar o singură zi de concediu medical. Vrea să-mi dea de înțeles că munca este acea terapeutică simplă și eficace care-1 menține pe om sănătos. îl întreb dacă i-a cunoscut pe Adam Jemănaru și pe Va- sile Mocea. „Cum să nu-i cunosc ? !“ îmi răspunde el mirat. Și, ceea ce n-a știut sau n-a vrut din modestie să spună despre el însuși, spune despre cei doi : „Va- sile Mocea ? Cuptorul era averea lui. Plîngea lingă cuptor cind n-avea fier vechi El era «aprins», se agita ca argintul viu. cită vreme Jemănaru era calm chiar și în clipele cele mal dificile".Apoi, după ce maistrul Gheorghe Turbureanu a ieșit din cabină, inginerul șef Antonică Dijmărescu îmi spune : „Vă rog să scrieți in ziar că topitul otelului este o meserie de curaj". Și continuă : „Vi-1 amintiți pe Mocea ? Era toată ziua ars pe nas. Pe oțelarii buni îi cunoști după arsurile de pe nas". Apoi mă însoțește spre a-i cunoaște și pe 6ei-
Petru VINTILA

Întîia mea întîlnire cu sculptura a fost — printre versuri și umbre — datorită lui Brâncuși, Ia Buzău. în după-amiezl de liceu furate copilăriei. o porneam către Crîng. (La marginea dinspre munte a Buzăului, o- pusă direcției riului, cu alei care ar fi plăcut simbolismului, se afla o pădure de stejari și poveste, căreia locuitorii îi spun Crîng. Sau ti spuneau). Iar prin apropiere, ca o pană pierdută din aripa (mai voinică mai în vîrstă) a pădurii. se afla un mitir : Dumbrava. în cimitirul acela. Dumbrava. mă duceam să văd Rugăciunea lui Brâncuși. Lingă soclul ei (căci soclurile, ca și prefețele cataloagelor. și le născocea el singur), ca lingă marile coperte ale un.’i cărți, întîrziam citind, mă uitam in mine, mă străbatea fără să-l percep tremurui nescris al unei muzici care se pierde. Și plecam sub anotimp, ca într-o corabie.Cind m-am dus să-1 văd (el nu era) in Muzeul modernă, care trează Ia Paris din operă și o

ci-

camai de artă îi păs- o parte ,____ . parte afostului atelier, atelierul de pe Impasse-Rosin nr. 11, nu acolo chiar străin de ceea știuse despre umanității.Să-ți imaginezi că prin artă și geniu vei vindeca iumea 1 Lumea, de. cind este ea lume. Brâncuși. el și-a imaginat-o... Pentru asta ași de puternic, interiorizat, pentru asta

soseam ca un ce el sufletul

așa de tot dă-fost Așa Si a ruit oamenilor bucurie, considerindu-i pe cei in măsură a-1 descifra Înțelesul lucrărl-

lor drept cel mal a- proape de stelele eternității. Fiindcă în concepția lui. el răspundea ca și zeii de oameni și de lumina dintr-înșii. Pe care le-o voia reflexivă, matură, necontenită. „La ce bun să tai munții, ca să faci cadavre din pietrele lor și biftecurl în singe ?“ — lată o întrebare solară, prin care- într-o epocă tulburată, ce demitizase si demitiza totul, ca apoi să-și declame cenușile, intrau
Tnsemnâri de
Ion CARAION

în sculptură gustul absolutului, redistribuirea în conștiințe a nostalgiei de mituri, imponderabilul. La întrebarea lui Brâncuși, brutală, avea să răspundă in istoria artelor o nouă epocă. Viziunea se răsturnase. Lumea artei pea. Cu alt Inaugurat de mân. nu a chip, ar fi și altcineva decît... Nimic goarea 
singur mase S-a dus la Paris și a rămas ceea, ce fusese. Un țăran. însă un țăran unic, care făcea tul. făcind nește, universal și în accepție eternă. Cine a admirat-o pe Domnișoara Pogany. trebuia ■ să-l admire și să-i admită simultan 'carnea friptă pe grătar, varza murată, mămăliga. țuica. „Mesele Iul sînt celebre" — mărturisea Otilia Cosmu-

reînce- ciclu. un rocă niciEl, lasă dorit-o în vreun nu putea și nu putut fi altceva ‘ ' el. emfatic în ri- aceasta. Face 
tot — excla- Paul Moran d.

Un țăran singur to- totul româ- însă la modul

țla Bălonl. Și ca fosta secretară a lui Anatole France,' citi încă. Dar celebre au ajuns deopotrivă fringhiile împletite cu mîinile sale, „scaunele" pe care își poftea vizitatorii, patul tare pe care dormea ca un monah, ve- lințeie. .luleaua, și barba sa patriarhală (despre care versuri), și încărcati de veveriță, și de burghie, Cîinele Polar. Un ciobănesc, pare-se; cu care cobora direct din Miorița. Dar pentru ca să meargă in altă parte, mai ' departe... Avea directiilo luL Drastice.S-a dus In Germania. în India, în Anglia, in fost acolo continuu. I al Hobitei. născut în Hobița. cum 100 de ani ? Nu. Odată cu poporul român, în grava copilărie („Cind nu mal sîn- tfem copii, am și murit") a legendei. Toate geniile unui popor se nasc odată cu poporul acela, viază latente într-însul. chiar dacă își au la intervale diferite intrarea în scenă, din țin de Tolstoi fi italian. Shakespeare nu poate fi rus. Nici Goethe turc.Brâncuși ținut 
fond vorba sou...) noastre omenoase. profunde, line, echilibrate. care fug de haos din instinct și relegă stridentele din naturalețe ori agerime, care ordonează ritmul sufletelor cu ritmurile

s-au scris ochii lui tîșnete de de ascuțiș și cîinele.

America, in Corsica, in Egipt și a el însuși. Și continuu Un zeuA-

motive care regiile tainei, n-ar fi putut
a apar- 

(Pro fond, pro- 
Brancusi ! —lui Jean Cas- orizonturilor

(Continuare 
în pag. a IV-a) 1
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"FAPTUL;
'DIVERS'

Centenara 
din Trusesti » »

Duminică. 8 februarie. Școala 
generală din satul Buhăceni, 
comuna Trusesti, județul Boto
șani, a devenit neincăpătoare. 
Tot satul s-a adunat s-o sărbă
torească pe Maria Rotundu, pen
tru împlinirea frumoasei vîrste 
de 100 de ani. Casa ei n-ar fi 
fost de-ajuns nici măcar pentru 
propriii copii, nepoți și străne
poți, al căror număr este egal 
cu cel al anilor săi, adică o sută. 
Și-n gheața 
mării...în aceste zile cu ger aspru și vînt tăios, portul Tomis șl incintele îndiguite ale plajei orașului Constanta oferă un decor neobișnuit. La țărm, valurile mării au încremenit ca intr-un peisaj polar. La rîndu-Ie, digurile par uriașe iceberguri, iar pe balustradele falezei marea a țesut într-o superbă dantelărie enorme stalactite sclipitoare, pe care un localnic inspirat le-a numit „lacrimile lui Ovidiu". O dovadă în plus că marele poet avea dreptate cînd spunea că la Tomis iarna poți umbla pe mare cu piciorul și că vinul îngheață de sparge ulciorul...
Covorul 
nefermecat

Nu știm dacă, pe vremea cind 
era de-o șchioapă, lui Nicolae 
Păvăloiu din comuna. Racovița, 
județul Vilcea. i s-a Citit sau is
torisit povestea despre covorul 
fermecat. Ceea ce știm precis e 
că, deunăzi, intrînd in casa con- 
sătencei sale, Sarafina Brădea- 
nu, a zărit un covor de toată 
frumusețea, pe care a pus nu 
numai ochii, ci si mina. Cind să 
sară însă peste gard, s-o ia la 
sănătoasa, Păvăloiu s-a împie
dicat de covor si a căzut. In că
dere, și-a fracturat un picior. 
Pas de mai merge, dacă poți. 
Primul ajutor i l-a dat — cine 
credeți ? — chiar păgubașa !
Poftim de mai crede in covoare 
fermecate...

Inimă
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învățăm tineretul să ginaeuscă 
și să trăiască in chip comunist

Formarea tinerei generații in spiritul Înaltelor idealuri ale societății socialiste, cultivarea în rindurile sale a atitudinii înaintate față de muncă, a pasiunii pentru meseria aleasă, a simțului de ordine și disciplină, în general a trăsăturilor ce caracterizează profilul politico-moral al revoluționarului comunist reprezintă, la fel ca în întreaga țară, un țel cotidian al activității educative desfășurate și de organizațiile de partid din județul Maramureș. în această privință, un îndreptar de preț avem și în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recentul Congres al consiliilor populare, care sublinia necesitatea ca organizațiile de partid să acționeze energic „pentru dezvoltarea unei atitudini înaintate față de muncă, față de interesele generale ale societății, pentru promovarea înaltelor principii ale eticii și echității socialiste".Ne vom referi, în cele ce urmează, îndeosebi la experiența acumulată de unele organizații de partid ce acționează in Industrie. Principalul obiectiv pe care comitetul județean de partid l-a stabilit în această direcție pentru organizațiile de partid din sectorul amintit este îmbinarea strinsă a preocupării pentru formarea profesională a tinerilor cu grija constantă pentru educarea lor politico- morală, pentru modelarea fizionomiei omului înaintat al societății socialiste, dăruit trup și suflet înaltei cauze a făuririi socialismului și comunismului pe pămintul patriei.In întreprinderi din județ, cum sînt cele de pe platforma metalurgică din Baia Mare, organizațiile de bază au Încredințat CA SARCINA DE PARTID unor comuniști cu experiență educarea multilaterală, atit profesională, cit și politică, pregătirea pentru muncă și viață a numeroși tineri, prin activități desfășurate atit in orele de producție, cit și in timpul liber. Această metodă își demonstrează din plin eficienta, acțiunea educativă directă, dusă cu- continuitate favorizind modelarea unor caractere puternice, șlefuirea . unor înalte trăsături umane, în concordanță cu principiile și normele înscrise In Codul etic comunist. Periodic, în organizațiile de partid se discută cu atenție și exigență modul cum comuniștii îndeplinesc a- ceastă sarcină de partid, luîndu-se măsuri operative și concrete acolo unde se observă neajunsuri sau delăsări.

Ne propunem să dezvoltăm și să intensificăm in viitor această formă de activitate, pornind mai ales de la faptul că, în actualul cincinal, impetuoasa dezvoltare industrială a județului Maramureș va oferi tinerilor alte numeroase noi locuri de muncă, ceea ce presupune, așa cum s-a arătat la recentul Congres al consiliilor populare, o grijă sporită pentru întregul ansamblu al problemelor pregătirii de noi muncitori — calificare, formarea trăsăturilor de muncitor înaintat, însușirea tradițiilor muncitorești, dezvoltarea atitudinii socialiste față de muncă și bunul obștesc, a spiritului de disciplină socială, etc. Unele organizații de partid din întreprinderi au și elaborat planuri vizînd asumarea da
către fiecare comunist a unor sarcini sporite in ce privește formarea profesională și moral-cetățenească a cadrelor de mîine.Desigur, nu putem afirma că pretutindeni organele și organizațiile de partid din județ acționează cu toate formele muncii politico-educative pentru pregătirea profesională și politico-morală a tinerilor. în u- nele locuri — ca, de pildă, la Trustul de construcții-montaj Baia Mare — se observă că anumiți membri de partid, care n-au depășit „virsta ute- cistă", nu iau parte activă la viața organizației de tineret. Or, se cunoaște că, potrivit unei prevederi înscrise în Statutul P.C.R., membrii U.T.C. care devin membri de partid, cu excepția celor ce primesc alte însărcinări, rămîn în continuare membri al U.T.C., participarea la activitatea organizației de tineret constituind principala lor îndatorire de partid. Ne vom strădui in viitor să-i facem să Înțeleagă, pe acești tineri tovarăși că intrarea lor în rindurile partidului presupune o și mai adîncă integrare în rindurile generației lor pentru a o antrena, alături de toate generațiile de constructori ai socialismului, în activitatea de transpunere în ■'viață a politicii partidului.Sub îndrumarea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.C. pun sistematic în discuția membrilor lor probleme de însemnătate majoră pentru creșterea responsabilității ci-

de piatră
Deși mai promisese de citeva 

ori că n-o să-și măi părăsească 
niciodată familia și tot de atitea 
ori nu se ținuse de cuvînt; Le- 
nuța Vereș din Baia Mare (str. 
Agrișilor nr. 7) ar mai fi avut, 
poate, credit in fața soțului și a 
celor patru copii minori ai săi, 
dacă măcar in fața instanței de 
judecată, și măcar în ceasul al 
doisprezecelea, ar fi dat semne 
că e de bună credință și că do
rește să se întoarcă acasă. Dar 
nici sfaturile prietenilor, nici ale 
vecinilor, nici rugămințile soțu
lui, nici cele ale propriilor copii 
nu i-au putut înmuia inima. De 
piatră. Cum altfel să-i spui, de 
vreme ce L.V. a preferat să fie 
condamnată la un an și sase luni 
închisoare, decit să le întindă 
copiilor mina de ajutor de care 
au atita nevoie H Copiilor însă 
le-a adus o mingiiere 
bunicii, care a venit tocmai 
la Galați, ca să aibă grijă 
nepoți și — cum spunea ea 
„să nu lipsească de la școală 
să crească mari".

gestul 
de 
de
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La Vadul 
Moților

Pe raza comunei Vadul Moți
lor, din județul Alba, circula 
autocamionul 21-TM-4046. Ce-o 
fi căutind ditamai camionul din 
Timișoara prin munții Apuseni ? 
Pornind de la această intrebare, 

' organele de miliție aveau să 
descopere un fapt ieșit din co
mun. Alexe Bic, fost angajat la 
autobaza nr. 2 Timișoara, s-a dus 
in luna decembrie, anul trecut, 
la fostul lui loc de muncă și, 
nici una, nici două, s-a suit la 
volanul autocamionului cu pri
cina și a plecat cu el hai-hui 
prin țară. Dar iată că tocmai la 
Vadul Moților i s-a închis... va
dul. Partea senzațională — după 
cum spuneam — constă în a- 
ceea că autocamionul respectiv 
a circulat nestinjenit de nici o 
intrebare o lună întreagă ! In
credibil, dar adevărat.

Nu degeaba 
îl cheamă 
Gîlceavăîntr-o seară, pus pe gîlceavă, numitul Ion Gîlceavă l-a invitat acasă la el pe I.P. de Ia Combinatul de prelucrarea lemnului din Tg. Jiu, unde lucra și soția lui Gîlceavă. De cum i-a călcat pragul, Gîlceavă l-a silit pe I.P. să dea o declarație în scris precum că el. I.P., o iubește pe soția lui Gîlceavă. Văzindu-se cu declarația în mină. Gîlceavă l-a amenințat pe I.P. că va preda-o conducerii combinatului. „Dar ca să n-o predau — l-a spus Gîlceavă — mai dai matale încă o declarație, prin care spui că eu te-am împrumutat cu 5 000 de lei și tu te obligi să mi-i dai cit mai repede". Curat șantaj I De cum a ieșit de la Gîlceavă, ' I.P. s-a dus la miliție, iar miliția a început cercetările, trimi- țîndu-1 pe Gîlceavă în fața instanței. După cum ne informează președintele judecătoriei Tg. Jiu. C. Banță, Gîlceavă a fost condamnat la un an și jumătate închisoare. Recursul a fost respins. Sentința a rămas definitivă.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

.. ■■

vice a tinerel generații. Demnă de menționat este experiehța a- cumulată în această direcție de organizațiile de partid de la exploatările miniere Baia Sprie, Her- ja și Ilba, care au călăuzit organizațiile U.T.C. să dezbată în adunările lor generale probleme privind contribuția tineretului la valorificarea rațională a zăcămintelor, la introducerea rapidă a metodelor noi, de mare randament, în extragerea minereurilor etc. Pe temeiul hotăririlor și măsurilor adoptate în aceste adunări de către tinerii înșiși, s-a intensificat participarea lor la întrecerea socialistă, ceea ce a reprezentat un substanțial aport in devansarea cincinalului trecut de către aceste exploatări miniere, uneori cu aproape un an sau mai mult. S-a evidențiat astfel încă o dată că una dintre cele mai eficace metode în munca educativă cu tinerii constă în încredințarea de sarcini și răspunderi proprii sporite, care să Ie călească forțele, să-i pregătească pentru marile responsabilități sociale de mai tirziu.Activitatea de educare prin muncă și pentru muncă și-a găsit un teren fertil și prin preluarea de către organizațiile U.T.C., sub directa îndrumare a organizațiilor de partid, a unor lucrări importante de larg interes obștesc In perimetrul județului, lucrări ce au fost și sînt realizate prin munca patriotică a tinerilor. Am aminti, bunăoară. faptele de muncă ale uteciștilor care și-au adus contribuția la modernizarea celei mai lungi artere de circulație din județ — masivul Gutîi-pasul Prislop — Ia construcția bazei turistice . de la Suior, a sălii sporturilor din , Baia Mare. Numai în cursul anului trecut tinerii din județ au realizat acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producției în valoare de 4 milioane de lei și lucrări de interes obștesc în valoare de peste un milion și jumătate.în felul acesta, tinerii sînt sprijiniți să preia „din mers" lecția de educație comunistă a șantierelor naționale ale tineretului — care au călit caractere puternice de oameni înaintați ai societății socialiste — și să le ducă mai departe în condițiile de azi.Ne propunem ca In această perioadă, cînd s-a trecut cu toate forțele la realizarea noului cincinal, să îndrumăm și să sprijinim toate organizațiile de partid spre a intensifica munca de educație comunistă a tinerei generații In vederea antrenării ei mai active la îndeplinirea sarcinilor de plan, a obiectivelor cristalizate de Congresul consiliilor populare pentru înflorirea tuturor județelor și localităților patriei. Numai printr-o asemenea angrenare pot fi valorificate din plin ■ eaoșcitățile ei creatoare, se poate înfăptui cu deplin succes procesul netntreriyit și complex de formare a omului nou, proces ce constituie însăși substanța activității educative desfășurate de comuniști In rindurile tineretului'. '
Ioan RETEGAN
secretar al Comitetului |udețean 
Maramureș al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Sdrata-Monteoru — ludețul Buzâu. In fotografie : o modernă unitate de tra 
tament balnear pentru țăranii cooperatori

• Fapte ® Opinii ® Propuneri
© Locuitorii din Avrâmeni, Jude*ul Botoșani’ nu vor să rămînă mai prejos de comunele învecinate in privința bunei gospodăriri și înfrumusețări a. așezării lor. Iar deputății noștri, cum sînt Dumitru Ivănescu, Virginia Isac, Maria Hovirneartu ș.a.. prin faptele și prin exemplul personal, îi mobilizează și mai mult pe oameni la realizarea unor obiective de larg interes edilitar-gospodăresc. Anul trecut, prin muncă patriotică s-au înfăptuit lucrări în' valoare de 1 050 000 lei. între care plantarea a peste 17 000 arbori și arbuști, construirea, a 50 de fîntini, repararea cu piatră a patru km de drum etc. Anul acesta, locuitorii comunei și-au propus să muncească mai bine, să înfăptuiască prin muncă patriotică lucrări în valoare de 1 300 000 lei, printre care terminarea unei ndi școli, alimentarea cu apă în satul Ichimeni ș.a. (Aurelia Ciorăscu, comuna Avrămeni. județul Botoșani).
© Să fii donaîor de sîage este un gest de omenie- Ori de cîte ori a fost nevoie, oamenii din comuna Bratovoești. județul Dolj, n-au pregetat să facă acest lucru in folosul sănătății semenilor noștri. Așa cum s-a petrecut și de curind, cînd 74 de^ locuitori de aici s-au prezentat la dispensarul uman pentru a dona singe. Singura lor întrebare a fost : cînd să mai venim, tovarășe doctor ? (IVIacarie Pos- tolache, comuna Bratovoești, județul Dolj).
© Vă trimitem o scrisoare semnat5 de 25 de persoane- din Cluj-Napoca, Iași. Brăila, Ploiești. București și alte localități din țară, aflate la tratament în stațiunea balneară Vatra Dornei. Vrem să exprimăm sincere mulțumiri tuturor tovarășilor care conduc și lucrează aici, pentru solicitudinea tovărășească ce o manifestă față de oamenii veniți la tratament în stațiune. (Paraschiva Iaru, Rășinari, județul Sibiu).
© Șî 60 Om fost acum 'n timP de larnă- la tratament in frumoasa și bine dotata stațiune balneară Felix (Oradea). Am plecat de aici, totuși, cu un sentiment de nemulțumire. Să mă explic. Nu-1 vorba de ceea ce implică cazarea și tratamentul, ci de faptul că la cinematograful din amintita stațiune nu poți privi un film decit... dîrdiind de frig. Or. mie'mi se pare logic ca într-o astfel de stațiune, cu renume, și cinematograful — foarte solicitat — să fie în notă comună cu condițiile create și nu in discordanță cu ele. (Andrei Valcnu, Valea Roșie, bl. L 1, Craiova).

