
MBJieteca Jud. tfun-o lx . ..
SA1A CE Lt: T> A

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Trimisul special al președintelui Mauritaniei

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10414 Prima ediție Sîmbătă 14 februarie 1976 6 PAGINI - 30 BANIORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ' APMDUCîffl..- cerință a planului. - sarcină de partidSarcinile pe care le avem de înfăip- iuit în acest cincinal impun să se acționeze cu toată hbtărîrea pentru perfecționarea întregii activități a tuturor întreprinderilor, a tuturor unităților din economie, pentru punerea deplină in valoare a tuturor rezervelor de sporire a producției și a productivității muncii, de ridicare a nivelului calitativ al muncii noastre. Și direcțiile de acțiune sînt numeroase. Una dintre ele se detașează însă cu prioritate, fiind subliniată din nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la recentul Congres al' consiliilor populare : organizarea științifică a producției și a muncii.Perfecționarea continuă a organizării producției' și a muncii s-a înscris, după Conferința Națională a partidului din anul 1907, ca o preocupare constantă a partidului nostru, în acest sens desfășurîndu-se o am-, plă și rodnică acțiune în întreaga țară, menită să asigure .folosirea, tot mai bună a potențialului tehnic și u- man din întreprinderi. De fiecare dată cînd secretarul general al partidului a subliniat sarcinile și direcțiile de acțiune ale îndeplinirii planului, a reliefat cerința primordială a perfecționării contiriue, a așezării pe baze științifice a organizării producției și a muncii. Cu atit mai mult, în cincinalul revoluției tehnico-știin- țifice pe care am încăput să-1 înfăptuim, organizarea științifică a producției și a muncii se impune ca o cerință obiectivă, definitorie. In concepția partidului nostru, cincinalul revoluției tehnico-științifice nu înseamnă numai ridicarea gradului de dotare a întreprinderilor cu tehnică modernă, ci include, ca o parte integrantă, organizarea superioară, rațională a producției și a muncii. Numai printr-o bună organizare șe poate a- sigura folosirea eficientă a mașinilor și utilajelor, se poate asigura ritmicitatea producției, se pot evita munca în asalt, la sfârșit de lună, sau de an, și depășirea timpului normal de lucru.Putem spune că între tehnică și

organizare există o relație directă, o împletire intimă. Pentru a da rezultatele scontate, mijloacele tehnice perfecționate cer o organizare a producției intr-adevăr științifică, A nu ține seama de cerințele unei sincronizări cit mai bune, s-ar putea spune perfecte, a tuturor laturilor și fazelor proceselor de producție, a nu asigura toate condițiile materiale ca planul de producție să fie realizat în timpul' de lucru stabilit înseamnă a diminua sau chiar a anihila efectele
Cum o înțelegem, 

cum o aplic am 
in condițiile fiecărui 

loc de muncă

introducerii tehnicii noi. Și ca să redăm mai convingător ceea ce înseamnă pentru economia noastră o bună organizare a producției și a muncii este suficient să amintim că in acest cincinal in fiecare minut se creează, în industrie, bunuri în valoare de circa 1,8 milioane lei, față de 1,1 milioane lei în 1975 și 316 mii lei in 1965.Este un argument material care justifică. menținerea în permanentă' actualitate a acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii.Iată de ce „Cum înțelegem organizarea științifică a producției și a muncii ?", „Cum o aplicăm în condițiile concrete ale fiecărei unități ?“ constituie probleme esențiale în însăși desfășurarea acestei acțiuni, întregul efort pentru organizarea rațională a producției și a muncii trebuie să aibă ca obiectiv precis realizarea ritmică, zi de zi a planului, creșterea continuă a productivității muncii, a eficienței întregii activități

economice. Practica a dovedit că a- colo unde există în permanență o bună organizare și disciplină, unde mașinile și timpul productiv sînt folosite din plin, nu este nevoie să se recurgă la ore suplimentare pentru realizarea sarcinilor de plan. Cu toată claritatea a subliniat, în acest sens, secretarul general al partidului, la recentul Congres al consiliilor populare : „Planul este în așa fel întocmit incit, prin folosirea rațională a timpului de muncă — chiar fără eforturi deosebite și în cadrul programelor de lucru — prevederile sale să se poată realiza în bune condiții".Organizarea științifică a producției și a muncii cere mari eforturi din partea organizațiilor de partid din întreprinderi, care trebuie să acționeze susținut, prin toate formele muncii politico-educative, pentru dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă, față de mașinile, utilajele și instalațiile din dotare, pentru întărirea ordinii și disciplinei in rândurile fiecărUi colectiv. însăși această activitate de dezvoltare, a conștiinței socialiste este o componentă a organizării științifice, știut fiind că fără o înaltă răspundere și exigență, fără o atitudine înaintată față de muncă, fără promovarea perseverentă a tot ce este nou, modern în organizare si tehnică nu pot fi obținute randamente maxime. Aceasta este o cerință majoră a realizării planului, o sarcină de • partid pentru absolut toate colectivele. Se știe că, la ora actuală, unitățile noastre se diferențiază nu numai prin profilul de fabricație, ci și prin gradul de dotare tehnică : în unele întreprinderi, procesele de producție sînt aproape complet automatizate, în altele mecanizate, iar la unele puncte de lucru se prestează și muncă manuală. Cu toate acestea, organizarea rațională, științifică a producției și a muncii este absolut necesară pretutindeni, în fiecare întreprindere, fie ea mare sau mică, în fiecare secție și
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Panoramic industrial ieșean Foto : E. DichiseanuETICA MUNCII
în fapte și opinii

A zecea navă de 4 500 tdw, construită anul trecut de brăileni, a intrat intr-un mod aparte în palmaresul succeselor lor. Era în penultima zi a-lui.’75. Dunărea scăzuse foarte mult și... împărțise șantierul în două „tabere". Una care afirma : „Nu avem încotro, acestea sînt condițiile, nava nu poate părăsi uscatul. E riscant să lansezi cînd apa fluidului se află sub cota necesară". Replica „Sigur, nu-i o ureche lansarea de împrejurări, buie să existe o avut cîștig de cauză acest raționament. în tancurile de la prova s-au pompat circa 100 tone de apă, soluția s-a dovedit curajoasă și eficace pentru desprinderea de țărm și,, după o muncă migăloasă, cargoul de 4 500 tdw se legăna în apele fluviului...— V-ați aflat în rînduri- le celor care au zis : „nu-i simplu, dar se poate". Ce v-a îndemnat să vă asumați această răspundere ?Toma Costică, brigadier lansator, își construiește frazele scurt, la obiect. Gesturile acestui om sînt la fel, decise, poate un semn al energiei, al acțiunilor prompte dovedite a- colo, pe cala unde se nasc vapoarele.— Simplu: cuvîntul dat

celeilalte : floare la în astfel Dar tre- soluție". A

că vom duce la bun sfîrșit lansarea. Cuvîntul care obligă. Anul trecut, tot așa, s-a ivit o împrejurare deosebită. într-o singură noapte trebuiau lansate două nave, iar alta ridicată pe țărm. Era greu, timpul scurt, dar era nevoie. Ne-am angajat și atunci să terminăm treaba într-o

tei străvechi virtuți raportate la interesele colectivității, din cerințele etice a- șezate la temelia relațiilor noastre noi, socialiste. în această „probă de foc", milioane de oameni afirmă zilnic mari energii, își respectă cuvîntul dat printr-o muncă stăruitoare, plină de răspundere, dînd astfel

astăzi munca și existența noastră.Pe această temă, a ne- înduplecării în fața necinstei, discutăm cil tînărul strungar Arion Minzu. O vreme, el a lucrat in schimb cu un muncitor mai în vîrstă — Gh. E. — pe aceeași mașină. Pontajul 11 făcea însă numai acesta din urmă. E adevărat, fiind meseriaș de categorie mai înaltă, cu experiență ' îndelungată, lui Gh. ' E. i se cuvenea o parte mai mare de cîștig. Dar nici • chiar atit de mare pe cît ; își trăgea pe propria-i spuză I Arion Mînzu a crezut

Cinste
muncitorească

noapte. Și am făcut-o. Fiindcă cinstit este să încerci și imposibilul pentru a-ți ține cuvîntul !înțelegem din această explicație de conștiință că pentru oameni de felul reputatului lansator brăilean, „proba de foc" a cinstei și demnității muncitorești o constituie felul cum iți o- norezi angajamentele. Cum, fără să precupețești nici un efort, îți îndeplinești îndatoririle, răspunderile asumate. „Să-ți respecți cu cinste cuvîntul dat" — iată o normă concretă ce decurge din conținutul aces-