Activitatea de Ia CombInatul de liantf din orașul Cîmpu-iung. județul Argeș, se desfășoară in trei schimburi. Din oraș pină la Intrarea în întreprindere, stația Argeșel, transportul în comun se asigură de către întreprinderea E.G.C.L. Dar respectiva întreprindere nu asigură necesarul de autovehicule. (Un grup de muncitori care lucrează la Combinatul de lianți din Cîmpulung, județul Argeș). Nota noastră : Interesîndu-ne la organele locale din oraș, ni se confirmă că, într-adevăr, există unele deficiențe în transportul în comun dinspre și înspre combinatul de lianți. în cadrul unei recente analize, efectuată de organele de partid din orașul Cimpulung, județul Argeș, Intre altele s-au discutat, și aspectele critice semnalate, comunicin- du-ni-se că au fost luate măsuri care să ducă la îmbunătățirea transportului in comun pe acest traseu.
® S’U mai scris ?i da mai multe ori- E vorba de ambalajele de sticlă. Unele magazine le primesc înapoi, altele, nu. Și la centrele profilate pe achiziționarea — contra cost — a acestor ambalaje, unele ne sînt primite, altele nu. Propun să se găsească o | soluție de către cei in drept, pentru ca toate ambalajele de sticlă care se vînd prin comerțul de stat să poată fi valorificate. (Niculina Nicolescu, pensionară, Ploiești).

treaga muncă, politico-educativă a fost ridicată pe o treaptă superioară. Au fost obținute progrese remarcabile in îmbunătățirea conținutului propagandei de partid, a muncii politice de masă, în întărirea legăturii lor cu viața. S-au înregistrat pași înainte pe calea perfecționării procesului in- structiv-educativ, a integrării invă- țămintului cu producția, în vederea creșterii rolului școlii ca factor principal de educare a tineretului. S-a extins activitatea de răspindire a cunoștințelor științifice, au apărut un șir de lucrări valoroase in domeniul științelor sociale, creații literar-artistice pătrunse de spirit militant, cu un conținut profund angajat. A crescut ponderea problemelor politico-ideologice și educative in tematica generală a mijloacelor informării de masă, se a- cordă o deosebită atenție înrădăcinării și generalizării normelor de etică și echitate socialistă pe planul întregii vieți sociale, creșterii combativității față de mentalitățile retrograde, față de orice forme de manifestare a ideologiei străine, burgheze, ale filozofiei idealiste, urmărindu-se dezvoltarea continuă a atitudinii înaintate față de interesele societății socialiste, a atașamentului față de cauza comunismului.Putem aprecia cu satisfacție că activitatea desfășurată in acești ani pentru transpunerea în viată a programului ideologic al partidului a exercitat o puternică influentă pozitivă asupra tuturor laturilor vieții economico-sociale. Succesele obținute în diferitele sfere ale vieții sociale. în mod deosebit realizarea înainte de termen a cincinalului ■ 1971—1975, eroismul și abnegația manifestate de oamenii muncii în depășirea unor grele calamități naturale, a altor greutăți, sînt indisolubil legate de dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare a oamenilor muncii.Tocmai pornindu-se de la importantele. realizări obținute în activitatea politico-educativă a partidului" în acești ani, de la experiența valoroasă acumulată și succesele de pînă acum, Congresul educației politice și al culturii își va propune stabilirea căilor de acțiune pentru perfectionarea în continuare a acestei activități, pentru dezvoltarea, adincirca și amplificarea rezultatelor pozitive înregistrate. Partidul are-in vedere faptul că transformarea conștiinței oamenilor reprezintă un proces istoric deosebit de complex. îndelungat ; ca atare, activitatea educativă trebuie să aibă un caracter permanent, implică o continuă creștere calitativă, ceea ce cere o muncă stăruitoare, plină de responsabilitate. Mai mult ca oricînd se impune perfecționarea acestei activități în etapa actuală, dat fiind că înfăptuirea mărețelor obiective stabilită de Congresul al XI-lea, a sarcinilor noului cincinal presupune, drept o premisă esențială și decisivă, dez
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Pitești: Vedere parțială a centrului comercial

PE TEME DE PROTECȚIA MUNCIIDISCIPLINA, INSTRUIREA, CONTROLULantidotul sigur al accidentului de muncă„...Nu este cazul să ne lăudăm. Nici măcar să ne declarăm mulțumiți. Vom spune că treburile merg bine abia atunci cînd nu vom mai înregistra nici cel mai mic accident de muncă, nici o îmbolnăvire profesională. Cînd se mai intîmplă vreun asemenea caz, el constituie o aspră critică la adresa noastră, o dovadă că undeva a fost o scăpare, o deficiență de organizare, de supraveghere și urmărire a procesului de producție, de instruire a muncitorilor". Această declarație, redată de noi succint, aparține inginerului Teodor Suteu, directorul general al Combinatului chimic Făgăraș, combinat care încă de la începutul cincinalului trecut se situa printre unitățile cu un număr foarte redus de asemenea întîmplări nedorite.Pe parcursul cincinalului, deși colectivul a crescut numeric cu aproape o mie de persoane, numărul ac- cidentaților a scăzut cu o treime.Ce acțiuni, - ce măsuri au concurat la această evoluție ?— Fiecare accident de muncă — ne spune ing. Victor Iovu, secretarul comitetului de partid al combinatului — fie el și cu urmări minore, formează obiectul unei anchete și se iau imediat măsuri, în așa fel ca la locul de muncă respectiv și la toate celelalte cu specific identic sau asemănător să nu se poată repeta evenimentul. Cazul este imediat prelucrat și dezbătut In cadrul secției și In alte subunități. Asupra evenimentului, cauzelor și măsurilor luate este informat întreg personalul uzinei. în. aceste zile, de pildă, este în curs o amplă analiză a modului în care.se-respectă regulile de protecție ■■ a muncii în combinat, în toate sec-.

nează In comun, prin muncă de la om la om, pentru a determina respectarea strictă a regulilor de protecție a muncii și a împiedica manifestările de rutină sau formalism în efectuarea instructajelor. Astfel, va începe în curind o nouă instruire in trei serii a inspectorilor obștești de protecție a muncii, care, trebuie să recunoaștem, nu stnt Încă folosiți cum trebuie, nu sînt suficient de activi....Vizita de documentare in Combinatul chimic din Făgăraș ne-a convins și pe noi că aici, cînd e vorba de protecție a muncii, se pornește de
La combinatele chimice 
din Făgăraș și Victoria

la principiul că, oriclt de bune ar fi măsurile ce se pot lua după accident, cel mai important lucru este prevenirea lor. Și, cum în acest mare combinat chimic există numeroase locuri cu condiții deosebite de muncă, laboratorul de orientare profesională și selecție testează capacitățile psihice și motorii ale Întregului personal, asigurind astfel omul potrivit la locul potrivit. Testarea se face incepînd cu elevii școlii profesionale. Cit de importantă și eficientă este o astfel de testare reiese și din faptul că — așa cum demonstra o recentă analiză pe mai mulți ani — in rîndul celor selecționați și orientați profesional aproape că nu se înregistrează accidenta de muncă.toarele^și la toate nivelurile, de la șef fârtoralur^scWIinăr^tfebde Secție Si- pmă la ultimul mtincl- ■ ' tor. Concluziile, parte din ele ilustrate cu imaginile unor fapte concrete surprinse pe peliculă (de către cineclubul nostru), vor fi prezentate in fața activului de partid din combinat Căci, trebuie să subliniez, organizațiile de partid, cele sindicale șl de tineret din întreprindere acțio-

„4 " O atenție deosebită se acordă lapentru abaterile de la normele de protecție a muncii s-au aplicat uri număr de sancțiuni disciplinare con- stînd in mustrări, avertismente, retrageri de gradații sau categorii, retrogradări din funcție sau chiar desfacerea contractului de muncă, a- tunci cînd a fost cazul. Toate aceste

sancțiuni au fost cunoscute, analizate și aprobate de conducerea combinatului.în sfîrșit, să notăm că, aici, pentru protecția muncii s-au cheltuit în anul trecut circa 10,5 milioane lei — din care aproape jumătate pentru e- chipament de protecție și măsuri de tehnică a securității, iar cealaltă jumătate pentru măsuri și materiale lgienico-sanitare, ventilație, alimentație de protecție, cercetări.Am prezentat aici doar cîteva din preocupările pentru protecția muncii. devenite de mult permanente la Combinatul chimic Făgăraș, in ideea că ele ar putea stimula realizarea unor schimburi de experiență sistematice între toate unitățile de profil din cadrul Centralei de îngrășăminte chimice. Că acest lucru este necesar o dovedește situația existentă, din a- cest punct de vedere, la Combinatul chimic „Victoria", vecin și cu un profil foarte asemănător. Aici, pe parcursul ultimului cincinal, numărul accidentalilor și durata Incapacității de muncă au crescut. Cu toate că programul de măsuri privind Îmbunătățirea activității de protecție a muncii, elaborat de Consiliul de Miniștri și Consiliul Central al U.G.S.R. In 20 octombrie 1975, prevedea Încheierea unei serii întregi de acțiuni care să contribuie la buna cunoaștere și eliminarea cauzelor ce pot favoriza producerea unor accidente, nici pînă la finele lunii ianuarie acestea nu erau încheiate.Care să fie cauza unor asemenea situații 7 Numai o analiză amănunțită a tuturor elementelor ce concură la producerea accidentelor de muncă, analiză bazată pe comparații și pe schimburile de experiență — organizată de conducerea Centralei de îngrășăminte chimice, ar putea, desigur, furniza răspunsul cuvenit. Și, mai ales, măsurile Analiză și măsuri au voie să intîrzle. practice necesare, care, desigur, nu
AI. PLAIEȘU

voltarea conștiinței socialiste a întregului popor, transformarea tuturor membrilor societății în oameni înaintat!, hotăriți să-și dăruiască întreaga putere de muncă, energia, capacitatea de creație și elanul patriotic marilor idealuri ale comunismului, să dovedească o înaltă moralitate comunistă in întreaga lor viată și comportare.Organizarea Congresului educației politice și al culturii se înscrie in practica profund democratică a partidului nostru de a supune problemele fundamentale ale dezvoltării societății noastre dezbaterii tuturor comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc. Aceasta își găsește expresie nu numai In convocarea acestui for larg, ci și în însăși activitatea pregătitoare deosebit do vastă care va preceda congresul.

vestit! cu atribuții și definind pir- ghii în acest domeniu.însăși pregătirea "congresului, a- dunările ce vor avea loc în întreaga perioadă premergătoare vor trebui să determine, pe baza analizei exigente a rezultatelor, ca și a neajunsurilor care mai persistă, continua Intensificare și perfecționare a activității ideologice, ă propagandei de partid, a întregii munci politice/ și cultural-educative, să ducă la dezvoltarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc, la participarea lor tot mai activă Ia înfăptuirea prevederilor cincinalului și în primul rînd ale planului de stat pe acest an, a tuturor sarcinilor ce decurg din hotărîrile Congresului al XI-lea, din Programul partidului.Aceasta înseamnă. în primul rînd, ca dezbaterile să aibă un pronunțai
Spirit militant, 
revoluționar, 

înaltă principialitate
întreg ansamblul muncii Idcologi- ce-educative, modul cum se realizează programul ideologic al partidului, potrivit specificului fiecărui domeniu, va forma obiectul dezbaterilor ce se vor desfășura în a- ccastă perioadă în întregul partid, in organizațiile de masă și obștești, in toate instituțiile ideologice și cultural-educative.Dezbaterile au început încă din această lună în adunările generale ale organizațiilor de bază, șl vor continua, eșalonat, în plenarele cu activul ale comitetelor de partid din unități economice și instituții, comune, orașe, municipii și sectoarele din Capitală. în plenare cu activul ale comitetelor județene de partid și municipiului București. Ilustrînd participarea celor mai largi Si mai diverse categorii sociale. dezbaterile vor avea loc concomitent în cadrul organizațiilor sindicale, cu prilejul adunărilor de dare de seamă și alegeri, în adunările și plenarele comitetelor de femei, comitetelor județene de cultură și educație socialistă, ale organizațiilor U.T.C., U.A.S.C.R. și pionieri, ale uniunilor cooperativelor agricole de producție. cooperației de consum și meșteșugărești, consiliilor de educație fizică și sport, in cadrul uniunilor de creație, în institutele de cercetare din domeniul științelor sociale, in presă și radioteleviziune. Congresul va apărea astfel ca încununarea unei dezbateri ce va fi cuprins, practic, toate sferele vieții ideologice, totalitatea factorilor in

caracter de lucru, să se desfășoare intr-un accentuat spirit critic și autocritic, contribuind în acest fel la dezvoltarea puternică a spiritului critic și autocritic în întreaga activitate a organizațiilor, a comuniștilor. a tuturor celor ce muncesc.Desigur, In fiecare organizație sau Instituție, aceste dezbateri trebuie să aibă în vedere specificul locului de muncă, să fie strins legate de preocupările și problemele colectivului respectiv. In mod deosebit, in întreprinderi, la sate, se impun analizate conținutul și eficiența muncii politice și culturale de masa, modul cum contribuie la mobilizarea oamenilor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin.Indiferent de nota specifică unui sector sau altul, dezbaterile trebuie să se caracterizeze prin unele trăsături fundamentale comune. Este vorba de stimularea și mai puternică a spiritului militant, partinic. In activitatea politico-educativă, de preocuparea stăruitoare pentru însușirea de către fiecare comunist și fiecare om al muncii a concepției științifice despre natură și societate — materialismul dialectic și istoric, a principiilor politicii interne și externe a partidului și statului nostru, de cultivarea atitudinii înaintate față de muncă, a dăruirii și spiritului de sacrificiu în îndeplinirea sarcinilor încredințate — Intr-un cuvînt de felul cum întreaga activitate politico-educativă, munca culturală, creația literar-artistică răspund sarcinii de angajare plena-

ră In înfăptuirea programului Ideologic al partidului, a hotăririlor Congresului al XI-lea.Imperativul generalizării In Întreaga noastră viață socială a principiilor și normelor eticii și echității socialiste impune să se analizeze pe larg cum acționează organizațiile de partid pentru ca aceste norme șl principii să fie însușite In ansamblul lor de către comuniști, ca și de către toți ceilalți oameni ai muncii, ce s-a făcut și ce trebuie să se facă In continuare pentru combaterea deprinderilor și mentalităților înapoiate, a manifestărilor de individualism și egoism mic-burghez, a tendințelor de a subordona interesele generale unor interese particulare, de a pretinde cit mai mult societății și de a-i da In schimb cit mai puțin. a oricăror manifestări ce contravin ideologiei și. moralei socialiste. Desigur, nu este de conceput ca despre toate aceste aspecte să se discute doar la modul principial, general, ci în strinsă legătură cu realitățile vieții, analizîn- du-se aspectele negative din viata fiecărui colectiv, cazurile concrete privind modul de conduită al oamenilor.Aprecierea modulul In care munca politico-ideologică contribuie la cultivarea dragostei și devotamentului nemărginit față de patrie, la împletirea patriotismului cu internaționalismul proletar — trăsătură caracteristică a întregii activități a partidului, la combaterea fermă a manifestărilor de naționalism de orice fel, ca și a atitudinilor cosmopolite — trebuie, de asemenea, să formeze obiectul " unei atenții deosebite în cadrul dezbaterilor.Desigur, pentru ca dezbaterile să-și atingă scopul, este important . ca participant^ să cunoască din timp ordinea de zi, Incit să poată veni cu propuneri de îmbunătățire a muncii. înseși informările pe baza cărora se desfășoară dezbaterile trebuie întocmite cu consultarea tuturor celor care au răspunderi in munca politico-educativă, a cit mai mulți membri de partid, pentru ca acestea să sintetizeze experiența și observațiile lor, inițiativa lor creatoare. în fiecare organizație, dezbaterile trebuie să se finalizeze cu programe de măsuri concrete, axate pe principalele obiective și care să fie transpuse operativ în viață, determinînd creșterea rolului organizațiilor de partid în conducerea întregii activități ideologico-educative, ridicarea pe o treaptă mai înaltă a acestei activități, corespunzătpr exigențelor Programului partidului.Acțiune de deosebită însemnătate în viața partidului, a societății, _ organizarea temeinică a dezbaterii trebuie să se situeze printre preocupările majore ale tuturor organelor și organizațiilor de partid. Formarea omului nou reprezintă în ultimă instanță țelul întregii activități a partidului, condiția hotărîtoare a edificării societății socialiste și comuniste. Realizării acestui obiectiv primordial merită pe deplin să-i consacrăm toate forțele, întreaga energie.
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O cerință definitorie a cincinalului revoluției tehnico-științifice:

CUM SE ACȚIONEAZĂ LA FIECARE LOC DE MUNCĂ? CE PROBLEME
apar?’ce măsuri se iau pentru soluționarea lor?

NE RĂSPUND ASTĂZI:
Ing. ION GEAMBAȘU,

director general adjunct al Centralei industriale 
pentru echipamente de telecomunicații 

Si automatizări

„Perfecționăm programarea, lansarea 
și urmărirea producției"fn condițiile In care pe ansamblul cețitralei este prevăzută în acest an, față de 1975, . o creștere a producției de aproape 15 la sută, circa 70 la sută din acest spor realizîndu-se pe seama productivității muncii, întreaga activitate de organizare științifică a producției și a muncii este clar orientată în direcția rezolvării problemelor de . care depinde îndeplinirea ' acestor sarcini mobilizatoare. în lumina indicațiilor cpprinse în Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentul Congres al consiliilor populare, principalele măsuri stabilite la nivelul centralei în direcția organizării științifice a producției și a muncii se referă Ia :a) îmbunătățirea organizării activității de conducere, in care un loc principal îl ocupă aplicarea studiilor privind perfecționarea sistemului informațional, prin raționalizarea evidenței tehnico-operative și introducerea prelucrării automate a datelor.b) Perfecționarea organizării producției care vizează : tipizarea, unificarea. standardizarea pieselor, subansamblelor. produselor și tehnologiilor de fabricație ; .creșterea gradului de concentrare și specializare a unităților, perfecționarea pregătirii tehnice a programării, lotizării, lansării, urmăririi și execuției producției ; Îmbunătățirea activităților Indirect productive și de service, reparații, transport uzinal.c) Organizarea rațională a muncii, care constituie perimetrul de aplicare a numeroase studii ce se referă la folosirea completă și productivă 

a timpului de muncă, organizarea locurilor de muncă prin optimizarea lucrului la mai multe mașini, acoperirea cu norme și normative de muncă a activităților.Prin transpunerea în practică a măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii amintite, pe ansamblul centralei se va realiza în acest an o economie importantă

de muncă socială, fapt ce va avea o influență determinantă în îndeplinirea sarcinilor de sporire a productivității muncii.O problemă care preocupă conducerea centralei, compartimentele de organizare o constituie generalizarea experienței cîștigate în domeniul

organizării producției și muncii de unitățile mai vechi din centrală („Electroaparataj", „Electromagnetica", „Automatica" din Capitală, „Steaua Roșie" din Fieni) în unitățile noi, cu același profil de fabricație („Electrocontact" din Botoșani, întreprinderea de aparataj electric pentru instalații din Titu, întreprinderea de panouri și tablouri electrica din Alexandria, „Romlux" din Tîr- goviște).De mare Însemnătate consider că este extinderea rapidă în întreaga ramură a studiilor aplicate care și-au dovedit eficacitatea. Pentru aceasta trebuie organizată o bibliotecă care să cuprindă aceste studii cu detaliile de rigoare, ce pot permite aplicarea lor imediată.

alt loc de muncă în funcție de nevoile . societății. Iată de ce ne-am propus ca obiectiv 6ă intensificăm colaborarea cabinetului cu Centrul teritorial de calcul electronic și formațiunile de informatică uzinală.
Ing. DUMITRU CONSTANTINESCU,. 

directorul întreprinderii de utilaj pentru industria 
ușoară „Islaz" din Alexandria'

„Cu participarea permanentă a tuturor 
lucrătorilor întreprinderii"în vederea mai zări a producției colectivul nostru bunei organi- și a muncii, de specialiști

Dr. îng. TIBERIU VEȘELENY,
directorul Cabinetului teritorial de organizare 

științifică a producției și a muncii Bihor

„Trebuie folosite mai intens echipamentele 
existente de prelucrare automată a datelor"în acest an activitatea Cabinetului teritorial de organizare Bihor este puternic orientată spre rezolvarea unor probleme concrete ale întreprinderilor din județ. Studiile și proiectele de organizare și asistentă de specialitate în aplicarea, acestora la întreprinderea chimică „Sinteza", „înfrățirea" din Oradea, de materiale de construcții din Aleșd, țesătoria de bumbac din Salonta ș.a. vizează, prioritar, organizarea pe baze științifice a programării producției, transportului intern, activității de întreținere și reparații. Eficiența acestor lucrări va fi de 10 pînă Ia 40 Iei economisiți Ia 1 leu cheltuit (inclusiv cheltuielile necesare aplicării proiectelor).Pornind de la recomandările formulate la recentul Congres al consiliilor populare, ne propunem să organizăm trei ateliere și trei secții model prin gradul de organizare a producției și a muncii, a căror experiență să fie generalizată, devenind un bun al tuturor unităților de profil. în sfîrșit, o altă latură a activității cabinetului vizează realizarea u- nor schimburi de experiență, simpozioane și sesiuni de comunicări, mese rotunde, consfătuiri și alte manifestări de răspîndire a cunoștințelor despre metodele moderne de orga-

nizare și conducere a producției și a muncii.Consider că în realizarea acțiunilor și studiilor întreprinse în direcția perfecționării activității de organizare științifică a producției și a muncii trebuie folosită mai intens dotarea existentă cu echipamente de prelucrare automată a datelor. Aceasta presupune înțelegerea corectă de către conducerile întreprinderilor a faptului că metodele moderne de i organizare a producției, studiul muncii, ergonomia și psihologia industrială, analiza valorii și ingineria industrială își sporesc eficiența folosind avantajele oferite de calculatoarele electronice. Trebuie să luptăm mai susținut pentru a înlătura concepțiile potrivit cărora introducerea calculatorului înseamnă implicit crearea unor probleme așa-zis delicate privind repartizarea personalului tehnico-funcționăresc. Organizațiile de partid din întreprinderi cred că au un mare rol în înlăturarea unor asemenea păreri. Este în interesul nostru, al tuturor, să asigurăm cit rpai operativ transpunerea în practică a măsurilor stabilite de conducerea partidului cu privire la modernizarea sistemului informațional, cu convingerea că fiecare persoană eliberată din munci funcționărești poate ocupa un

și muncitori, pe baza unui studiu a- mănunțit, a elaborat un regulament de organizare, care stabilește concret atribuțiile fiecărui compartiment și fiecărui loc de muncă în acest domeniu. Ce urmărim, de fapt, ■ prin aplicarea acestui regulament ? în e- sență, ne propunem să asigurăm o permanentă participare a tuturor lucrătorilor din unitatea noastră — fie că este vorba de muncitori, maiștri,, ingineri, economiști — la acțiunea do depistare și punerea în valoare a tuturor resurselor interne de sporire a producției și productivității muncii.în continuare, pentru acest an ne-am propus elaborarea și experimentarea unor studii privind perfecționarea evidentei tehnico-operative a proceselor de producție, a activită-’ ții de pregătire, programare, lansare și urmărire a fabricației. Acestea conduc la crearea Unui sistem de relații directe între compartimentele funcționale ale întreprinderii și secțiile productive, sporesc rapiditatea luării deciziilor. Sistemul va reprezenta un instrument eficace de conducere pentru toate nivelurile ierarhice : șef de echipă, maistru, șef de atelier, șef de producție, inginer-șef, director. Un alt studiu se referă la folosirea tehnicilor de optimizare a analizei drumului critic la produsele CU ciclul de fabricație mai mare de

30 de zile. Pentru promovarea vin- zărilor de produse a'e întreprinderii pe piața internă și mai ales la export, colectivul întreprinderii a trecut la organizarea activității de marketing industrial. . în sfîrșit, ne propunem elaborarea unui model de plan director, ca instrument de urmărire continuă a stadiului de realizare a producției. Prin aplicarea în practică în acest an a întregului complex de măsuri amintit se va realiza scurtarea ciclului de fabricație a produselor cu 10—12 la sulă, creșterea productivității muncii cu2— 5 la sută și scăderea prețului de cost Ia secția de pregătire, programare și urmărire a producției cu3— 5 la sută.Pentru perfecționarea activității de organizare științifică a producției și a muncii propun ca proiectele noilor produse și tehnologii elaborate de institutele de specialitate să fie individualizate, potrivit condițiilor concrete de execuție din întreprindere, să țină seama de dotarea tehnică. în prezent se pierde timp prețios cu „descifrarea" proiectelor, cu adaptarea lor la posibilitățile tehnice existente. De asemenea ar fi util ca proiectele să fie însoțite de propuneri concrete privind organizarea in flux tehnologic a execuției, posibilitățile de mecanizare și automatizare a lucrărilor.Răspunsurile primite relevă încă o, dată un adevăr bine cunoscut : tntre tehnică și organizare există o relație, directă, o împletire intimă. Important este ca măsurile stabilite să fie aplicate neîntârziat, astfel ca unitățile productive să poată beneficia o perioadă de timp cit mai mare din acest an de efectele lor. Pentru traducerea în viață a programelor stabilite, pentru perfecționarea continuă a producției și a muncii, organizațiile de partid, comuniștii, colectivele de oameni ai muncii, de la muncitor la director, trebuie să militeze continuu, în așa fel îneît organizarea științifică să constituie un atribut esențial al activității productive de zi cu. zi, în vederea îndeplinirii exemplare, ritmice, a planului la toți indicatorii.
Anchetă 'realizata de
Dan CONSTANTIN 
Dumitru GAȚA 
Ion TOADER

Colectivul întreprinderii „Metalotehnica" din Tg. Mureș, prin produsele pe care le realizează, contribuie la dotarea cu mașini, 
utilaje șl piese de schimb a sectoarelor din Industria ușoara. Imaginile de mai sus surprind la locul de munca pe cîțiva 

dintre muncitorii fruntași al întreprinderii: Vasile Molonfdlean, Remus Moldovan, Eugen Manusz și Mihail Voniga

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURĂ

întreținerea și repararea
sistemelor de irigații

întreprinderii „Rulmentul" din Brașov® și timpul, kilowații! - oră irositfi recuperat

în flecare an, după încheierea u- dărilor, în sistemele de irigații trebuie șă fie reparate stațiile de pompare, echipamentul mobil. de udare, rețeaua de canal.e și conducte îngropate etc., lucrări care să asigure buna funcționare a sistemelor, astfel îneît Iii viitoarea campanie plantele să poată primi apă la timp și în cantitățile necesare. Incepînd cu anul 1976, această activitate a fost organizată și se desfășoară pe ' principii noi. Astfel, s-a Stabilit prin lege ca atît pentru sistemele realizate din fondurile statului,' cît și pentru a- menajările interioare ale cooperativelor agricole, toate lucrările de întreținere, revizii și reparații a sistemelor de irigații să se efectueze, 
în mod unitar, de către unitățile de stat specializate. Cum se desfășoară aceste lucrări hotărîtoare pentru funcționarea și exploatarea optimă a sistemelor de irigații ?„încă din toamna anului trecut, Centrala de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare a trecut- la organizarea activității întreprinderilor teritoriale pentru îndeplinirea sarcinilor noi ce le revin — ne informează tov. Ion Tudor, șeful serviciului irigații din cadrul centralei. Prima operație a constituit-o preluarea amenajărilor interioare de la unitățile agricole aflate în sisteme mari în vederea asigurării exploatării și întreținerii acestora pe tot parcursul anului. Cu acest prilej s-a făcut verificarea și inventarierea a- mănunțită a stării tehnice a amenajărilor, stabilindu-se volumul de revizii, întrețineri și reparații care trebuie executat. Lucrările vor fi terminate pînă la 15 martie a.c., ur- mînd ca pînă la 30 martie să se e- fectueze probele generale cu apă".Au fost create, deci, condiții ca lucrările de care depinde funcționarea și exploatarea optimă a sistemelor să fie’ executate, în totalitate,

pînă la începerea udărilor. Stadiul e- xecutării lor dovedește eficiența măsurilor luate. în toamna trecută .și în cursul iernii', din volumul total de 2 162 000 mc de pămînt constînd din curățirea canalelor și completări de terasamente la canale, pînă la 3 februarie s-a efectuat peste 1,4 milioane de metri cubi, iar la im- permeabilizarea ■ canalelor — din 600 400 mp s-au realizat circa 350 000 mp. Rezultate' bune au întreprinderile de exploatare'a lucrărilor de îmbună-

rilor de îmbunătățiri funciare din a- ceste județe, conform prevederilor legii, să treacă la executarea, contra cost, a acestor lucrări, pentru, ca toate suprafețele amenajate să poată fi irigate in condiții bune.Dacă în ce privește sistemele mari de irigații există O evidență clară a. lucrărilor de întreținere și reparații necesare, nu același lucru se poate spune despre amenajările locale,' care ocupă circa o treime. din suprafețele irigate. De acest sector
• Mai multă atenție amenajărilor locale • 
Canalele curățite exemplar • Stațiile de pom
pare așteaptă prea mult piesele de schimb

tățirl funciare din Galați, Tulcea, Ilfov și Constanța. . De exemplu, I.E.L.I.F. Tulcea, din 120 000 mc terasamente cît s-a prevăzut pentru primul trimestru, a executat 60 000 mc, iar I.E.L.I.F. Constanța — din 135 000 mc a realizat 50 000 mc. U- nele întreprinderi sint rămase în urmă la lucrările de decolmatare a canalelor. Astfel. I.E.L.I.F. Brăila a realizat numai 21 000 mc terasamente din 217 000 cît avea planificat, iar I.E.L.I.F. Caracal — . 4 000 mc din 70 000. Multe unități agricole s-au angajat să execute, cu forțe proprii curățirea și impermeabilizarea canalelor. Unele din ele nu și-au respectat obligațiile asumate. în județul Brăila, cooperativele agricole Bordei Verde, Oprisertești și altele au prevăzut să facă un volum de 18 200 mc terasamente, din care nu au realizat nimic. Aceeași situație se constată și în unele unităti din județul Constanta. Este timpul ca întreprinderile de exploatare a lucră-

trebuie să se ocupe oficiile județene de îmbunătățiri funciare.' Totuși, la direcția de resort din Departamentul îmbunătățirilor funciare nu se cunoaște detaliat starea tehnică a amenajărilor locale. Această situație obligă la o analiză, amănunțită a fiecărui sistem local în parte, pentru a putea stabili ce trebuie făcut ca apa să curgă pe canale,, știut fiind căneexecutarea la timp a lucrărilor de întreținere duce' inevitabil la degradarea amenajărilor și chiar Ia scoaterea lor din folosință. în urma inventarierii făcute de oficiile județene de cadastru și organizarea teritoriului, a rezultat că în sistemele locale de irigații suprafața amenajată s-a diminuat cu circa 100 000 ha. Iată de ce oficiile județene de îmbunătățiri funciare au datoria să. se ocupe de întreținerea și punerea în stare de funcționare a tuturor amenajărilor locale de irigații, iar departamentul să urmărească îndeaproape cum se desfășoară această acțiune.

Buna funcționare a sistemelor de irigații este condiționată ,și de revizia și repararea stațiilor de pompare. Din cele 635 de stații cu 3 443 de agregate de pompare, cite există în marile sisteme de .irigații, 533 de stații cu 3 227 de agregate au fost puse în stare de funcționare. Există și unele greutăți în ce privește repararea stațiilor de pompare. întreprinderea de pompe București nu ă asigurat necesarul de piese de schimb, în special rotoare, arbori, cuzineți și palete, pentru pompele de tip 24 NDS, DVR-2-87 și VDF de la stațiile din sistemele Beibugeac-Sarinasuf, Terasa Viziru și Gălățui-Călărași. De asemenea, întreprinderea de construcții de mașini din Reșița nu acordă asistența tehnică necesară reparării motoarelor electrice aflate în garanție. Cunoscîndu-se neajunsurile din anii trecuți în exploatarea unor stații mari de pompare, se cere ca întreprinderile amintite să ia măsuri ferme pentru a pune la punct motoarele electrice și pompele de mare capacitate.Timpul care a mai rămas pînă la începerea campaniei de irigații o- bligă organele județene de partid și agricole, centrala de specialitate și întreprinderile sale teritoriale să ă- nalizeze, periodic, stadiul executării lucrărilor de reparații la sistemele de irigații, să se ia măsuri pentru realizarea lor la termenul stabilit. De aceasta depind funcționarea, la parametrii stabiliți, a sistemelor de irigații pe timpul verii, posibilitatea aplicării udărilor pe toate terenurile amenajate și obținerea, pe această bază, a producțiilor | prevăzute.
Aurel PAPADIUC

(Urmare din pag. I)lalți oțelari din schimb. Și uite așa, mă trezesc în fața lui Bogdan Stoianovici. Are 45 de ani și lucrează de 32 de ani in combinatul siderurgic. întîi a fost ucenic lăcătuș. Tatăl său era fur- nalist. iar mamă-sa lucra ca muncitoare la „încărcări", acolo unde se pregătesc troacele cu fier vechi. Chiar și cei doi băieți ai lui Bogdan Stoianovici (Ioța și Bogdan III) lucrează la oțe- lărie : primul ca lăcătuș, iar al doilea' ca zidar lă cuptoare. Și dintr-odată, aceșt oțelar îmi mărturisește : „Familia mea, dacă luăm toți anii lucrați aici are peste două sute de ani vechime". îl- privesc plin de recunoștință pentru -ceea ce mi-a spus și mă gîndesc că cele două veacuri constituie, de fapt. în istoria a- cestei modeste familii de muncitori, un strălucit blazon de noblețe omenească.în minutele următoare aflu cîte ceva și despre felul de a fi al acestui om de 45 de ani și care are doi băieți maturi : „La tata nici azi nu-mi permit să mă duc băut, să mă simtă tata că miros a băutură". Dar copiii dumneatale ? îl întreb. Iată ce-mi spune : „Cel ca- re-ri zidar a lipsit o dată nemotivat. Apucase anturaj cu băieți răi. își lăsase șl plete cu bucle, ca domnișoarele. Cînd l-am întrebat de ce a lipsit de la lucru, mi-a răspuns: -Fac ce vreau. E banul meu". Nu i-am tras în viața lui o palmă, dar în momentul acela m-a fulgerat ideea că „palma părintească" e bună măcar o singură dată. Nu s-a așteptat la palmă. în clipa următoare și-a reamintit că-i băiatul meu. A roșit, s-a fîstîcit.' Și știți ce m-a rugat ? Să nu-i spun mamei sale că a mîncat o palmă. Zic : bine, nu-i spun, dar tu știi bine ce ai de făcut de azi înainte. Știu, mi-a zis el, și, rîzînd, mi-a adus o cratiță și-o foarfecă și s-a așezat pe-un scaun. Zic : ce să fac cu astea ? Să mă

Se cuvine subliniat din capul locului că, în majoritatea întreprinderilor timișorene, în urma aplicării prevederilor Legii cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a com-' bustibililor și energiei, s-au obținut importante reduceri ale consumurilor energetice concretizate în importante economii. Tot atît de adevărat este însă că, în unele întreprinderi, se manifestă încă o serie de neajunsuri în domeniul gospodăririi combustibililor și energiei.împreună cu o brigadă formată din Ing. Ilie Românu, inspector-șef pentru controlul gospodăririi combustibilului și energiei de la Inspectoratul teritorial Timișoara, ing. Ion Tufiș, ’inspector din cadrul aceluiași inspectorat, și irig. Gheorghe Cora, de la întreprinderea de rețele electrice Timișoara, am efectuat un raid-an- chetă prin cîteva unități economice din municipiul Timișoara....Ora 20,30. întreprinderea de industrializare a laptelui. Sectoarele de lucru sînt iluminate la strictul necesar. Cu toate acestea, mal simt destule locuri în care iluminatul este • necorespunzător, corpurile fluorescente fiind necurățate. Nu peste tot a fost efectuată sec- torizarea iluminatului, și astfel la laboratorul de microbiologie, deși nu era necesar, becurile ardeau din plin. De asemenea, la secția de lapte praf existau neetanșeitățl la circuitul termic ; condensul nu este returnat. datorită funcționării necorespunzătoare a oalelor de condens. Cu un plus de efort, cu un pluș de spirit gospodăresc, deficientele1 pot'fi înlăturate grabnic. O singură precizare : organizația de partid, comitetul sindicatului să se ocupe mai susținut de dezvoltarea spiritului gospodăresc al lucrătorilor, să asigure formarea unei puternice opinii muncitorești pentru stăvilirea risipei de energie, oricit de mică ar fi....Ora 22. Fabrica de detergent!. Aici, de cum intri ai impresia că te afli acum, în plină iarnă, într-o baie de aburi. Numeroasele neețanșeități; în diferitele puncte ale conductelor termice, determină în fiecare moment o importantă pagubă de energie termică. Imaginați-vă întreaga fabrică scăldată-în aburi, de nu se putea ve- ■ dea nici măcar la un metru. Această stare de lucruri denotă lipsa unor preocupări serioase pentru gospodărirea energiei termice și, în ultimă instanță, a combustibilului.Surprinde însă atitudinea maistrului de la Centrala termică, Rudolf Ciș, învestit cu răspunderi în combaterea risipei : „Ceea ce observați nu este ,o pierdere prea însemnată față