un conținut superior cinstei muncitorești.Codul etic comunist a- .șează cinstea între însușirile morale de bază, care determină profilul moral al omului nou. De la respectarea cinstită a datoriei de a munci ireproșabil și pînă la apărarea averii obștești, de la sinceritatea în relațiile cu semenii „și pînă la atitudinea cinstea se afirmată, promovată La o astfel activă morale care ne călăuzesc
principială — cere nu numai ci șifără, șovăială, de atitudine obligă principiile

apărată,

mai întîi că s-a strecurat vreo eroare în calculele . pontajului. „Eroarea" însă a continuat, ca o expresie a inechității provocate de purtarea necinstită a celuilalt, de goana sa după ciștiguri necuvenite. Și a- tunci — deși era pentru el o atitudine „incomodă" — tînărul strungar n-a pregetat să se ridice Împotriva unei practici care venea în contradicție cu cinstea muncitorească, cu normele morale ale colectivului.— Curajul de a apăra în orice împrejurare cinstea, chiar și cu prețul tulburării confortului unor relații personale — ne spune Foil Craioveanu, secretarul comitetului de partid al șantierului — este singura a- titudine cinstită și, deci, comunistă în asemenea împrejurări, e drept izolate. Chiar dacă unora faptul le-a putut părea la prima vedere „mărunt", noi l-am
Iile TANĂSACHE

(Continuare in pag. a Ii-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri dimineața, pe Abddalah Ould Daddah, ministrul dezvoltării rurale, trimisul special al președintelui Republicii Islamice Mauritania.La întrevedere a fost de față ambasadorul Mauritaniei în România, Sidi Bouna Ould Sidi.Cu acest prilej, oaspetele a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj și - i-a transmis un călduros salut prietenesc din partea președintelui Republicii Islamice Mauritania, Moktar Ould Daddah.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evocat cu plăcere întil- nirile și convorbirile prietenești avute cu șeful statului mauritan și a rugat pe oaspete să transmită, din partea sa, salutări și urări cordiale președintelui Moktar Ould Daddah, împreună cu dorința ca relațiile dintre România și Mauritania să cunoască o dezvoltare mereu ascendentă și tot mai rodnică.în cursul întrevederii s-a subliniat cu satisfacție faptul că raporturile dintre statele noastre se extind și se întăresc continuu, avînd la bază înțelegerile importante stabilite cu

ocazia dialogului la nivel înalt ro« mâno-mauritan.Totodată, a fost reafirmată dorința comună de g intensifica și aprofunda colaborarea fructuoasă dintre România și Mauritania, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, dezvoltării independente a tuturor națiunilor, cooperării și înțelegerii în lume.S-a procedat, de asemenea, la un schimb de. vederi în probleme ale actualității politice internaționale.întrevederea a decurs într-o ambianță cordială, de caldă prietenie.
Ministrul sirian al Barajului Eufratuluiîn ziua de 13 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Sobhi Kahale, ministrul sirian al Barajului Eufratului, și pe Mahmud Al-Zoabi, director generai al Administrației pentru dezvoltarea bazinului Eufratului, care fac o vizită în tara noastră.La primire au participat tovarășii Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare. Enache Sîrbu, șeful Departamentului îmbunătățiri funciare.A luat parte ambasadorul Siriei U București, Walid Al-Moualem.Ministrul sirian a,transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai sincere salutări prietenești din partea președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad.

Oaspeții au exprimat, totodată, întreaga lor gratitudine pentru onoarea de a. fi primiți de șeful statului român, pentru ocazia oferită de a cunoaște realizările României socialiste, în special în domeniul agriculturii și al îmbunătățirilor funciare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat pe oaspeți să transmită, din partea sa, un salut călduros președintelui Hafez El- Assad, însoțit de cele mai bune urări, iar poporului sirian noi succese în dezvoltarea economico-socială a patriei.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut apoi cordial cu oaspeții sirieni, în timpul întrevederii relevîn- du-se cu satisfacție relațiile de strin- să prietenie și colaborare statornicite între România și Siria, evoluția lor mereu. ascendentă, conformă cu