O precizare pentru 
cîteva conduceri 
de întreprinderi

de volumul mate de agent termic pe care îl vehiculăm. Iar dacă o să ve- niți la vară nu o să mai întîlniți această imagine. Acum este rece și se vede price risipă de abur". Această atitudine de neîngăduit, păgubitoare pentru economia națională, se dato- rește în primul rînd insuficientei e- xigențe manifestate de conducerea întreprinderii in aplicarea reglementărilor în . vigoare cu privire la economisirea energiei.La ora 23 ne aflam la întreprinderea de aparate electrice de măsură. Ofițerul de serviciu, subinginera Ro- dica Sărăcin, ne conduce prin secțiile de producție. Risipa de energie electrică începe cu... începutul, adică de la poartă, unde ard fără rost mai multe tuburi fluorescente. Aflăm că aici, majoritatea secțiilor sînt prevăzute cu un iluminat sectorizat, pe fiecare loc do muncă. Totuși, în ciuda fondurilor cheltuite pentru aplicarea iluminatului sectorizat, tuburile fluorescente sînt aprinse în întreaga hală, chiar și unde nu șe lucrează, lroslndu-se în zadar sute și mii de kilowați-oră de energie, Oare. în cazul unei întreprinderi care fabrică contoare pentru măsurarea consumului de energie electrică mai trebuie să amintim ce înseamnă un kilowat-oră ? Totuși, poate nu este lipsit de importanță să amintim că el Înseamnă un efort important de investiții în centrale termo și hidroelectrice, sau că un kWh poate fi utilizat pentru producerea unor importante bunuri materiale.' Măsurile tehnice aplicate în întreprindere suit cpnfonne.ț cp,, legea, dar ele. țre- buțe țjppîăjș, 41Pb de 0 muncă' de educare. Intr-un spirit de înaltă exigență și. răspundere, a lucrătorilor a-r cestei unități a industriei electrotehnice, urmărindu-se cu maximă atenție de către organizațiile de partid, conducerea întreprinderii felul | cum sînt transpuse în viață prevederile legii.în loc de concluzii, reamintim conducerilor acestor întreprinderi una din prevederile Legii cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă 'a combustibililor și energiei :......Centralele, întreprinderile din Industrie, construcții, transporturi, agricultură, precum și celelalte unități, vor întreprinde acțiuni susținute și vor lua măsuri imediate și de perspectivă pentru reducerea consumurilor, utilizarea rațională și economisirea combustibililor, carburanților, energiei electrice și termice, eliminarea pierderilor și risipei, in vederea încadrării riguroase în normele de consum aprobate prin planurile de stat".
Ion LAZAR

tunzi. Mi-e rușine să mă duc la frizer".Lingă mine, inginerul Antonică Dijmărescu rîde vesel și adeverește : da, i-a pus oala în cap și l-a tuns.Dar lucrul cel mai fantastic l-am aflat despre prim-topitorul Vasile Uieș. E unul din cei mai buni o- țelari. Are 43 de ani. Cu multă vreme în urmă, acum vreo 15—16 ani, era considerat un om pierdut, nerecuperabil și s conducerea o- țelăriei se gîndea serios să-i desfacă contractul de

Pe drum, Inginerul Antonică Dijmărescu îmi spune (in timp ce eu mă gîndesc ce omenește frumos e faptul că șeful oțelăriei e prezent și la astfel de intil- niri) : „Așa-i obiceiul lă noi. Adunăm bani și-i cumpărăm un cadou, un ceas de mină, o trusă de pescuit dacă-i pescar, un aparat foto, în orice caz, îi dăruim și tradiționalul baston de pensionar".Șt tot pe drum, abia a- cum, inginerul șef Antonică Dijmărescu află timp șă-mi spună ceva și despre el. E
Ce fel de oameni 

sînt oțelarii?
muncă. îi plăcea băutura și avea multe ore nemotivăte. Odată, în triaj, căzuse beat între liniile căii ferate. Un tren format din șapte locomotive a trecut peste el. E un miracol cum a scăpat viu. Cînd i s-a spus prin ce a trecut, s-a cutremurat. Acum e căsătorit, are o fetiță, a devenit un om excepțional. Conduce o echipă de oțelari. El e urmașul, în acest post, al lui Ion Je- măiiaru.Dar lucrul cel mal interesant și surprinzător din documentarea mea la oțe- lărie încă nu se petrecuse, deși fiecare secundă care trecea îl apropia febril. A- veam să iau parte la masa colegială, festivă,' pe care oțelarii i-o dădeau oțelaru- lui Constantin Sitaru. în ziua aceea, Sitaru lucra pentru ultima oară în viața lui, fiindcă. începînd de a- tunci, ieșea la pensie. La sfîrșitul lucrului, împreună cu toți oțelarii din schimb, am plecat la restaurantul „Cărășana", loc devenit tradițional pentru astfel de prilejuri în viața oțelarilor reșițeni.

omul cel mai fericit de pe suprafața pămîntului, dar nu pentru că își pregătește teza de doctorat pe tema e- conomiei de cocs la furnale, nici pentru că are și. el o contribuție cit de mică la producția celor un milion de tone de oțel din anul trecut, nici pentru că în dimineața aceea a rezolvat cu bine problema acută a aprovizionării și, în sfîrșit. nici pentru că a izbutit să-l convingă pe un tinăr să nu se mai mute de la oțelărie într-o altă uzină reșițeanâ (deși toate astea, simt eu, că-1 fac nu numai fericit, dar și orgolios). E fericit pentru că are în sfîrșit un... fecior. Un flăcău în vîrstă de nouă luni. L-a și adus astă-vară, prin septembrie, la oțelărie. L-au purtat o- țelarii în brațe ca pe-o păpușă fragilă. L-a dus și pe stadion, îmi spune că An- toniu-Gabriel, copilul său, e cel mai tînăif (nu cel mai mic !) susținător al echipei locale de fotbal. De fapt altceva vrea să-mi spună și mă roagă, repetă și insistă de cîteva ori ca să nu uit, să amintesc în reportaj de

medicul timișorean Ion Clăianu. Soția inginerului, în primejdie de a pierde sarcina, a trebuit să stea șapte luni în spital, sub supravegherea acestui medic. Toate sarcinile anterioare le pierduse. Ultima însă a fost dusă pînă la capăt. Inginerul Dijmărescu îmi spune că această luptă pe care au cîștigat-o pasiunea și știința medicală pentru el l-a făcut cei mai fericit om dă pe pămînt.Apoi stăm Intr-un salon plin de oțelari la restaurantul „Cărășana". Toți sint spilcuit! și veseli, dar cel mai emoționat rămîne tot proaspătul: pensionar, oțela- rul Constantin Sitaru. Ne ridicăm în picioare spre a saluta cu paharele pline toastul maistrului Gheorghe Turbureanu, care a rostit pur și simplu o singură frază „Să ne trăiești, să mănînci pensia O sută de ani sănătoși,, fără reparații". Apoi iar ne ridicăm în picioare spre a saluta toastul lui Mihai ,’Lupșan (maistru șef și secretarul, comitetului de partid ăi oțelăriei), toast la fel de simplu, de scurt și de elocvent : ...N-ai lipsit nici o > zi ■ în . 26 de ani. Să trăiești.!". Și iar ne-am ridicat în picioare cînd a mulțumit Sitaru : „Vă sînt recunoscător că m-ați ajutat să ies. sănătos și fericit la pensie". Chiar și acum îmi sună în suflet ecoul corului bărbătesc care cînta atunci, cu paharele în mină :— Păi cine să trăiască I— Sitaru să trăiască,Mulți ani să înflorească I în orice , caz, acum înțeleg mai bine din ce izvoare curate și fierbinți se naște fericirea omenească. Acum înțeleg încă o dată că în- tr-un milion de tone de o- țel, dacă stai și asculți a- tent, auzi cum bate ritmic și plină de pasiune o inimă la fel de mare; o inimă colectivă, în care, bineînțeles, întocmai ca și în cuptoarele de oțel, focul nu ie știnge niciodată.
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de cei

Acad. Al. GRAUR

contro- sau de
Este foarte îmbucurător că problemele limbii și în special ale corectitudinii ei tint in atenția generală, căci e important ca oamenii să înțeleagă exact ce le comunică semenii lor (de aceea trebuie să vorbească toți la fel) și de asemenea ca abateri grave de la norme să nu demaște ca incult pe cel care comunică. Sint da fapt două chestiuni esențiale :1. Cunoaștem diferențe da limbaj pe de o parte între diferitele regiuni ale tării, pe de altă parte între diversele straturi ale societății. Unele dintre aceste diferențe pot fi de un oarecare folos, dar foarte multe nu contribuie cu nimic la Îmbunătățirea modului in exprimare. Este deci ușor de văzut că unificarea limbii pe tot cuprinsul tării șl de asemenea pe diversele etaje ale aceleiași societăți aduce mari foloase întrșgii populații.2. Se știe că orice limbă vie este în permanentă schimbare și că de la o perioadă la alta a istoriei se pot constata uneori modificări adinei ; sînt oare acestea totdeauna binevenite ? în vremea noastră, procesul de unificare, dar și cel de transformare a vocabularului sint mult iutite de acti-

vitatea presei și a radiote- leviziunii, cu ajutorul cărora toti vorbitorii de pe un teritoriu sînt permanent informați asupra felului cum se vorbește ți se scrie în păturile instruite și de asemenea asupra noutăților in materie de exprimare.Trebuie să privim intr-un

leage. în problemele de acest fel nu putem interveni ți de altfel nici nu avem un mijloc de a ne forma o judecată de valoare : desigur, vom folosi formele actuale, dar nu putem dovedi In nici un fel că pronunțarea cu e este superioară celei cu ea.

de atitudinea luată care Intervin.Cea mai ușor de lat și de modificat păstrat este ortografia, pentru că de la început stabilirea unui mod de a scrie este o activitate conștientă, intenționată ți pentru că scrisul se învață de la pro-

mod aparte modificarea felului de a pronunța sunetele. Pe de o parte, acestea se schimbă permanent, dar atît de lent, incit mai niciodată membrii unei generații nu sînt conștient! că rostirea lor diferă prin ceva de a generației precedente. Trebuie de obicei să treacă multe zeci de ani. dacă nu chiar sute, pentru ca oamenii să constate, citind scrieri din trecut, că pe atunci era altfel de pronunțare decit azi ; ca un exemplu, ceea ce pentru noi astăzi e lege, in secolul al XVI-iea se rostea

Alta este situația gramaticii și a vocabularului. Aici modificările un salt, în dată cineva la o formă xemplu, zice vagoneti în loc de vagonete) sau că putem stabili cu exactitate ziua în care pentru prima oară s-a folosit verbul a aseleniza. în asemenea cazuri, fără Îndoială, se poate în oarecare măsură interveni, inovațiile pot fi aprobate sau condamnate și, cel puțin în unele cazuri, se tine seama

se prezintă ca sensul că deo- trece brusc de la alta (de e-
fesorl, care aplică regulile oficiale în materie, iar tipăriturile trec prin mina corectorilor. Nu e mai puțin adevărat că. dacă scrierea este o transpunere vizuală a pronunțării, ea poate adesea. Ia rîndul ei. influenta pronunțarea. De e- xempiu. s-a scris multă vreme sunt, deși toată lumea zicea sînt, apoi, cu multi au început să nunte cu u.Avind in vederetanța pe care o are unitatea limbii, se iau măsuri pentru consolidarea ei. La noi. «-a

timpul-, și pro
tmpor-

înființat, la Academia Republicii Socialiste România, acum cîțiva ani, o comisie pentru cultivarea limbii române, compusă din numeroși membri ai Academiei șl din reprezentanți al altor instituții de cultură. Scopul pe care 11 urmărește este să prescrie norme de vorbire și de scriere, contribuind astfel la. unificarea limbii, să ajute pe specialiștii în diverse domenii de activitate la stabilirea unei- terminologii • corecte, să vegheze la păstrarea (e- ventual să aprobe modificarea) numelor geografice, să mențină (eventual să modifice) normele ortografice.Printre alte obiective pe care comisia Ie are in plan figurează o colaborare cu Institutul de lingvistică din București, care are In pregătire un Dicționar ortografic. mult mai amplu decit îndreptarul Utilizat astăzi. De asemenea, ■ comisia iți propune să organizeze o dezbatere privind felul cum se reflectă normele limbii literare în Dicționarul explicativ al limbii române, recent apărut.Deși limba noastră este mult mai unitară decit cela apusene, se mai poate face mult pentru a se blimina unele varianta nefolositoare.

Popas la Izvorul cunoașterii, In sâllle de bibliotecii ale Casei de cultura din Piatra Neamț

„Cuvîntul potrivit la locul

potrivit**
„Limba română Ia

prezent**Pe rilor tirea expresie ......_____ ,ultimul număr al revistei „Presa noastră" găzduiește un grupaj de articole dedicate cultivării limbii. Titlul grupajului — „Cuvin- tul potrivit la locul , potrivit" — îi definește limpede telurile, iar semnatarii articolelor se aliniază perfect telului propus de acest titlu. Astfel. în articolul „Presa și Hnr— ba", Nestor Ignat arată că „prestigiul . pre-
-..un ~..7 •ros" fac astăzi de ne- tngăduit greșelile de exprimare, inadvertențele. Autorul observă că, „dacă, mai de mult, te izbeau, în presă, sărăcia de limbaj, unele expresii și construcții 5 sintactice străine de firea limbii noastre..., de la un timp... a crescut mult cantitatea de neologisme, mai cu seamă franțuzismul, frazele 8-au complicat pînă Ia inaccesibilita-

linia preocupă- pentru îmbunătă- mijloacelor de publicistică. te...". Sînt furnizate exemple, se fac considerații stilistice, sint respinse „intelectualismul pretențios și falsul ermetism. poetizarea serîșnitoare și aberantă", formulindu-se, in Încheiere, îndemnul la „grija... de a mai corecta încă o dată, șl încă o dată orice text, de a ne verifica scrisul — oricare ar fi poziția pe care o ocupăm in ierarhia redacțională...".■Militînd „Pentru o limbă " unitară și co- ... „„ ,,rectă"„ .acad. prof. Al.iei,a publicul* ei nume-,.....Graur prezintă. în articolul cu acest titlu, o serie de situații („călcarea conștientă a normelor", redactarea incorectă a afișe și a de cărți, pronunție vorbită"), acele situații cit „mai e timp să se corecteze greșelile pînă nu se generalizează". în a- ceeași ordine de idei, prof. univ. dr. Gh.

unor unor titluri greșeli de In „presa semnalînd

Bulgăr, In „Cuvîntul ce exprimă adevărul", combate neologismele nejustificat . folosite, termenii „tehnici sonori", care „umbresc eficacitatea relatării, învăluind stilul într-o retorică prețioasă ți pretențioasă". Iar Eugen Fiorescu (în „Stricătorii principali ai limbii sînt oamenii care n-au nimic de spus și totuși... spun!") aduce interesante e- xemplificări de „goi de idei"'. - care duce . la „demonetizarea cuvintelor", la „banalizarea expresiilor"! într-o succintă expunere de specialitate — dar nu tehnicistă — conf. univ. dr. Liviu Onu meditează asupra temei : „Cum se accentuează cuvîntul -«prevedere»" iar conf. univ. dr. Victor Vișinescu, preocupat de „limba interviului" pledează pentru „Firescul pe care limba română, in evoluția ei permanentă, îl impune".

...Este genericul sub care, într-un număr recent, revista „Ramuri" din Craiova, „venind in întîmpi- narea unui'interes general", după cum se spune în preambulul redacțional. reunește „mai multe puncte de vedere privind aspecte actuale ale limbii române". Pe un spațiu amplu sînt cuprinse substanțiale opinii ale unor, specialiști (Gh. Bulgăr, MariaȘuteu), iar prozatorul Mihai Pelin ză.
Gh. Dogaru, Iliescu, Florasemnalea- lntr-o sugestivă tabletă („Limba românilor, o poveste. fără sftrșit...") interesante repere calendaristice, menite să sublinieze și in acest fel actualitatea unei asemenea dezbateri.O incursiune in timp pe fundalul căreia

participările la dezbatere se reliefează cu atît mai pregnant,'prin caracterul lor de1 lucru. Astfel, Gh. Bulgăr, în articolul „O instituție națională definitorie pentru individ și colectivitate", semnalează primejdia apariției „unui limbaj standard. insuficient supravegheat și indiferent la resursele de expresivitate ale limbii". La fel de interesante sînt observațiile Măriei Iliescu privind „dificultatea instabilității cuvintelor" și ale Florei Șuteu, care semnalează „clștigul In simplitate" al limbii noastre și schițează convingător profilul- „uneia dintre cele mai simple și mai rationale ortografii". Intr-un amplu interviu, intitulat „Limba română, cel mai mare bun

cultural de care dispunem". profesorul Gh. Dogaru trece In revistă „problematica"
a 

lm-
eti-

de specialitate lingvisticii — cu plicațiile Istorice, ce. sociale etc.îmbogățind dezbaterea cu un sugestiv material documentar („Ghid bibliografic — o selecție sumară" a principalelor lucrări de ipecialitate), cu o cuprinzătoare recenzie a revistei „Limba română", cu citate concludente (B. P. Has- deu. Al, Rosettl, Alf Lombard) — ți promi- tînd continuarea discuțiilor „In cadrul unei rubrici permanente" — revista „Ramuri" oferă cititorilor un material publicistic do real interes.
Petre DRAGU

• Cu mulți ani în urmă, atunci cînd cinematografia noastră socialistă era abia la primii ei pași, regizorul V.ictor Iliu, cu recunoscutul său spirit' cetățenesc, aducea pe ecran „Scrisoarea Iui Ion Marin cătra «Scinteia»". Acest film documentar, vechi de un sfert de veac și mai bine, răspundea direct, cu forță de manifest, unei ferme comenzi sociale. Pledoaria lui Victor Iliu pentru viața cea nouă care se deschidea atunci în fața satului românesc a rămas pînă astăzi exemplară prin conținutul său agitatoric, prin implicațiile sale politice și umane, filmul constituind un prețios document despre acel început de nouă eră socială.Nu Intenționez trt rlndurile care urmează un istoric al filmelor care ți-au propus să Înfățișeze viața satului contemporan, de la „Scrisoarea lui Ion Marin către «Scînteia»", sau • de la „Desfășurarea", pînă înspre timpul prezent. De altfel, o asemenea rememorare ar fi, prin forța lucrurilor, sumară. Căci, după părerea noastră, prea puține, mult prea puține filme și-au propus să aducă în o- biectiv marile transformări sociale și umane prin care a trecut ți trece satul românesc. Dintr-o perioadă mai îndepărtată pot fi desprinse, e' adevărat, cîteva pelicule care-și desfășoară acțiunea în univers rural — de la filmele de esență realistă, in-' spirate din anii de răscruce istorică: „Setea", „Cînd primăvara e fierbinte" ți „Comoara de Ia Vadul vechi", pînă la atemporalele imagini despre viața rurală din „Lumină de iulie" ; de la comedia robustă, tonică, cu umor de esențe populare, „Un surîs In plină vară", pînă la dramele psihologice „Vremea zăpezilor", „Dragoste lungă de-o seară" sau „Frații". Dar cele cîteva filme ale deceniilor trecute n-au izbutit să evoce ți să invoce decit in schițe parțiale ți nu totdeauna convingătoare semnificativele mutații materiale ți spirituale petrecute in viața satului românesc 
ți a oamenilor săi. Nu este pentru prima oară cind își face loc o asemenea constatare In comentariile despre structura repertoriului cine-

matografic național ți nici nu stntem primii care o facem : viața satului a fost insuficient reprezentată pe ecran, ți observația nu se rezumă, firește, la aspectul cantitativ al producției de filme.Au izbutit creațiile cinematografice ale ultimilor ani să modifice această impresie, care reprezenta, de fapt, o stare nedorită de lucruri, improprie dezvoltării armonioase a filmului românesc ? Se constată că rezerva cineaștilor față de tematica satului contemporan continuă să se manifeste și In producția curentă, care reflectă palid, încă, mutațiile fundamentale din conștiința țărănimii, noile relații sociale și psihologice determinate de transformările socialiste revoluționare din viața satului. Cîte- va dintre preocupările mai recente ale caselor de filme In Înfățișarea pe ecran a drumului parcurs de satul românesc spre orizonturile de azi se cuvin însă a fi menționate, chiar dacă producția națională își păstrează intacte îndatoririle politice și ar-
Puncte de vedere

Pe poteci de munte, în drw 
mețle de Iarnă

Poeții și expresivitatea limbii (ii) ■

utilizate sau al flgu- de stil folosite, ci re- adesea intr-o adevă- alchimie verbală ce obiș- lscată

ghezian, unde cuvinte degradate semantic, sau estetic, considerate a- sau chiar anti-poetice, capătă o altă valoare poetică, sînt „mîntuite" artisticește, obțin „frumuseți și prețuri noi".Lirismul nostru modern 
a depășit, In general, mistica „fondului poetic lexical" și practică o poetică a contextului, in care — de la invazia prozaismului, pînă la funcția estetică și semantică pe care o poate îndeplini un element morfologic, o simplă conjuncție, de pildă — expresivitatea devine un joc complex al multiplelor planuri pe care se confirmă plas-

a-

clăntăneliirăzboinice, patriotarde.Doi poeți, mai ales, s« disting azi în poezia noastră prin adeziunea la ceea ce aș putea numi „poetica implicată a contextului" : Geo Dumitrescu ți Nichita Stănescu. La cel dinții, forma preferată' este discursul, axat de ob’icei pe o tramă epică, parabolică, în care se îngrămădesc de-a valma (deși analiza remarcă selectarea lor cu grijă de către poet) adjective, substantive șl verbe, distribuite în cascade, rotita In virtejuri, puse să ironi-
poezia

creată, 
perso-
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tlstlce față de universul rural contemporan.Mai Șntîl, este de apreciat preocuparea cineaștilor de a evoca pe peliculă momente importante din istoria, deloc simplă, a devenirii satului românesc. Un astfel de film, de reală importanță educativ-politică și artistică, a fost „Vifornița", creație a regizorului Mircea Moldovan și a scenaristului Petre Sălcudeanu, Evo- cînd anii cooperativizării agriculturii, filmul și-a propus o studiere atentă 
a realităților de atunci, a evenimentelor și conflictelor sociale specifica epocii, recomandîndu-se prin atitudinea lucidă, obiectivă față de lntlm- plările relatate. Astăzi, cînd viața a confirmat cu putere justețea politicii marxist-leninista a Partidului Comunist Român de transformare socialistă a agriculturii, astfel de filme, exprimînd un punct de vedere realist ți o atitudine substanțial contemporană a cineaștilor in relatarea unor pagini din noua istorie a satului nostru, sînt nu numai binevenite, ci și necesare. Mai puțin semnificativ la „capitolul atitudine", un alt film al ultimilor ani consacrat fră- mintărilor înnoitoare din viața satului, „Tatăl risipitor", realizat după scenariul lui Eugen Barbu de regizorul Adrian Petringenaru, impune, in galeria unor personaje remarcabila ale cinematografiei noastre — cum au fost Hie Barbu în „Desfășurarea" ți Mitru Moț în „Setea" — pe Oaie, țăranul sărac ia răscruce de istorie, 
a cărui dramă constă tocmai in neînțelegerea (de fapt, in Înțelegerea prea tîrzie) a noilor realități sociale.Cîteva dintre cele mai bune filme 
de actualitate ale ultimilor ani „trec" 
prin satul contemporan. în „Trecă
toarele iubiri", de pildă, film al unul

t V
PROGRAMUL I

Materialele lexicale ți procedeele literare utilizate in poezia populară nu constituie singura resursă a expresivității. Figurile da stil plasticizează, fără îndoială, limbajul personal al unui poet. Dar să 'nu Uităm formula lui Goethe, conform căreia o poezie, in totalitatea ei, nu este altceva decit un imens trop, o figură de stil uriașă. De altfel, chiar expresivitatea unui vers nu vine întotdeauna exclusiv din caracterul concret Imediat al cuvintelor rilor zi dă ratăÎncarcă vocabulele nuite cu o sarcină din raporturile lor reciproce ; In locul unei plasticități care venea, oarecum, de la natură, avem de a face cu o plasticitate fără suport material, in stratul fonic sau figurativ al lexicului : e o plasticitate ce ține exclusiv de forța eu- lul liric de a face să vibreze un material absolut mort Contextul determină apariția unei expresivități ce nu exista in cuvintele sale, luate separat. Iată un singur exemplu concludent. Din trei verbe cu caracter abstract, plus un adverb de timp, Emlnescu realizează un vers de o excepțională expresivitate poetică : Nu 
credeam să-nvăt a muri vreodată, care deschide, ea un sunet de gong, confesiunea gravă, incandescentă a Odei (în metru antic). Da altfel, chiar in poezia lui Blaga, care insista asupra sarcinilor magice sau mitice ale cuvin- tulul, contextul — nu cuvintele izolate — este acela care produce erupția semantică și, odată cu ea, explozia emoțională. Căci', nu numai o dată, contextul o capabil să transfigureze, să producă mutații esenția
le in materialul verbal ca 
•tare j dovadă lirismul ar-

însemnări de Ștefan AUGUSTIN DOINAȘ

unui popor

ticltatea limbii. O asemenea conjuncție fericită utilizează Eugen Jebeleanu in poezia Hanibai : și care deschide versul ultim (Și 
n-au învins), care vine după o bogată imagistică ce pune în lumină aparatul războinic al invadatorilor cartaginezi și care tine de fapt locul imul dar, sau 
însă, sau și totuși, este nespus de grăitor în fluiditatea lui, deoarece insinuează că incapacitatea lui Hanibai de a obține victoria, în fata
care se apără, nu este o surpriză, ci e ceva in firea lucrurilor. Fără acest și, poezia ar fi fost o simplă parabolă ; așa, ea a devenit o parabolă poetică. Alteori, expresivitatea — care in general are un rol de potențare imagistică, de amplificare a unui sentiment — poate fi utilizată in scopuri minimalizatoare, de de-mitizare. Personal. am citit întotdeauna poezia Melița de Mihai Beniuc — în care simboiui este lăsat să vorbească singur, fără a i se smulge, în mod explicit, tilcurile — ca o grotescă demascare nu numai a războiului, a grozăviei lui ucigătoare, ci mai ales a propagandei

zeze, Împănate cu' expresii și zicale populare, care apoi sînt și ele dezghioca- te, interpretate. întoarse pe dos ețc. — totul pentru a obține un text masiv care freamătă, ca o plasmă, de multiple sensuri și aluzii, îndeosebi de ordin moral. Marile continente de proză truculentă, controlată estetic, ale poeziilor lui Geo Dumitrescu prezintă, din cînd în cind. mici lacuri și platouri poetice, seînteind de sugestii, respirind purități și avînturi, incit adevăratele „aventuri lirice" ale acestei poezii constau în raporturile aparte pe care le întrețin. In context, poeticul și a-poeticul pentru a degaja un lirism de tip modern, saturat deopotrivă de materia concretă a cuvintelor și de-semnificații. La Nichita Stănescu, prioritatea contextului este formulată prin expresia — ce indică o poetică personală — a nccuvintclor — mari alcătuiri verbale care respiră plutirea, Întrepătrunderea, dlafanitatea — sugestii esențiale asupra o- Aiului, relațiilor interuma- 
ne, universului etc. Așa

eum, în anumite poezii ale sale. Nichita Stănescu desface cuvîntul în sunetele lui constitutive, investigînd universul care palpită latent In fiecare din aceste sunete — in totalitatea poeziei sale. Ce uriașă „creștere a limbii românești" poate fi măsurată in distanta ce separă, artistic vorbind, îndemnul Văcă- rescului de aceste atît da moderne, dar perfect Integrate geniului graiului nostru, exemple de contemporană IExpresivitatea încorporată in stilulnai al unui mare scriitor, nu constituie o aventură singulară a limbii, oricît de surprinzătoare ar putea să fie, în momentul apariției ei, o anumită' experiență poetică ; dimpotrivă, ea Indică, aproape întotdeauna, o posibilitate latentă de dezvoltare a graiului național. Cînd, in a doua jumătate a veacului trecut, Eminescu scria versul atît de limpid Undu
ioasa apă sună sau strofa — pe drept cuvint elogiată de Geo Bogza — Nu e pă
cat / Ca să se lepede / Clipa 
cea repede / Ce ni s-a dat, marele nostru poet anticipa limpiditatea, eufonia, suplețea, gravitatea sugestivă a limbii românești de astăzi, ghicea — printr-o intuiție ce rămine un secret inalienabil — evoluția viitoare a graiului nostru, în același sens, poezia noastră de astăzi este chemată să prefigureze forma de mîine a limbii române. Cultivarea acestei forme de expresie in spiritul geniului nostru național, crearea inefabilului poetic reprezintă contribuția scriitorilor. aceea care face ca prezența noastră in lume să devină un act semnificativ în planul valorilor artistice.•) Prima parte a însemnărilor a apărut în „Scîn- teia" nr. 10 410 din 10 februarie a.c.
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18,00 Teleșeoală.
18.30 Curs de limba germană.
17,03 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicala.
17,10 Din țările socialiste.
17.30 Enciclopedie pentru tineret,
17,55 Atenție la... neatenție.
18,25 Bijuterii muzicale. Dansuri șl 

contradansurl de Mozart, 
Beethoven și Brahms.

țț,50 Univers științific.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
«0,00 Floarea din grădină — «ml-

(Urmare din pag. I)astrelor ți extrag evenimentelor sensuri de căpătii, in legănarea griului, in foșnetele de amfiteatru ale pădurii, in succesiunea ivirii vieții, ivirii iubirii ți ivirii despărțirii de ele. Dar el a interpretat aceste orizonturi. Și interpretarea a fost inimitabilă, îl cunoșteau lutul, metalul, pietrele, culoarea. forma, lemnul, dîrzenia ți răbdările ; cunoștea la rîndul său navigatoarele aerului ți ale apei, liniștea, soarele, ecoul, porțile ți flntinile ; fuziona cu veghea, ț-a Îndoit cu adevărurile, răspundea la bucurie, a mizat pe eradicarea chinului șl din prozodia semețiilor legitime n-a ignorat ritmuri fundamentale. Era — pe scurt — Ierarhul, familiarul, cunoscutul 
a „tot ce mițcă-n tara asta". Mișcau multe. El putea fi săgeată, înțelepciune, somn treaz ori așteptare. La urma ur

melor, a ți fost. Da 
toate. Ceea ce, de asemenea, a mal fost ar fi, cred, să se che
ma unduire, netezime, dezmierd — ori fulger, ori vis, ori osindă. Pietrele sale... Pietrele 
sale ascund foc. Măta
sea marmurelor, bron-

musetea este echitatea absolută" (Brâncuși).Dacă-1 ascultai ; da- că-1 deslușești ; dacă rămii scrutîndu-1 volumele ; dacă-i auzi muzica simetriilor — toate în el vorbesc românește la temperatură universală. Mi-

prtntr-lnsele, propunea 
exegezei moderne o lecție a rădăcinilor. El 
a determinat sculptura să gindească și a implicat-o („Viata mea n-a fost decit o succesiune de miracole" — spusese) in filozofia uimirii. Așa sint eu I

sentiment esențial cum este acela al dorului ți iubirii de țară, regizoarea Malvina Urșianu își poartă personajul — ajuns la capătul unui șir întreg de rătăciri — prin locurile natale ; satul românesc dobîndește în astfel de secvențe o'funcție simbolică : el reprezintă însăși țara, legăturile profunde și indestructibile cu solul strămoșesc. O intenție similară lntîlnim și în filmul „Cursa", realizat de Mircea Daneliuc după un scenariu de Timotei Ursu : satul ardelenesc în care poposesc, pentru o noapte, eroii peliculei, completează cu trăsături morale noi biografia spirituală a unuia dintre personajele centrale, dimensionînd forța rădăcinilor.
Dar aceste filme nu fac, cum spuneam, decît să treacă prin satul contemporan ; ’ un „trecător" popas intr-o „cursă"... Din palmaresul bunelor filme de actualitate ale ultimilor ani lipsesc creațiile de inspirație rurală. O singură comedie tonică ar fi de semnalat — „Toamna bobocilor" —datorată unui tandem scenaristico- regizoral cu bune rezultate în investigarea mediului sătesc (același din „Vifornița") și un film cu o problematică socială densă, dar cu rezolvări melodramatice, „De bună-vole 

ți nesilit de nimeni" (scenariul : Do- mokos Geza, regia : Maria Callas Dl- nescu), care consemnează, ambele, in modalități diferite, înfrîngerea unor prejudecăți, transformările înnoitoare survenite în conștiința țăranului contemporan.înseși titlurile amintite prin care am „epuizat", practic, filmele de inspirație rurală ale ultimilor ani — constituie un argument in favoarea constatării că ecranul românesc reflectă Încă nesatisfăcător problematica nouă a satului de azi. La consfătuirea pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat ți cooperatiste, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia : „Este necesar ca 
literatura și arta, care nu o nobilă 
tradiție in preocuparea pentru relie
farea vieții satului, să facă mai mult 
pentru a reda 
de progres, de 
mii noastre".Sint, acestea, sociale ale timpului prezent. Sursele de inspirație sint multiple șl cerințele comenzii sociale de asemenea. Problemele luptei pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, răspîn- direa exemplelor pozitive de muncă, de atitudine înaintată, sancționarea mentalităților ți moravurilor retrograde, sprijinirea unei opinii înaintate, cu adevărat socialiste în satele noastre — sint doar cîteva exemple. Cinematografia noastră, asumîndu-și toate aceste misiuni civice, are, dincolo de toate, o „îndatorire a îndatoririlor" : fată de oamenii prezentului socialist din satele noastre, pe măsura faptelor cărora trebuia să fio ți operele de artă.

viat» nouă, idealurile 
bunăstare ale fărăni-

adevărate comenzi

Călin CALIMAN

slune-concur» pentru 
lnterpreți de muzică 
Iară.

S0.4B Meridiane — emisiune < 
tualltate Internațională.

M.10 Foaie pentru minte, Inimă șl 
literatură. Revista literar- 
artistlcă TV.

>1,55 Palmaresul elnteculul (I). 
Cele mai frumoase melodii 
alo muzicii ușoare franceze, 

«2,10 24 de ore.
PROGRAMUL H

tlnerl 
popu-

da ac-

>0,00 Concert al orchestrei simfo
nice a Radlotelevizlunii. Di
rijor : Mlrcea Crlstescu. So
liști : Aurelian Octav Popa șl 
Ferdinand 
slovacă).

12.00 Pagini de 
mal făcut

vorlra de simboluri, venim bogatl pe măsură ce căile de acces către ele se Înmulțesc pentru noi ți se nuanțează, pe măsură ce corespondentele noastre cu universul se petrec sub zodia unor' coduri mereu sporite
Brâncuși e pretutindeni

zurllor, oțelurilor, onl- xurilor, arămurilor lui (căci dacă ii mingii p- perele, mingii mătase) taie ca ferăstraiele văpăii, înțeapă ca lama ideii. Sint, în beatitudinea lor, incizii. Sint, în radiația lor, acizi. Ard rece. Dar un rece frenetic încălzesc abstract. Dar un abstract cotropitor. Destăinule armonios pînă la seducție. Orice artist ce este, însă, dacă nu — și cu prioritate — un seducător ? Prin frumusețe etică ți estetică. „Fru-

nunea la Brâncuși a fost că el a schimbat fără să se schimbe si că a introdus, poate pentru totdeauna, autoritar, în fluxul și ordinea . abstracțiilor, tipul culturii de proverbe și parabole, in- terferînd zbor, semne, semințe, număr, libertate. Adică primenind și dilatînd dintr-o dată atita concretitate și a- tîtea impalpabilităti ! Căci rezonanță de parabolă și proverb au, după numele ce le-au primit, numeroase din lucrările lui. Brâncuși,

păruse a fi comunicat lumii, iar lumea a convenit că șe poate fi așa, ca Brâncuși, la modul Intr-adevăr genial. Adică simplu. Simplu fără trudă. Ca-n oul originar. Ca-n absolut. Simplu în consens cu trupul și esența lăuntrului real pe care îl au. jur-împrejurul nostru, lucrurile. în consens cu starea obiectelor materiale și cu realul celor imateriale. în consens cu absolutul.Ne ivim pe lume în- tr-o neîntreruptă lz-

ea număr, ea subtilitate, ca intuiție, ca spectacol. Cînd cunoști puțin, poți vorbi mult ți viata poate părea o ghicitoare cu scop e- ventual îndoielnic: trebuie sau nu trebuie ? și la ce ’.Cînd cunoști Insă mai mult, viata este un rost în sine. Ca rațiunea, atunci vine o clipă cînd pentru tine și pentru alții ai de ales limpede intre ceea ce se vede și ceea ce este aparent ascuns. Pasărea se vede. Zborul nu. Sînt două fete ale realită

KUnda (R.S. Ceho-

uraor : Ce vrăji a 
nevasta mea.

ții. Fără cea de-a doua, iar țemnificatia 
o are ea, prima nici nu s-ar putea defini. Ca să sprijine cerul pe o coloană ți să-1 umple cu o pasăre in neîntreruptă proiecție, Brâncuși a gindit 
fără-de-sflrșitul. Poporul nostru, de mal inainte, fusese el însuși — intre vrăjmășii — versiunea alegoriei acesteia. Și cu ce preț ! Plimbîndu-și prin răcoare „mina care caută să Înlăture moartea" .(căci așa spunea despre el poetul Jean-Claude Renard) ți făcînd cu neputință obscuritatea, precum din inelele fîntînii ecoul scoate — gătită în aur — fantasma lunii, așa a scos Brâncuși la iveală 1- deea fără-de-sfirșitu- lui. Din cînd în cînd. așa ceva și pare necesar.De atunci, convingerea criticului german Heinz Ohff, dar nu numai a lui, „Brâncuși e pretutindeni".Trebuie mai mult T
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului, al Partidului Comunist, al Guvernului Revoluționar din Cuba și al nostru personal, ne face plăcere să vă transmitem dumneavoastră, poporului, Partidului Comunist și Guvernului Republicii Socialiste România, mulțumirile noastre felicitare, adresat ției noastre.Folosim acest progres poporuluisiderațiuni și afecțiuni.

Cronica zilei

cu prilejul pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de celei de-a XVII-a aniversări a Revolu-prilej frate pentru român a exprima cele mai bune urări de fericire și și a vă • reînnoi dovada celei mai înalte con-
FIDEL CASTRO

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar

J
OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj trimis cu ocazia Zilei Australiei.

A. R. CUTLER
Guvernator general a. i.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu plăcere felicitările transmise de dumneavoastră cu ocazia aniversării independenței noastreIn numele guvernului și poporului Grenadei, precum și al meu personal, exprim călduroase mulțumiri și cele mai bune urări pentru guvernul și poporul României.