înțelegerile convenite de cei doi șefi de stat, cu prilejul vizitelor reciproce. al întîlnirilor și convorbirilor rodnice de la București și Damasc.în acest context a fost exprimată dorința comună de a intensifica conlucrarea economică dintre România și Siria, în cadrul căreia un loc important îl ocupă cooperarea în domeniul agriculturii și al îmbunătățirilor funciare.Schimbul de opinii a evidențiat convingerea că amplificarea relațiilor româno-siriene este în folosul ambelor popoare, al dezvoltării mai accelerate a economiilor țărilor lor, în interesul înțelegerii și prieteniei între națiuni.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate șl prietenie.
Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

pentru înfăptuirea Programului ideologic al partidului

Beneficiem din plin
de repartizarea armonioasă 

a forțelor de producție

Con- consec-

Unul din obiectivele principale ale Programului P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism îl constituie reducerea decalajului. dintre zonele dezvoltate și. cele rămase în urmă ale țării, ștergerea treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, dintre munca fizică și cea intelectuală, asigurarea pe această bază, în spiritul principiilor eticii și e- chității socialiste, a unor condiții de viață egale pentru toți cetățenii tării, fără deosebire de naționalitate, ducînd cuvență și rigoare științifică, intr-o concepție unitară și de largă perspectivă, repartizare rațională a producție în toate zonele și județele, cit și acțiunea de sistematizare a teritoriului, Partidul Comunist Român dă expresie grijii deosebite pe care o poartă ridicării nivelului de trai material și spiritual al tuturor fiilor patriei. Pentru că, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la recentul Congres al consiliilor populare, numai pe a- ceastă cale se asigură ridicarea gradului de civilizație a tuturor localităților, lichidarea migrației populației spre orașele mari, transformarea armonioasă a întregii structuri și vieți sociale, făurirea deplinei egalități în ce privește condițiile de muncă și viață, exercitarea drepturi-

lor și afirmarea în cimpul vieții sociale a tuturor cetățenilor țării.Cîteva cifre privitoare la județul nostru mi se par deosebit de concludente întru susținerea acestei idei : beneficiind . de importante fonduri de investiții — de două ori mai mari decît în. cincinalul precedent — industria județului a înregis-
:<<.
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cincinalului trecut, reprezintă aproape dublul întregii producții globala industriale a anului 1967.Această dezvoltare impetuoasă este, neîndoielnic, o manifestare strălucită a preocupării permanente a partidului pentru dezvoltarea economică accelerată a. întregii țări și bunăstarea întregului nostru 'popor și, în același timp, o expresie a rezolvării mar- xist-Ieniniste de către partidul nostru a problemei naționale, a condițiilor de P.C.R. ca fiecare tate să un puternic centru economic și social in măsură să asigure locuitorilor săi condiții optime de trai material $! spiritual, pentru afirmarea plenară a personalității fiecărui cetățean — fundamentul deplinei egalități între oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități.Documentele partidului nostru stabilesc cu fermitate că punctul nodal al strategiei dezvoltării teritoriale îl constituie, și de aici inainte, industrializarea, repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, ridicarea zonelor și localităților cu caracter agrar sau insuficient dezvoltate industrial, acestea fiind condiții determinante pentru' desăvîrșirea procesului de egalizare a ocupării și

din județul COVASNA
Ferdinand NAGY

Prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.n.politica de forțelor de trat, în perioada 1971—1975. cel mai înalt ritm anual de dezvoltare de pînă acum, și anume de 16,4 la sută, față de .13,6 la sută cit fusese planificat ; au intrat în funcțiune întreprinderea de șuruburi Tg. Secuiesc. întreprinderea de aparataj electric auto și Fabrica de brânzeturi, lapte praf și unt Sf. Gheorghe, instalația de briche- tare a lignitului din Baraolt, Fabrica de P.A.L. Covasna, Fabrica de spirt Ozun etc., s-au consolidat platformele industriale ale orașelor Tg. Secuiesc și Sf. Gheorghe, fiind construite în total 12 unități industriale noi, iar alte 11 modernizate. O mențiune specială merită, cred, faptul că numai producția suplimentară de 1,6 miliarde lei, obținută de economia județului prin devansarea cu 185 de zile a (Continuare în pag. a V-a)

Pe calea adlncirii continue 
a relațiilor de solidaritate sl cooperare 
dintre România si țările in curs de dezvoltareAșa cum este cunoscut, opinia publică din .țara , noastră a salutat cu vie satisfacție hotărârea adoptată în unanimitate la reuniunea de ,1a Manila prin care România a fost primită ca membră a „Grupului celor 77", ce reunește' cvasi totalitatea țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta se reflectă pregnant în comunicatul asupra ședinței .din 12 februarie a.c. a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care acordă o înaltă apreciere hotărîrii . adoptate la. Manila. . După cum se arată în comunicat, „acest act reprezintă o expresie a relațiilor tot mal strinse, de solidaritate și cooperare existente între România și țările în curs de dezvoltare, a amplificării raporturilor prietenești cu aceste state, a conlucrării dintre ele pe arena internațională".Poporul român vede în primirea țării noastre în „Grupul celor . 77“ o nouă și concludentă recunoaștere internațională a justeței politicii externe a partidului și statului nostru, care, ferm și consecvent, au militat și militează pentru unirea popoarelor în lupta pentru libertate și independență națională, pentru eliminarea din viața internațională a vechii politici imperialiste, de dominație, inechitate, forță și dictat, pentru promovarea unor noi relații între state, bazate pe încredere și respect, pe egalitate și avantaj reciproc.Situînd in mod constant în centrul întregii sale politici externe extinderea și adîncirea continuă a prieteniei frățești și colaborării multilaterale cu toate țările1 socialiste, România a acționat stăruitor, îndeosebi in

ultimii ani, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările care au scuturat cătușele colonialismului, cu țările nealiniate, cu toate țările în curs de dezvoltare. Așa cum a subliniat în repetate rânduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, inclusiv în Expunerea la recentul Congres al consiliilor populare, „o înrîurire deosebit de pozitivă asupra cursului vieții Internaționale exercită tinerele state

pot realiza numai prin lupta împotriva politicii și practicilor imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului, fiind astfel aliați firești ai țărilor socialiste, ai tuturor forțelor mondiale militante pentru progres și pace. Tocmai de aceea, partidul nostru apreciază că relațiile de solidaritate ale României, în general relațiile țărilor socialiste cu statele In curs de dezvoltare au o mare în
ROMÂNIA-MEMBRĂ A „GRUPULUI CELOR 77“
--------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------independente, țările în curs de dezvoltare, care au pășit pe calea afirmării economice și politice de sine stătătoare, popoarele care au scuturat juguL dominației streine și care își manifestă tot mai puternic hotărîrea de a folosi în interes propriu bogățiile lor naționale, de a-și hotărî destinele fără nici un amestec din afară".Intre România și țările in curs de dezvoltare s-au statornicit legături de solidaritate trainică, militantă. în dezvoltarea acestei solidarități, România pornește de la rolul pozitiv, constructiv al acestor state pe arena mondială, de la contribuția lor Ia cauza afirmării unor raporturi internaționale noi, de cooperare în condiții de echitate. Cunoscînd un amplu proces de redeșteptare, animate de voința de a lichida moștenirea grea lăsată de veacurile de dominație imperialistă, țările în curs de dezvoltare sint conștiente că aceste aspirații se

semnătate atit pe plan economic — pentru depășirea decalajelor șl progresul întregii umanități — cît și politic — pentru consolidarea păcii, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Totodată, această solidaritate își are profunde temeiuri în faptul că România — țară socialistă și, in același timp, țară in curs de dezvoltare — care în decursul istoriei sale a dus o luptă grea împotriva asupririi și exploatării străine, pentru eliberarea socială și națională, pentru independență, este legată de țările în curs de dezvoltare prin multiple preocupări asemănătoare, prin interese și aspirații comune de progres, prin năzuința comună de a folosi în scopul propriei dezvoltări resursele materiale si umane de care dispun, prin obiectivul depășirii decalajelor față de țările avansate industrial, al accesului larg al tuturor popoarelor la binefacerile 11 cuceririle civilizației contemporane.

create pentru locali- dcvină

Pornind tocmai de la aceste realități, congresele din acești ani ale partidului — in mod deosebit Congresul al XI-lea al P.C.R. — au pus un puternic accent pe extinderea legăturilor multilaterale ale României cu statele . în curs de dezvoltare.După cum este cunoscut, un rol hotărîtor atît în elaborarea, cît și In traducerea în viață a acestor orientări revine tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vizitele întreprinse de secretarul general al partidului, președintele republicii, într-un mare număr de țări în curs de dezvoltare din Asia, Africa, America Latină, precum și întîlnirile avute la București cu șefi ai acestor state, cu lideri ai partidelor de. guvernămînt din aceste țări, documentele politice de cea mai mare importanță încheiate cu aceste prilejuri — tratate, Declarații solemne comune, acorduri pe termen lung — au așezat pe temelii trainice, de perspectivă amplă și stabilă, raporturile reciproce, au creat un cadru superior conlucrării fructuoase,' înscriindu-se, totodată, ca o contribuție majoră la lupta generală a popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru afirmarea unor relații noi, de egalitate și respect reciproc, pe arena mondială, pentru traducerea în viață a marelui obiectiv istoric al popoarelor — făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale.Ca rezultat al acestei orientări consecvente, în ultimii ani relațiile României cu țările în curs de dezvoltare au cunoscut o extindere tot
(Continuare în pag. a V-a)
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In întimpinarea Congresului educației politice și al culturiiDEZBATERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
Cu combativitate revoluționara, 