Cu deosebită stimă,

LEO DE GALE
Guvernatorul general al Grenadei

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc foarte mult pentru mesajul ocazia Zilei naționale a Australiei. Am apreciat dumneavoastră intenții și bunele urări transmise. dumneavoastră, trimis cu în mod deosebit amabilele
MALCOLM FRASER

Prim-ministru al Australiei

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. a primit, miercuri după-amiază, in vizită protocolară de prezentare, pe Mooki Vitus Molapo, ambasadorul Regatului Lesotho în tara noastră.
/

Concursul național 
de muzică ușoară 

-Mamaia 1976în scopul stimulării creației originale in domeniul muzicii ușoare. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, in colaborare cu Radioteleviziu- nea română și Uniunea compozitorilor, organizează Concursul național de muzică ușoară, a cărui finală se va desfășura la Mamaia (Teatrul de vară), în perioada 26—31 iulie 1976.Prin organizarea acestui concurs se urmărește realizarea unor lucrări valoroase, convingătoare și accesibile, inspirate din paginile glorioase de istorie a poporului nostru (lupta pentru libertate națională și dreptate socială, cucerirea independentei și afirmarea statului român în viata internațională), lucrări care prin tematica și înaltul lor nivel artistic să contribuie la îmbogățirea patrimoniului muzical românesc, a marii noastre epopei naționale. Compozitorii și poeții sînt chemați să scrie cintece închinate patriei, oamenilor muncii angajați multilateral pentru realizarea sarcinilor ce rezultă din istoricele documente adoptate la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, să dea o înaltă expresie dragostei de frumos, demnității și mîndriei pentru marile înfăptuiri ale construcției socialiste, să cinte entuziasmul și setea de cunoaștere, să dea viată unor creații elevate care să exprime spiritualitatea poporului român, aspirațiile și năzuințele sale. Alături de cîntecele de dragoste, de drumeție, de petrecere și de dans, creatorii sînt chemați să compună cîntece satirice, continuînd și dezvoltind tradiția noastră deosebit de bogată și variată în creații de acest gen.Concursul este deschis tuturor compozitorilor. membri sau nemembri ai Uniunii compozitorilor, fiecare puțind participa cu una sau mai multe lucrări inedite.Lucrările vor fi depuse In două exemplare, sub formă de aranjament pentru voce cu acompaniament de pian, la Consiliul Culturii și Educației Socialiste — Direcția instituțiilor de ff, etacol artistic, Piața Scinteii nr. 1, ci. , mențiunea : „Pentru Concursul național de muzică ușoară". Termenul d<v predare a lucrărilor este 15 aprilie"'1976.Lucrările vor purta un moto și vor fi însoțite de un plic închis in care se. va indica numele și adresa autorilor. Se vor anexa, de asemenea, textele lucrărilor dactilografiate în 3 exemplare, indieîndu-se,. totodată, trei interpret preferați de compozitor. Autorii pot prezenta, odată cu turile, și înregistrările lor pe magnetică (facultativ).Concursul se desfășoară In etape : Etapa I va consta in ționarea de către juriu a unui de pînă la 30 de lucrări. Titlul lucrărilor selecționate și numele autorilor vor fi publicate în presă. Etapa a Il-a se va desfășura la Teatrul de vară din Mamaia, în perioada 26—31 iulie 1976, lucrările selecționate de juriu în prima etapă urmind a fi prezentate în două interpretări de către cei mai valoroși soliști vocali de muzică ușoară.Se vor acorda următoarele premii șl mențiuni : Premiul I — în valoare de 12 000 lei ; Premiul II — în valoare de 10 000 Iei ; Premiul III — în valoare de 8 000 lei ; 4 mențiuni a cite 6 000 lei, care vor fi împărțite intre creatori (compozitori șl poeți).Valoarea unei lucrări va fi apreciată de juriu ca o creație unitară, muzică și versuri, neputindu-se premia separat muzica sau versurile.Juriul Concursului național de muzică ușoară — Mamaia 1976 va fi alcătuit din muzicieni, scriitori și alți oameni de cultură și artă, precum și din reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești.Regulamentul concursului poate fi consultat la Direcția instituțiilor de spectacol artistic din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, la Radio- televiziunea română, Uniunea compozitorilor și la filialele acesteia, precum și la comitetele județene de cultură și educație socialistă și al municipiului București.

• Sub genericul „UN SECOL DE INDEPENDENȚA A ROMÂNIEI", în școli, instituții și în întreprinderi din județul Bistrița- Năsăud mii de tineri se întrec in cadrul unor concursuri gen „Cine știe cîștigă". în județul Sălaj au loc expuneri pe tema „Ecouri ale războiului pentru independență în Sălaj", prezentate de specialiști ai .arhivelor . statului filiala Zalău, la căminele culturale și casele orășenești de cultură, Zalău a fost de creație tema „Momente importante din lupta poporului român pentru independență" • In întreprinderi, instituții, școli și la cluburile muncitorești din județul Buzău se desfășoară manifestări culturale, politico-educative dedicate comemorării luptelor muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933. • Un original concurs dedicat cunoașterii vieții și operei lui Constantin Brâncuși a avut loc recent în comuna Lelești, județul Gorj. Pionierii și școlarii au prezentat în concurs, odată cu răspunsurile corecte, diverse

iar în școlile - dip declanșat concursul și artă plastică pe

parti- bandădouă selec- număr

Lucrările Comisiei mixte româno - vest-germane de cooperare 
in domeniul cercetării științifice si dezvoltării tehnologiceCu acest prilej, s-a semnat protocolul sesiunii, care stabilește noi o- biective de cooperare în cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică pe perioada 1976—1977.

Miercuri s-au încheiat lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte româno—vest-germane de cooperare in domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.
CU PRILEJUL APROPIATULUIIn legătură cu deschiderea, la 24 februarie a.c., a lucrărilor celui de-al XXV-lea Congres ăl Partidului Co- . munist al Uniunii Sovietice, ambasadorul U.R.S.S. la București, V. I. Drozdenko, a prezentat miercuri, la Casa prieteniei româno-sovietice din

CONGRES AL P. C. U. S.Capitală, o expunere despre direcțiile dezvoltării economiei, naționale a U.R.S.S. în anii 1976—1980. Au fost prezenți membri ai Consiliului general și activiști ai A.R.L.U.S.. numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții ale Capitalei.

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a primit o telegramă de mulțumire din partea președintelui parlamentului finlandez, Ve- ikko Helle, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu prilejul în această funcție.
★Miercuri a avut vernisajul unei populară dedicată narului nașterii lui cuși. Meșteri din ceni, din Peștișani numeroase alte așezări gorjene expun obiecte din lemn cioplite, încrustate și gravate, sculpturi, articole din ceramică, multe asemănătoare cu creațiile ce i-au servit model de inspirație lui Brâncuși. în aceeași zi, elevii școlii populare de artă din Tg. Jiu au prezentat un spectacol o- magial, iar în numeroase localități s-a desfășurat faza de masă a concursului „Omagiu lui Brâncuși".(Agerpres)

alegerii sale
ala PeștișaniIoc expoziții de artă aniversării cente- Constantin Brân- Hobița și Brădi- și Tismana, din

Ședința Comitetului Național pentru F. A. 0.La București a avut loc ședința Comitetului Național pentru F.A.O., condusă de Angelo Miculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, președintele comitetului. Cu acest prilej, secretariatul comitetului a prezentat o informare a- supra activității desfășurate în anul trecut și participării delegației române la cea de-a XVIII-a Conferință generală F.A.O., și s-a adoptat ■ regulamentul îmbunătățit de organizare și funcționare a comitetului.

planul privind activitățile acest an și în perspectivă.precum șiF.A.O. peAu fost stabilite, între aitele, participarea țării noastre la Programul F.A.O.-industrie și F.A.O.-bănci, la Programul Alimentar Mondial și la rețelele internaționale de cercetare științifică.Comitetul a examinat, totodată, măsurile cu privire la organizarea celei de-a X-a Conferințe regionale F.A.O. pentru Europa, ce va avea loc la București, între 20 și 25 septembrie a.c, (Agerpres)

De la NAVROM

R. D. GERMANĂ

„întrecerea maiștrilor
de miine

s-a menți- în Transil- a fost va- exceptind
Ieri In țară : Vremea nut friguroasă îndeosebi vania și Moldova. Cerul riabil, mai mult senin, Moldova și Dobro^ea, unde au căzutninsori slabe, locale. Izolat a mai nins slab in sud-vestul Olteniei. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, cu unele intensificări în nordul Dobrogei. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 17 grade la Joseni și plus un grad la Bozo- vici. Local s-au produs ceață și chiciură in Transilvania și la munte, iar izolat în Crișana și Oltenia.

Timpul probabil pentru 13, 14, și15 februarie. In țară: Vreme în încălzire. Se vor semnala precipitații, la început sub formă de ninsoare, apoi și sub formă de lapoviță și ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la • potrivit, cu intensificări în zona de munte, unde pe alocuri va viscoli zăpada. Temperatura va crește, îndeosebi la valorile minime, care vor oscila între minus 10 și 0 grade, mai scăzute în estul țării, unde la începutul intervalului vor coborî izolat sub minus 20 de grade. Temperaturile maxime vor oscila între minus 4 și plus 6 grade. Local se va semnala ceață și, izolat, polei. în București : Vremea va fi in general închisă. Precipitații slabe, îndeosebi sub formă de. ninsoare. Vint slab, pină la potrivit, temperatura in creștere. Condiții favorabile producerii ceții și poleiului.

Datorită condițiilor atmosferice nefavorabile din ultimul timp. Comandamentul marinei civile „Navrom" a anulat toate cursele de pasageri pe brațele Sulina. Chilia, Sf. Gheorghe, precum și intre Călărași și Ostrov, în condiții deosebit de grele se desfășoară traficul comercial între Sulina și Călărași, Moldova Voche — Orșova și Bechet — Călărași. Pe aceste sectoare, curg sloiuri de gheată a căror grosime ajunge pină Ia 20 de centimetri.Echipajele flotei noastre. Administrația fluvială a Dunării de Jos depun eforturi pentru restabilirea grabnică a circulației. In acest scop, numai in raza porturilor Galați, Tulcea și Sulina acționează la lucrări de deblocare remorcherele Făgăraș. Ne- goiul. Viteazul, Ceatal și Farul. Au fost luate măsuri pentru acordarea de asistență tehnică unor nave care ar putea fi surprinse de ghețuri,(Agerpres)
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 11 FEBRUARIE 1976 :Extragerea I : 5 29 23 22 43 15Extragerea .a Il-a : 2 33 35. 7 10FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:1 737 821 lei din care : 812 813 lei REPORT.

Carnet culturalpiese și lucrări de artă populară, realizate de ei pe motive de inspirație brăncușiană s în orașul Blaj a fost organizată o consfătuire privind formele și...... mijloacele muncii politico-educative de formare și dezvoltare - a dbhștiinței socialiste, de întărire a răspunderii în muncă. In aceste zile, în căminele culturale din județul Mehedinți au loc ample acțiuni de răspîndire a cunoștințelor agrozootehnice, de cunoaștere, a legilor statului. Manifestările sînt grupate sub genericul : „Tribuna specialistului", „Gala filmului documentar- agricol", „Decada agriculturii mehedințene", „Brigada științifică în acțiune" o EXPOZIȚII. Muzeul orășenesc din Rm. Sărat găzduiește expoziția „Chipul uman in pictură, grafică și soulptură", care prezintă lucrări ale artiștilor Brăduț Covaliu, Ion Pacea, Alexandru Țipoaia, Ion Gheorghiu,

Marin Petrașcu. Trei expoziții itinerante colindă in aceste zile satele județului Bacău : la Dof- teana, Livezi, Măgura și Săndu- leni — expoziția documentară , „Lupta poporului nostru pentru independența națională", iar la Valea Seacă, — expoziția „Principalii dăunători animali și vegetali ai plantelor de cultură, pomilor fructiferi șl viței de vie" ; cea de-a treia expoziție, Întitulată „Istoria naturală a lumii noastre", este prezentată îndeosebi in școli. Sala galeriilor de artă „Cupola" din Iași găzduiește o expoziție de pictură realizată de Li viu Suhar. Filiala Bihor a Uniunii artiștilor plastici și-a reluat în acest an seria „expozițiilor artiștilor plastici amatori", cu lucrările pictorului Alexandru Dobai, expuse la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Oradea. Cele 30 de lucrări reprezintă peisaje, portrete de țărani și intelectuali din me-

în țările occidentale
DE

diul sătesc, momente din viața și munca cooperatorilor din comuna Sălard, locul de baștină al pictorului amator o „Cintccul adîncului" este titlul volumului de versuri apărut, în aceste zile, la Deva sub egida Consiliului județean al sindicatelor — Hunedoara, care cuprinde creații ale unora din cei mai reprezenta- . tțvi poeți. ai noștri și ale poeților participant) la tradiționalul fesfivai-concurs de poezie „Cîn- tecul adîncului", organizat în fiecare an in Valea Jiului.• Teatrul de stat din Sibiu a prezentat recent premiera piesei „Vlaicu Vodă" de Alexandru Davilla ; regia : Petre Sava Băleanu, scenografia : Gheorghe Nițescu • Un schimb de experiență pe tema funcționalității cabinetelor de științe sociale a reunit inspectori școlari de specialitate, directori de școli și profesori de științe sociale din județul Olt ; s-au făcut demonstrații practice privind integrarea in procesul instructiv- educativ( a mijloacelor audiovizuale, a sistemului bibliografic și a materialului didactic din dotarea școlilor.

Complexul de clă
diri pentru expoziții 
de la Leipzig este fo
losit deplin nu numai 
cu ocazia tradiționa
lelor tirguri interna
ționale. De cițiva ani, 
numeroasele sale hale 
adăpostesc 
succesive ale 
ției centrale 
cerea maiștrilor 
miine", inițiativă larg 
cunoscută sub iniția
lele de „M.M.M." — 
„Messe der Meister 
von Morgen". Primul 
pas s-a făcut tot la 
Leipzig, in 1958. cînd 
membrii clubului 
„Junger Techniker" 
s-au gindit să pre
zinte celor interesați 
obiectele pe care le-au 
construit in timpul li
ber. Ei și-au dat in- 
tilnire la „Stădtisches 
Kaufhaus", unde au 
organizat o expoziție. 
Succesul pe care l-a 
avut această mani
festare a determinat 
Consiliul Central al 
Tineretului Liber Ger
man să lanseze 
tiativa 
scară 
curind. 
devenit 
semnat 
naționale.

Numai cu prilejul 
ediției din 1975 au fost

edițiile 
expozi- 
„Intre- 

de

ini- 
pe 
în 

a
In-

„M.M.M.* 
națională.

mișcarea 
un factor 
al economiei

prezentate 1 470 de 
exponate selecționate 
de la expozițiile re
gionale. Dacă ar fi fost 
aduse la Leipzig toa- 

exponatele reali- 
peste

te
zate de cei
400 000 de tineri par- 
ticipanți, cit a întru
nit anul trecut aceas
tă largă acțiune, ar fi 
fost nevoie de... 300 
de hale.

CORESPONDENTĂ 
DIN BERLIN

Printre realizările 
de virf ale expoziției 
s-a aflat și o linie au
tomată pentru roti de 
ceasornic, realizată de 
un colectiv de la Uzi
na Ruhla. Linia au
tomatizată înlătură di
ferite faze manuale 
de prelucrare, permi- 
țind economisirea anu
ală a 120 000 de ore 
de muncă. Tinerii ino
vatori din Karl Marx- 
Stadt au expus un a- 
gregat hidraulic cu a- 
plicare universală, iar 
cei de la combinatul 
petrochimic din Sch- 
wedt au expus un sis
tem de. optimizare a 
amestecurilor de car
buranți.

rezulta-Sintetizind
tele mișcării tinerilor 
inovatori, tovarășul 
Frank Bochobe. secre
tar al Consiliului Cen
tral al Tineretului Li
ber German, ne spu- 
rtea că în 1975 eficien
ța inovațiilor a 
apreciată la 750 
lioane de mărci 
milioane ore de 
că economisite.

Tot mai multe 
prinderi includ 
planurile lor 
ve care urmează să fie 
realizate de 
Concomitent, expozi
țiile raionale, regiona
le și centrale se trans
formă in prilejuri de 
dezbateri pe teme teh- 
nico-științifice, de rod
nice schimburi de ex
periență intre repre
zentanții întreprinde
rilor ji tinerii inova
tori.

„întrecerea maiș
trilor de miine" este 
recunoscută și apre
ciată ca un factor im
portant care concură 
la dezvoltarea spiri
tului de disciplină _ si 
perseverentă in rin- 
durile tineretului, la 
pregătirea unor cadre 
tehnice de nădejde.

fost 
mi

ni 40 
mun-

Intre- 
in 

obiecti-

C. VARVARA
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JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂINNSBRUCK 11 (Agerpres). — în turneul olimpic de hochei pe gheață (grupa B), selecționata României a obținut a treia victorie, întrecind cu scorul de 9—4 (6—0, 2—1, 1—3) reprezentativa Bulgariei. Golurile echipei române au fost înscrise de Axinte, Pisaru și Antal (cite două). Costea, Huțanu și Pană. în turneul grupei A, selecționata U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 7—3 (5—2, 1—0, 1—1)echipa R. F. Germania. Aseară, tn turneul pentru grupa B. echipa Japoniei a furnizat o nouă surpriză : 1—3)' cu selecționata4—3 (2-0, 1-0, Iugoslaviei.Prima ștafetă schi fond 4X10 km

o

Olimpiadei albe. Piet Kleine și medaliați cu bronz.
Sportivii olandezi Bans argint van și. Hclden, respectiv,

*In proba de coborlre, vest-germană Roși Mltter-

*a concursului de. proba masculină de s-a desfășurat la Seefeld pe o pîrtie acoperită din belșug cu o zăpadă căzuta în cursul nopții de marți. Medalia de echipei Finlandei, iar formației Norvegiei.
★Concursul masculinteză a continuat cu proba de 5 000 m cîștigată de Sten Stensen, care cucerește astfel prima medalie de aur pentru Norvegia la actuala ediție a

aur a revenit cea de argint
de patinaj vi-

învingătoare schioara ' .. maier a adăugat colecției sale o nouă medalie de aur, cîștigînd într-o manieră spectaculoasă proba de slalom special, disputată în două manșa pe pîrtia de la Birgitzkoepfel (lungime 400 m, diferență de nivel 175 m) pe o ninsoare fină care a influențat întrecerea și a răsturnat multe pronosticuri. Subliniind noul succes al schioarei Roși Mittermaler, comentatorii consideră că aceasta și-a mărit, acum șansele de q,reedita performanțele lui Toni Sailer șl Jean ’■ Claude Killy, cîștigătdri a cite trei medalii de aur la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.
★în programul zilei de astăzi slnt Înscrise finalele probelor da ștafetă feminină 4X5 km (schi fond) »■ 1 000 m masculin (patinaj viteză). De asemenea, se vor disputa trei jocuri ‘din cadrul grupei A a turneului de hochei pa gheață.

gimnastică ; Programul meciului România-AngliaDupă cum s-a mai anunțat, bătă și duminică in Sala de la Floreașca va avea. internațional feminin de dintre echipele României
sîm- sporturilor loc meciul gimnastică și Angliei.

S-a stabilit ca în prima zî. cu începere de la ora 16,00 să aibă loc e- xercițiile impuse. Duminică de la . ora 9,30 se vor desfășura exercițiile liber alese. Echipa Angliei urmează să sosească vineri în Capitală.

VREMURI GRELE PENTRU POSESORII
DIPLOME UNIVERSITARE

bintuite InCondiția precari a intelectualității din țările occidentale, 
prezent de criză economică, a fost ilustrată de un sir de articole apă
rute in presa străină și reproduse in ziarul nostru. Departe de a se 
atenua,' șomajul in rîndurile posesorilor de diplome universitare se 
accentuează continuu, dobindind o amploare care îngrijorează tot mai 
mult opinia publică din 
roasele articole apărute 
extrasele de mai jos :

acele țări. Fenomenul este atestat de nume- 
in publicațiile străine, din care reproducem

constructor și-a transformat hobby-ul (pasiunea) de a crește pești decorativi în meserie. „Mă zbat ca peștele pe uscat" — glumește "Berno Klaus Miiller cu o doză serioasă de umor negru. ...Werner Andresen a studiat economia întreprinderilor. „Am cercatle susțin că n-au nevoie de Pină s-o găsi caut cantJuristul, șofer de taxi...Este ora 21. Avocatul Volker Pampuch (30 de ani) din Munchen — scrie săptămînalul „QUICK" din R. F. GERMANIA — își pune roba in dulap și stinge lumina in birou. Se duce în dormitor, unde își schimbă costumul de culoare închisă, în locul cămășii albe — un pulover pe gît, iar în locul ochelarilor cu .ramă neagră, lată, își pune o pereche de ochelari cu ramă de sîrmă, nichelată. Și, astfel, avocatul Volker Pampuch a devenit șoferul de taxi Volker Pampuch. Ceva mai tirziu, el transportă cu mașina indivizi beți de Ia o circiumă la alta, spectatori — acasă și călători — la gară.In ce îl privește pe profesorul Klaus Schafer1 (26 de ani) din Diis- seidorf, acesta își cîștigă piinea ca stivuitor de mărfuri intr-un depozit. La Munchen. filoloaga Marion Bo- eking (28 de ani) incearcă să-și amelioreze situația materială lucrînd ca manechin de ocazie.Volker Pampuch, Klaus Schăfer, Marion Bocking sînt doar trei din nenumărații oameni cu diplomă care nu pot sau izbutesc doar în mică măsură să-și exercite profesia pentru care s-au pregătit și care, din a- ceastă cauză, sînt nevoiți să recurgă la alte ocupații. Trei oameni tineri care au trebuit să înțeleagă pe propria lor piele că astăzi, în R.F.G., absolvirea unui institut de învăță- mînt superior nu mai înseamnă, și asigurarea unui viitor fără griji, că au venit timpuri grele pentru cei cu studii universitare.în 1975, Ia ultima anchetă efectuată de Institutul federal pentru problemele muncii din Niirnberg, 30 400 de bărbați și femei cu studii superioare încheiate erau înregistrați ca șomeri. Printre aceștia — 10 687 ingineri, 5 201

economiști și absolvenți de științe sociale ; 3 113 învățători ; 1 412 chimiști, fizicieni șl matematicieni, 1 349 juriști.Există în prezent avocați al căror birou constă din lăzi goale de portocale și o mașină de scris veche ; ei sînt fără clienți, fără slujbă și trebuie să-și la un alt serviciu pentru a ciștiga minimum necesar existenței. Tocmai acesta este cazul lui Volker Pampuch. La Munchen sînt peste 4 000 de avocați care se luptă pentru procese. Doar puțini au venituri mari. Cei mulți sînt condamnați la o existență precară. Trezit la realitate, Volker Pampuch spune : „In aceste condiții, ce mi-a rămas de făcut 7 Noaptea și la sfîrșit de săptămînă devin taximetrist ca să fac față cheltuielilor".Profesorul Klaus Schăfer și-a trecut examenul de stat în iunie „Am căutat să mă angajez la fel de școală. Nicăieri un post liber. Soția mea și cu mine nu puteam trăi doar din ajutorul social. Mi-am căutat deci de lucru. In prezent sînt stivuitor". In mod firesc, el este deprimat : „Te bucuri că ți-ai terminat studiile și vrei să te apuci de treabă. Și-apoi deodată ți se taie tot elanul și toate speranțele".Marion Booking, care a studiat filologia timp de 14 semestre, cheltuind în acest scop pe taxe și întreținere 80 000 de mîirci, nu-și găsește serviciu. Mereu același răspuns: ..Ne pare rău...". „Să ai 28 de ani, studiile terminate cu succes și să fii nevoită — spune ea — să accepți munci ocazionale este ceva de neînțeles".Trei cazuri, Iată și altele soția și cei

de Institute prbfesori și

1975. orice

, trei excepții ? Deloc 1 : ...Ca să-și poată hrăni trei copii, un inginer

în- tot ce se putea, dar firme- tineri. ceva corespunzător,să-mi asigur existenta ca muzi- intr-o formație de amatori".

Actuala cotă ridicată de șomeri intelectuali nu constituie însă decit... un început. Experții apreciază că peste cîțiva ani numărul absolvenților de institute de învățămint superior va fi mult mai mare ca în prezent. Pentru a putea integra în producție acest val de forță de muncă de înaltă calificare, economia ar trebui să înzecească numărul de locuri de muncă pentru asemenea tineri — ceea ce, în condițiile date, reprezintă o imposibilitate.
\

i

Chimiști —arhivari, curieri...Un șofer de taxi se delectează ci- tindu-1 pe Virgiliu în original, in latină. Un curier știe pe dinafară nenumărate formule chimice. O fată care servește intr-un restaurant este specialistă în Cervantes. Nu este vorba de culmi atinse de autodidacți, ci de criza care se intensifică pe așa- numita piață a diplomelor — scrie revista franceză „LE POINT". In Franța, numărul tinerilor absolvenți ai unei facultăți care trebuie să se mulțumească cu slujbe inferioare calificării lor crește continuu. Ei se numără printre cei fericiți pentru că au reușit să obțină o slujbă. Ceea ce. de pildă, nu este cazul Colettei B., doctor în chimie, care a trimis 1 200 de cereri de angajare și a primit aproximativ 600 de răspunsuri. Toate însă negative. «Pentru că sînt femeie ; pentru că am o calificare superioară ; pentru că funcția respectivă nu corespunde orientării mele profe-

sionale». In sfîrșit, a reușit să fie angajată ca arhivară — o slujbă altădată acordată studenților in căutare de lucru.Printre tinerii sub 25 de ani înscriși pe listele de la birourile de plasare și care așteaptă să primească un serviciu, unul dm doi este posesor al unei diplome. Și întrucit trebuie să muncească undeva, multi renunță la eforturile de a-și găsi un post în domeniul in care s-au specializat.Diploma a devenit acum o simplă etichetă și nimic mai mult. Posesorul unei diplome trebuie pur și simplu șă accepte un post pe care l-ar fi ocupat și fără să învețe ani și ani la universitate. Adesea, el riscă chiar să întimpine și mai multe dificultăți în obținerea unui asemenea post, tocmai din cauza calificării sale superioare — încheie articolul din revista franceză.
7 000 de profesori fără slujbe— scrie ziarul ANGLIA — întrecea oficială. Dar chestiona-

Această cifră „GUARDIAN" din ce, e adevărat, pe este reală. Analizindu-se rele completate de 786 profesori șomeri s-a constatat că 54 la sută nu erau înscriși pe listele oficiale. Dacă Ii adăugăm la cei 3 911 înregistrați oficial, se confirmă un total real de aproximativ 7 000 ! «Este o adevărată tragedie — afirmă secretarul Uniunii

Naționale a Profesorilor — că intr-un moment cînd clasele primare au surplus de elevi și cînd costă peste 7 000 de lire formarea fiecărui profesor, atiția dintre ei nu sînt folosiți—. Nu este ceva neobișnuit ca un profesor să fi adresat autorităților școlare din diferite regiuni ale țării peste 50 de cereri de serviciu, la care nu a primit însă decît răspunsuri negativa.

Ca in 1929, criza este la colțul strâzll: la ora- cînd apar ziarele de dimi
neață, șomerii francezi — peste un milion, după datele oficiale — caută, 

cu creionul in mină, o șansă în paginile de mică publicitate

„Situația tinerilor absolvenți
este deosebit de dureroasă46Mii de tineri elvețieni privesc viitorul cu "îngrijorare. Timpul lor da școlarizare sau de ucenicie s-a terminat ; ei încep o viață activă. Recesiunea însă a făcut din ei niște șomeri — scrie săptămînalul „L’ECHO ILLUSTRE" din ELVEȚIA.Șomajul atinge o întreagă pătură a populației care ani la rînd s-a pregătit in diferite școli pentru o muncă de înaltă calificare. Și in momentul in care acest grup ar putea să treacă la fapte. încearcă cele mai mari dificultăți în găsirea unui post de muncă.Este imposibil de a spune cu precizie numărul șomerilor din Elveția. Dar chiar disimulat de statisticile oficiale, șomajul constituie o problemă grea. Puținul care se știe in mod precis. gratie cererilor de serviciu 6au sondajelor, denotă că situația este

foarte dureroasă îndeosebi pentru tineri. O statistică oficială întreprinsă anul trecut în 15 cantoane elvețiene alemanice printre cei 17 824 da tineri cu pregătire terminată făcea să apară indici extrem de nefavorabili privind șansele de a găsi un post — sub 56 la sută.Elveția, ca și alți vecini al săi, nu poate scăpa tentației de a masca șomajul în rîndurile tineretului școlar. Crearea unor ani de... așteptare, o perioadă militară prelungită, toate aceste mijloace pentru a camufla șomajul au fost deja sugerate sau puse in Dractică. Nici unul dintre aceste mijloace nu poate însă ascunde eșecul «societății de consum», nu poate asigura de lucru unor, oameni care constată că au pierdut anii cel mat frumoși invățînd, fără vreun folos practic.
z
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ANGOLASuccese pe calea consolidării independențeiLUANDA 11 (Agerpres). — Relu- !nd un comunicat al postului de radio Luanda, agențiile internaționale de presă relatează că Forțele armate ale Republicii Populare Angela, sub conducerea M.P.L.A., au eliberat localitățile Lobito și Benguela — cele mai importante porturi ale tării de pe țărmul Atlanticului. Eliberarea acestor localități permite astfel preluarea sub controlul Guvernului Republicii Populare Angola a arterei economice ce leagă estul de vestul tării — calea ferată prin care este transportat și cuprul din Zambia și Zair spre Atlantic.Anterior, forțele militare de sub conducerea M.P.L.A. au eliberat localitatea Huambo (Nova Lisboa) — situată la 500 km sud de Luanda — principalul centru administrativ al celei măi importante zone agricole angoleze.Recent, Guvernul R. P. Angola a adoptat o serie de măsuri pe linia înfăptuirii programului Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei da lichidare a colonialismului și de asigurare a independenței politice și e- conomfce a tării. Astfel, guvernul a preluat controlul principalelor zăcăminte de țiței și de diamante, plantațiilor. de cafea și al tuturor capacităților de prelucrare a acestora. în

acest fel, guvernul dispune de baza economică pentru menținerea independenței tării. De asemenea, a fost adoptată o hotărîre privind reluarea și promovarea activităților din sfera construcțiilor civile, în special construirea de școli, spitale și locuințe,
★BONN. — Guvernul R. F. Germania condamnă angajarea de mercenari pentru a fi trimiși să lupte în Angola, apreciind că aceasta creează o sitpatie îngrijorătoare. Această poziție a fost exprimată miercuri Ia Bonn de Klaus Boelling, secretar de stat la Ministerul Informațiilor al R. F. Germania.

R. P. Angola — membru 
cu drepturi depline 

al O.U.A.ADDIS ABEBA 11 (Agerpres). — La Addis Abeba a fost dat publicității un comunicat oficial al Organizației Unității Africane (O.U.A.) în care se arată că, In conformitate cu principiile Cartei O.U.A., Republica Populară Angola a fost admisă ca membru cu drepturi depline al acestei organizații, devenind cel de-al 47-lea stat membru al O.U.A.
LA ÎNCHEIEREA convorbirilor vietnamezo-laoîienerHANOI 11 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a-dat publicității Declarația comună vietnamezo-laoțiană privind convorbirile dintre delegația Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam și a Guvernului R. D: Vietnam, condusă de Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al acestui partid, și delegația Partidului Popular Revoluționar din Laos și a Guvernului Republicii Populare Democratice Laos, condusă de Kaysone Phomvi- hane, secretar general al P.P.R.L., primul ministru al guvernului laoțian, care a efectuat o vizită oficială de prietenie în R.D.V.Declarația relevă că cele două părți au discutat probleme privind dezvoltarea relațiilor de cooperare pe termen lung între cele două partide și țări în diferite domenii, precum și alte probleme de interes comun.Părțile au salutat marile victorii repurtate de cele două popoare in

lupta anticolonialistă și antiimperla- listă. precum și victoria poporului cambodgian in respingerea agresiunii imperialiste. Evidențiind perspectivele favorabile create de aceste victorii pentru cauza păcii, independenței naționale și progresului social în regiunea Indochinei. declarația exprimă, totodată, gratitudinea popoarelor vietnamez și laoțian fată de sprijinul acordat luptei lor drepte de țările socialiste, de celelalte forțe democratice, de întreaga omenire progresistă. Cele două tari acordă un sprijin deplin mișcării țărilor nealiniate, luptei lor antiimperialiste și eforturilor lor menite să ducă la instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Documentul relevă că popoarele vietnamez și laoțian abordează în prezent o nouă etapă revoluționară, animate de hotărîrea de a consolida independenta lor națională și de a-și edifica fiecare o patrie prosperă în condițiile care le sîrțt proprii.
Comunicat polono ■ iugoslavVARȘOVIA 11 (Agerpres). — Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., și-a încheiat vizita oficială efectuată în Polonia, la invitația C.C. al P.M.U.P. în comunicatul dat publicității se subliniază că. în cadrul întrevederilor avute cu Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și cu alți conducători de partid polonezi.

s-a evidențiat evoluția favorabilă a relațiilor dintre P.M.U.P. și U.C.I..- dintre R. P. Polonă și Iugoslavia, pe multiple planuri. în cadrul convorbirilor, precizează comunicatul, s-a efectuat un fructuos schimb de opinii asupra unor probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
Sesiunea Adunării Populare a R. P. AlbaniaTIRANA 11 (Agerpres). — La Tirana au început lucrările sesiunii Adunării Populare a R.P. Albania. La sesiune participă Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, și alti conducători de partid și de stat albanezi. Deputății au ales ca președinte al Adunării pe deputatul Aii Manaj in locul lui Iljaz Reka, decedat.în continuare, Petro Dode, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comisiei pentru Planul de Stat, a prezentat raportul guvernamental cu privire la îndeplinirea planului și a bugetului de stat pe anul 1975 și la planul de dezvoltare a economiei și culturii și pro

iectul de buget pe anul 1976. în 1975 planul la producția industrială globală a fost îndeplinit in proporție de 101 la sută; iar în agricultură au fost obținute rezultate mai bune decit în oricare din anii cincinalului încheiat anul trecut. Totodată, au fost îndeplinite sau depășite sarcinile de plan în construcții și transporturi, iar. bugetul pe 1975 a fost excedentar. Raportorul a arătat că, în 1976, față de nivelul anului trecut se prevede o creștere de 4.5 la sută a producției industriale și de 15 la sută a celei agricole, creșteri însemnate urmînd să aibă loc și în alte sectoare economice.

Vizita in Olanda a ministrului 

afacerilor externe al RomânieiHAGA 11 — Corespondentul Agerpres transmite : Miercuri după-amia- ză a sosit la Haga ministrul afacerilor externe al României', George Maqpvescu, care, la invitația ministrului de externe al Olandei. Max Van Der Stoel, face o vizită oficială în Regatul Țărilor de Jos.Pe aeroportul din Amsterdam, ministrul afacerilor externe al României a fost intîmpinat de ministrul afacerilor externe al Regatului Țărilor de Jos, de înalți funcționari din Ministerul de Externe al tării-gazdă. Au fost de față A. H. Croin, ambasadorul Olandei la București, precum și ambasadorul român în Olanda, Traian Pop.în cursul aceleiași zile, ministrul George Macovescu a avut un prim schimb de vederi cu ministrul Max Van Der Stoel privind unele probleme internaționale. Au fost abordate situația din Europa după încheierea Conferinței pentru ' securitate și cooperare în Europa — la nivel înalt — probleme ale dezarmării, situația din Orientul Apropiat, unele aspecte ale situației economice generale.întîlnirea s-a desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere, care caracterizează relațiile dintre Româ

nia și Olanda, dintre guvernele celor două țâri.După întrevedere ministrul afacerilor externe al Olandei a oferit un dineu în cinstea ministrului afacerilor externe al tării noastre.în cursul dineului, cei doi minișt.ri au toastat. în sănătatea președintelui R_epublicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a reginei Iu- liana a Olandei, pentru întărirea relațiilor de prietenie dintre cele două tari, pentru pace și securitate.
★BRUXELLES 11 (Agerpres). — în drum spre Haga.. ministrul afacerilor externe, George Macovescu. a făcut o escală la Bruxelles, unde a avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe belgian, Renaat van Elslande, în probleme actuale de interes comun. A fost relevată necesitatea punerii în aplicare, in totalitatea lor. a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa și adoptării unor măsuri concrete de dezangajare militară pe continent.Ministrul afacerilor externe al Belgiei a oferit un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe român.întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

0 REZOLUȚIE A DIRECȚIUNII P. C. ITALIANROMA 11. — Corespondentul Agerpres transmite : într-o rezoluție a Direcțiunii Partidului Comunist Italian în legătură cu solutionarea crizei de guvern se arată că ..trebuie considerat drept pozitiv faptul că au fost respinse, pentru moment, intențiile acelor forțe care vizau dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. După ce evidențiază că noul guvern monocolor de- mocrat-creștin, pe cale de a se constitui. se prezintă ca fiind foarte slab și constituie încă o dată o soluție inadecvată față de gravitatea și profunzimea crizei, rezoluția se referă pe larg la responsabilitățile ce revin partidului majorității relative, care a împiedicat o soluție care să-i includă pe comuniști în conducerea politică națională. „Direcțiunea P.C.I. — se

arată In continuare — subliniază încă o dată necesitatea urgentă ca toate forțele democratice și în primul rîrid P.D.C. să abordeze serios problema colaborării cu comuniștii în conducerea politică a țării".Rezoluția subliniază urgența prezentării în Parlament a unor măsuri pentru apărarea locurilor de muncă, pentru rezolvarea problemei șomajului, pentru inițierea unei politici noi în vederea soluționării situației din Mezzogiorno și agricultură. pentru reconversiunea aparatului productiv, pentru consolidarea cursului lirei și combaterea inflației. în ceea ce-i privește, se arată în rezoluție, comuniștii italieni iși vor aduce contribuția pentru o confruntare serioasă și eficace și pentru căutarea celor mai ample convergente democratice.
i U H if El IU H

Semnarea unor documente de colaborare între România și O. S. S.MOSCOVA 11. — Corespondentul Agerpres transmite : La 11 februarie a avut loc la Moscova semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri între ministerele de comerț interior din România și U.R.S.S. pe anul 1976.Documentul prevede diversificarea, în continuare, a schimburilor de sortimente de bunuri de larg consum, care vor face obiectul schimburilor reciproce între .cele două ministere. Totodată, a fost semnat protocolul privind colaborarea tehnico-științifică între ministerele de comerț interior din cele două țâri.Documentele au fost semnate, din partea română, de Janos Fazekas, vi- ceprim-ministru și ministrul comerțului interior, iar din partea sovietică

de A. I. Struev, ministrul comerțului al U.R.S.S.
★Miercuri, tovarășul Janos Fazekas 

a părăsit Moscova, plecind spre patrie. El a fost salutat de A.I. Struev, ministrul comerțului al U.R.S.S., și de Gheorghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.La înapoierea în Capitală, pe aeroportul Otopeni erau prezent! Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Nicolae Boz- dog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior.A fost de față N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei U- niunii Sovietice Ia București.
Reuniunea Comisiei Interguvernamentale de colaborare 

pentru construirea unei magistrale de gazeMOSCOVA 11 — Corespondentul Agerpres transmite : Comisia inter- guvernamentală de colaborare pentru construirea conductei magistrale de gaze Orenburg-granița apuseană a U.R.S.S., din care fac parte reprezentanți ai Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D.G., Poloniei. României, Ungariei și Uniunii Sovietice, s-a întrunit Ia

Moscova, în cea de-a doua ședință, și a examinat stadiul lucrărilor la acest obiectiv, precum și măsurile pentru realizarea sarcinilor din programul pe anul 1976. Din partea tării noastre a participat Ion Flores- cu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.

II PBHUIlUlltWI
• SURPRIZA SPECU

LANTULUI. Locuitorii orașului Neapole au fost deunăzi martorii unui aspect inedit : un grup de buldozere și screpere „au luat cu asalt" o vilă elegantă dintr-una din zonele mărginașe, transformînd-o într-un maldăr de dărîmături. Cei de fată au aplaudat îndelung dat fiindcă vila, construită ilegal, aparținea unul cunoscut speculant. Răsărite, in ultimul timp, ca ciupercile după ploaie, asemenea construcții ilegale, fie ele locuințe particulare, fie de cele mai multe ori blocuri cu apartamente de închiriat, sînt ridicate de speculanți în goana după profituri cu orice preț 1 pe lingă că nesocotesc regulamentele edilitare in vigoare, ele desfif rează peisajul înconjurător distrug întinse spații ver2 ar putea fi transformate- parcuri sau grădini publice. Administrațiile comunale de stingă din marile orașe italiene, inclusiv Neapole, alese în urma scrutinului din iunie trecut, au pornit o luptă necruțătoare Împotriva lor, episodul amintit tncadrîndu-se tocmai în această campanie, pe care presa italiană o denumește „a buldozerelor roșii".
EXTINDEREA COOPERĂRII ROMÂNO-PERUANELIMA 11 — Corespondentul nostru transmite : La Lima a avut loc ceremonia semnării documentului cu privire la cooperarea româno-perua- nă în domeniile minier, petrolier șl energetic. Din partea română, documentul a fost semnat de Bujor Almă- șan. .ministrul minelor, petrolului șl geologiei, iar din partea peruană de general Arturo de la Torre di Tolla, ministrul energiei și minelor.Documentul relevă bunele rezultate obținute, prin cooperarea bilaterală. în realizarea lucrărilor de explorare a unor importante zăcăminte de către societatea minieră mixtă „Antamina" și exprimă hotărîrea

părților de a continua această cooperare pentru punerea In exploatare a zăcămintelor respective. S-a manifestat interes pentru înființarea unei societăți mixte de foraj și pentru colaborare în exploatarea unor substanțe nemetalice.în domeniul petrolier, documentul consemnează solicitarea experienței tehnice și tehnologice. românești, pentru proiectele peruane de recuperare secundară a țițeiului și pentru proiectul de construire a unei rafinării. în ramura energetică s-a ho- tărît continuarea asistenței tehnologice acordate prin specialiști români.

agențiife de presa transmit:
Președintele Consiliului 

de Miniștri ui R. 0. Germs- 
jțgj Horst Sindermann, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România în R.D.G., Vasile Vlad, în legătură cu încheierea activității sale în R.D.G.

Ministrul federal al in
dustriei, comerțului și me
seriilor al Austriei, Josersta- ribacher, l-a primit miercuri pe Ilie Voicu, prim-adjunct al ministrului turismului al României, cu care a discutat probleme legate de dezvoltarea turismului intre cele două țări.

Premierul iugoslav, Gemal Biedici, l-a primit pe Li Cian, ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, care a făcut o escală in capitala Iugoslaviei. Oaspetele chinez a avut convorbiri cu Emil Ludviger, secretar federal pentru comerțul exterior. consacrate promovării în continuare a cooperării economice între cele două țări și altâr probleme de interes comun.

Președintele R. S. Ceho
slovace, Gustav Husak, l-a primit pe Dimitrios Bitsios, ministrul afacerilor externe al Greciei. Obiectul convorbirilor l-au constituit problemele internaționale actuale, ca șl ale dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.

0 delegație a P.C. dinJâ-
JSOnîa, condusă de Tomio Nishi- zawa, membru al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.J.. a sosit într-o vizită oficială în Iugoslavia, unde va purta convorbiri cu conducerea U.C.I. privind cooperarea dintre cele două partide, aspecte ale situației mișcării comuniste și muncitorești internaționale, precum și unele, probleme ale situației politice internaționale de interes reciproc.

0 ședință a guvernului 
libCUieZ, conS£>crată discutării unor reforme politice și social-economice de natură să pună capăt definitiv conflictelor din Liban, a avut loc miercuri. Primul ministru, Rașhid Karame, a declarat că discuțiile s-au soldat cu un „acord total" al partici- panților asupra „documentului constitutional".

DE LA COREiSPONDENTIEI NOST■R:
A, -.. 9 v. C. ;

londra: „Sentimentul identității 
naționale na poate fi inecat 

intr-o comunitate amorfă"
• *

Puternic curent de opinie împotriva „raportului Tindemans"

noi să ne trezim Ia sfirșit in cu totul altă parte decît acolo unde ne așteptăm să a-
jungem". Și ziarul conchide : „opinia publică nu este și nu poate fi de acord cu

un asemenea deznodă- mint".
N. PLOPEANU

buenos Aires: Problemele economice

Trupele israeliene s-nu 
retras dintr-o nouă zonă din 
Stnai Prevâzută *n acordul egip- teano-israelian de dezangajare militară în această regiune — a anuntat Ministerul israelian al Apărării. Retragerea a fost efectuată cu 11 zile mai devreme decît fusese prevăzut în calendarul de desfășurare, a acestor operațiuni. Suprafața nou evacuată Vâ trece în zona-tampori supravegheată de forțele O.N.U. în Orientul Mijlociu;'

Remaniere guvernamen
tală în Sudan. Președintele Sudanului, Gaafar Nimeiri, a procedat

la o remaniere, a guvernului sudanez, anunță un comunicat oficial difuzat la Khartum. în fruntea Ministerului de Externe a fost numit Maghoub Makkawi, în locul lui Gamal Mohamed Ahmed, iar portofoliul afacerilor interne a fost preluat de Maamoun Awad Abu Zeid. Remanierea mai afectează ministerele sănătății, administrației locale, culturii și informațiilor, educației și planificării.
K fost arestatpoetul urugua- yan Raul Ibargoyen Islas, în cadrul campaniei represive declanșate de autorități împotriva cercurilor culturale și artistice progresiste din Uruguay, anunță agenția Prensa Latina.
Un val de frig,,nsotit de un vînt care atingea uneori viteza de 100 kilometri pe oră, s-a abătut în ultimele 48 de ore asupra Libanului. Temperaturi mergînd de la minus 10 la minus 20 grade au fost înregistrate în zona de cîmpie.

După cutremurul din Guatemala

Practic, nu există ziar sau om politic britanic care să-și declare acordul cu conținutul „raportului Tindemans", privitor la viitorul Pieței comune. Critici se aud pretutindeni. Chiar și un ziar considerat a fi categoric în favoarea comunității . economice europene (C.E.E.), cum este „TIMES", apreciază că numeroase capitole sînt „vagi șl superficiale".Din punct de vede
re oficial, la Londra 
s-a comunicat că „raportul continuă să fie studiat cu atenție". S-ar putea ca pînă la viitoarea întîlnire comunitară la nivel înalt (1—2 aprilie), la Luxemburg, cînd raportul respectiv va fi supus discuției „celor nouă", să se aducă mai multe precizări. Deocamdată, însă, și-au exprimat puternicul dezacord numeroși oameni politici, ziare și reviste, care analizează pe toate fețele cele 75 de pagini ale documentului. Referindu- 
se la atmosfera din 
capitala britanică, ministrul de externe James Callaghan subli
nia, cu prilejul unei recente vizite la Hamburg (R.F.G.), că ceea ce îl deosebește de premierul belgian Tindemans este faptul că „autorul raportului 
este federalist, iar eu

nu sînt". „Conceptul supranaționalită- ții, a continuat șeful diplomației britanice, nu ține suficient seama de istoria noastră. Nu poți îneca sentimentul puternic al identității naționale într-o comunitate a- morfă".Aceeași poziție de respingere hotărită a ideii de supranatio- nalitate, ca factor de natură să lezeze grav suveranitatea și independența națională, se regăsește în declarațiile a numeroase altor personalități politice. „Dacă se va realiza ceea ce preconizează ministrul belgian Tindemans în raportul său, atunci s-a terminat cu existența unui guvern independent în Marea Britanic. Or, poporul britanic nu a votat pentru aceasta în referend,umul privind aderarea la Piața comună" — sublinia deputatul Nigel Spea- rint Spearing. „Planurilor C.E.E. de a integra Anglia intr-un „suprastat vest-euro- pean" trebuie să Ii se opună o rezistentă hotărită", a declarat la rîndul său deputata Renâe Short.Cotidianul „GUARDIAN" releva un alt aspect fundamental al problemei : „Anglia,scrie ziarul, s-a alăturat C.E.E. presupu- nind că politica țării

va fi hotărită de guvernul și parlamentul național și că vom dis- .pune de dreptul de veto în consiliul comunității. Cum va reacționa Anglia cînd, așa cum preconizează Tindemans. minoritatea va trebui in mod automat să se supună majorității Ia sfirșitul dezbaterilor ?“ Alte publicații britanice, ca „TRIBUNE", apreciază că în actualele condiții economice se impune o reorientare a opțiunilor Marii Britanii. „Atenția noastră, scrie săptămînalul a- mintit. trebuie să se îndrepte, în special, spre lărgirea colaborării și cooperării la nivelul întregii Europe — așa cum a rezultat și Ia Conferința de Ia Helsinki — și nu să se limiteze doar Ia Europa celor nouă". La rîndul său. ziarul „SUN" scria că raportul a fost dat publicității Intr-un moment cînd țările comunitare „trec printr-o gravă criză economică și socială. Raportul, continuă ziarul, nu va a- juta pe nimeni să iasă din aceste dificultăți".Sintetizînd comentariile britanice. „DAILY MIRROR" dă dreptate ministrului de externe Callaghan, care a spus : „Ca și Cristofor Columb, cînd a plecat in călătoria sa. s-ar putea ca și

și normalizarea vieții sociale - 
in centrul preocupărilor preelectorale

Intr-un amplu articol consacrat 
cutremurului catastrofal din Guate
mala, care a făcut aproape 20 000 de 
morți, pe lingă alți zeci de mii de 
răniți, ziarul „Le Monde" arată că 
întreaga zonă a America Centrale, 
zonă, de intensă activitate vulcanică, 
este supusă seismelor pustiitoare. 
Lunga și sinuoasa spinare muntoasă 
ce se intinde din Chiapa in Mexic 
(vezi harta) și pînă la istmul Pana
ma iși merită pe deplin numele de 
„alee a vulcanilor", scrie ziarul.. Co
nurile vulcanilor — mulți din ei încă 
activi; alții cunoscind bruște și de
voratoare reveniri, ca vulcanul Irazu 
din Costa Rica — se succed aproape 
neîntrerupt. Guatemala, una din ță
rile cele ,m.ai sărace ale planetei, se 
află in inima acestei zone bintuițe 
de cutremure, trăind în permanență 
cu spaima convulsiilor subterane — 
gigantică „sabie a lui Damocles". Ma
joritatea celor peste cinci milioane 
de locuitori sint indieni ce trăiesc 
pe platourile înalte in condiții foarte 
puțin diferite de cele existente îna
intea cuceririi coloniale spaniole. La 
Ciudad de Guatemala (capitala țării), 
doar clădiri moderne din centru pot 
rezista, teoretic, seismelor. In schimb, 
cartierele de cocioabe (,,favelas"), ri
dicate pe versanții instabili și unde

se înghesuie un număr tot mai mare 
de locuitori pe care mizeria i-a alun
gat din satele de baștină, nu rezistă 
cutremurelor și ele au fost total dis
truse de actualul val de seisme. Ca 
și la Managua (Nicaragua) in decem
brie 1972, victimele cutremurelor din 
Guatemala sint, in primul rind, lo
cuitorii din „favelas".

Un șir de evenimente petrecute actualmente în Argentina indică, după părerea observatorilor. că activitatea politică a intrat într-o nouă fază — a- ceea a preparativelor in vederea alegerilor prezidențiale și legislative. Devansate cu un an printr-o decizie a șefului statului.- alegerile urmează să se desfășoare pînă la sfîr- șitul lui 1976. Atît puterea executivă, cît și ansamblul partidelor politice au făcut de a- cum pași preliminări în vederea confruntării electorale. între cei mai recenți se numără în primul rînd completarea remanierii guvernamentale, prin numirea noilor titulari la ministerul economiei. și la cel al muncii.Prin reorganizarea cabinetului — apreciază observatorii — se urmărește. înainte de toate, găsirea unei formule mai adecvate pentru soluționarea dificilelor probleme cu care este confruntată economia argentinea- nă, dar și crearea condițiilor pentru un dialog politic mai amplu între guvern și alte forțe politice. Prezen- tînd condițiile în care iși începe activitatea noul ministru al economiei. ziarul argen- tinean „Clarin" enu-

meră, Intre altele, spirala preturilor (un indice de 14 la sută pentru luna ianuarie), scăderea puterii de cumpărare a păturilor largi ale populației, o tot mai puternică mișcare revendicativă, amplificarea deficitului bugetar, dezechilibrul balanței comerciale (anul trecut importurile au depășit considerabil exporturile) și diminuarea rezervelor de devize. A- ceastă stare de lucruri a multiplicat criticile la adresa politicii economice a guvernului, antrenînd. împreună cu alte cauze, și o mișcare centrifugă în rîndul forțelor pe care s-a sprijinit guvernul justițialist la începutul activității sale.Este semnificativ că, imediat după numirea sa. noul ministru de interne. Roberto Ares, a procedat la unele contacte cu personalități ale vieții politice tocmai pentru a stăvili tendințele centrifuge, prin deschiderea unui dialog. Pe această linie s-a înscris și întrevederea șefului statului cu guvernatorul provinciei Buenos Aires, provincie unde se află aoroaoe o treime din corpul electoral argen- tinean întrevederea cu acest guvernator — exclus nu de mult din mișcarea peronistă —

ilustrează eforturile de a reunifica diversele tendințe ale peronis- mului. Pe de altă parte. faptul a provocat o reacție negativă în rîndul unor sectoare ale partidului peronist, un număr de deputati apartinînd acestor sectoare amenintînd cu demisia..Pe acest fond a a- părut un document al Uniunii Civice Radicale. al doilea partid al tării după cel justiția- iist, care critică starea de lucruri existentă, propunînd. totodată, un program de obiective comune, în îndeplinirea cărora să fie angajate toate sectoarele viefii naționale interesate în progresul tării.într-un fel sau altul, atît guvernul. . cît și principalele partide de opoziție îsi manifestă preocuparea fată de continua escaladare a violenței promovate de grupările extremiste, care provoacă. în medie, 100—150 de victime pe lună. Stăvilirea violentei este socotită de importantă vitală pentru viitorul tării.în lumina evenimentelor amintite mai sus. comentatorii consideră că perioada pînă' la a- legeri se anunță ca una din cele mai agitate din viata Politică argentineană.
V. PAUNESCU

MARGINALII
Olimpiada albă 

șl „competiția profiturilor"
Părăsind, pentru cîte- 

va clipe, urmărirea în
trecerilor sportive de 
la Innsbruck, un șir 
de comentatori spor
tivi occidentali iși în
dreaptă atenția spre o 
altă competiție nu mai 
puțin acerbă, desfășu
rată pe un alt teren 
decit pîrtiile de schi 
sau patinoarele. Este 
vorba de industria 
schiurilor și a altor e- 
chipamente de specia
litate, între diverse 
firme occidentale pro
ducătoare de material 
sportiv avind loc o în
verșunată confruntare. 
Trofeul spre care riv- 
nesc competitorii ? 
Profiturile cele mai 
înalte !

„Industria schiului 
— observa în legătură 
cu aceasta ziarul vie- 
nez „Kurier" — inves
tește anual milioane 
de dolari în întrecerile 
sportive și o face nu
mai pentru a obține și 
mai multe milioane 
ciștig". Competiția 
pentru profituri intre 
marile firme producă
toare de echipament a 
început cu mult înain

tea deschiderii oficiale 
a Olimpiadei. In lu
nile premergătoare în
trecerilor de la Inns
bruck s-au proiectat, 
experimentat și fabri
cat in mare secret noi 
tipuri de schiuri, de 
costume, de aparatură. 
„Războiul echipamen
telor", cum a fost el 
denumit, a atins, în-zi
lele Olimpiadei, mo
mente de virf. Sărito
rii de schi austrieci 
sint dotați cu căști 
prevăzute cu radio
receptoare în miniatu
ră, care le permit să 
primească chiar in 
timpul zborului lor 
planat ultimele in
strucțiuni din partea 
antrenorului. Patinato
rii de viteză americani 
folosesc costume de tip 
special concepute de 
N.A.S.A. (Agenția pen
tru cercetarea spațiu
lui cosmic) și exem
plele sint departe de 
a se opri aici. Cu nu
mai două zile înainte 
de începerea Olimpia
dei. pentru a nu se da 
firmelor concurente 
răgazul de a fabrica 
ceva similar, corespon

denții presei sportive 
aflați la Innsbruck a- 
veau să primească, în 
cadrul unei conferințe 
de presă, detalii pri
vind un nou tip de schi 
destinat probelor de 
coborîre și pe care fir
ma austriacă producă
toare l-a prezentat 
drept o „inovație de-a 
dreptul revoluționară", 
menită să permită cîș- 
tigarea unei jumătăți 
de secundă de fiecare 
minut al coboririi.

„Mai poate fi vorba 
in acest caz, se întrea
bă ziarul francez „Le 
Monde", proiectind lu
mină asupra unui alt 
aspect al „războiu
lui echipamentelor", 
de o veritabilă echita
te sportivă, cind, din 
doi schiori angajați în 
Jocurile Olimpice, unul 
beneficiază de mate
rial ultramodern și de 
un întreg personal pus 
la dispoziția sa. iar al
tul intră în cursă pre
văzut doar cu schiuri 
cumpărate intr-un ma
gazin obișnuit ?“.

C. VLAD
Viena

• SÎNGELE - CON
SERVAT UN DECENIU. Cu ajutorul unei proceduri de răcire la o temperatură foarte joasă, pusă la punct în U.R.S.S., sîngele poate fi conservat timp de un deceniu. Introdus în recipiente mici, el este răcit timp de două minute în azot aflat la temperatura de fierbere (punctul de fierbere al azotului — minus 196 grade C), după care aceste recipiente sînt menținute în vapori de azot la temperaturi joase. La dezghețare — In acest scop recipientele sînt introduse pentru 25 de secunde In apă fierbinte — nu intervine nici o alterare a globulelor. în mai multe orașe ale Uniunii Sovietice sînt în curs de organizare „bănci de sînge" care vor folosi această metodă de conservare.

• METALE DIN APE 
REZIDUALE. Compania britanică „Ecological engineering" a construit o instalație mobilă care extrage din apele reziduale industriale un mare număr de metale, cum sînt : aurul, argintul, plumbul, cuprul, nichelul, zincul, cadmiul, cromul. Pentru aceasta, apa poluată este trecută printr-un cîmp electric. Catodul, de forma unei tobe, se rotește în centrul instalației, iar anozii sînt fixați în pereții acesteia. Metalele se depun pe ca- tod, sub formă de praf. Dacă este necesară extragerea separată a metalelor, apele reziduale sînt trecute printr-un șir de instalații, fiecare din ele reținînd un anumit metal.

• VOINȚA DE A SLA
BI. Un japonez a recurs la o metodă garantată șl eficientă de slăbire, fără să apeleze la nici un fel de medicament. El a dat jos 2 kg în ,numai 4 ore și 23 minute. răstimp în care a sărit coarda de 37 427 ori. Cu acest' prilej, a doborît și recordul mondial la acest gen de exercițiu fizic.

• RARITATE MUZEIS
TICĂ. Un caravanserai construit la Szigetvăr, în anul 1566, la puțină vreme după ocuparea de către turci a regiunii din sudul Ungariei, a fost restaurat. Clădirea centrală, construită din cărămidă, este înconjurată de iatacuri strimte, iar căile de acces, întortocheate, au o factură tipic orientală. Atît din punct de vedere arhitectural, cît și artistic, această construcție constituie o raritate în Europa și un unicat în Ungaria. Direcția muzeelor din comitatul Baranya a amenajat în caravanserai o expoziție care urmează să-și deschidă porțile in vara acestui an.

• SI COMPUTERUL 
MAI GREȘEȘTE... Ce* mai vîrstnică locuitoare din orașul vest-german Saarbriicken — 
101 ani — a fost somată de autoritățile sanitare să se prezinte la vaccinare, o acțiune care a cuprins pe toți copiii de vîrsră preșcolară din localitate. Si specifica in somație că, în caz da heprezentare, părinții copilului vor fi amendați. Greșeala -r- după cum s-a constatat ulteric. — se datorește mașinii electronice de calcul care a efectuat sortarea fișelor și care nu era programată pentru a lua în considerare o vîrstă atît de înaintată.

• FURIA ELEFANȚI
LOR. în Bengalia de vest au început să provoace îngrijorare desele incursiuni ale elefanților sălbatici asupra plantațiilor de ceai. Furia elefanților sălbatici este provocată de conductele de aluminiu prin care se aduce apa necesară plantațiilor de ceai. S-au înregistrat „lupte crînce- ne“ între pachiderme și strălucitoarele țevi, soldate cu distrugerea acestora. în ciuda eforturilor întreprinse de autorități, incursiunile elefanților continuă.

• CVINTUPLETII SE 
SIMT BINE. Un buletin medical al spitalului din Kagoshima (Japonia) precizează că cel cinci gemeni, născuți în urmă cus zece zile, se simt bine, ca de alt- ' fel și mama lor, Noriko Yama- shita, care a celebrat în spital cea de a 28-a aniversare. Cvin- tupletii. primii din istoria Japoniei (doi băieți și trei fete), se află în continuare sub îngrijire specială, greutatea lor corporală variind între 1 și 1,5 kilograme.
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