in spirit critic și autocritic
Informarea prezentată, ca si dezbaterile ce au avut loc în caarul a- dunării generale a organizației de partid nr, 7 din întreprinderea bu- cureșteană „Autobuzul" au' scos în evidență sensibilele progrese înregistrate în activitatea politico-edu- cativă desfășurată de organizația de partid în perioada ce a trecut de la Plenara C.C, al P.C.R. din noiembrie 1971, creșterea rolului organizației de bază in conducerea acestei activități. Programul ideologic al partidului a fertilizat întreaga muncă a organizației de partid, a sporit forța de înrîurire a manifestărilor educative.în acești ani s-au născut în întreprindere o serie de inițiative de muncă politică cu un larg ecou și o reală eficiență. Așa sînt convorbirile și consfătuirile organizate pe grupe, la locurile de muncă, cu privire la importanța realizării și depășirii sarcinilor de plan, a îmbunătățirii calității produselor, întărirea disciplinei și ridicarea eficientei economice a întregii activități. Substanța acestor dezbateri o formează aspectele etice, îndeosebi problemele de etică a muncii, urmărindu-se ca pe baza analizei unor fapte de viață din activitatea colectivului, a unor cazuri concrete privind modul de comportare, să se dezvolte conștiința oamenilor, să se asigure înrădăcinarea trainică și generalizarea atitudinii înaintate față de muncă, ca manifestare' concretă a spiritului revoluționar, creșterea combativității față de cazurile de indisciplină, neglijență etc. Cultivării eticii noi ii slujesc și schimburile de experiență între brigăzi, inițiate de organizația de partid, în domeniul organizării producției și a muncii, al bunei gospodăriri și întrețineri a utilajelor, discuțiile bine argumentate, desfășurate în mod operativ, cu toți cei ce încalcă. în diverse moduri, disciplina muncii și a producției. Așa cum a reieșit din adunare, un important efect educativ are metoda folosită- cu consecvență de. organizația de partid de a încredința comuniștilor cu experiență pe tinerii din secție, aceștia fiind astfel ajutați nu

numai să se perfecționeze în meseria aleasă, dar și să devină muncitori de nădejde, oameni cu o conștiință înaintată.Trecerea in revistă a experienței pozitive acumulate în activitatea po- litico-ideologică a fost însoțită de o analiză exigentă, în spirit critic și autocritic, a unor neajunsuri care continuă să se manifeste în acest domeniu. Fără îndoială, în ultimii ani a crescut forța de influențare a adunărilor generale de partid — arătau tovarășii Constantin Dîlță și Nicolas Ceaușu — tocmai pentru că ele au adus mai des în atenția comuniștilor, într-un spirit de combativitate și intransigentă, probleme legate de răspunderea cu care acționează membrii organizației în producție, ca și în munca de partid, in îndeplinirea tuturor sarcinilor încredințate. Considerăm însă că este necesar ca spiritul critic al acestor adunări să fie mai profund, caracterul analitic mai pătrunzător, incit fiecare adunare să se transforme cu adevărat într-o școală de educație comunistă pentru toți membrii organizației, ca din concluziile ce se trag să aibă de învățat întregul colectiv.în acest context, un șir de vorbitori, între care Gheorghe Voinea, au formulat exigente justificate față de cursurile învățămîntujui de partid insistînd asupra necesității ca prin- tr-o mai strînsă legare de realitățile întreprinderii, printr-o mai mare combativitate față de manifestările înapoiate, să-și sporească valoarea educativă, forța de a influenta gîn- direa și comportarea oamenilor. în cincinalul revoluției tehnico-științi- fi'ce —s-a arătat — învățămîntul politico-ideologic, activitatea educativă în genere trebuie să pledeze mai convingător pentru amplificarea receptivității față de nou.Subliniind că normele Codului etic comunist constituie pentru fiecare membru de partid un îndreptar ferm in întreaga muncă și viată, tovarășul Petre Simedre, vechi membru de partid, arăta că perpetuarea unor abateri de la disciplina muncii, a unor sustrageri

din avutul obștesc, a unor atitudini neconforme cu preceptele eticii socialiste atestă că nu toți comuniștii au adoptat o atitudine hotărîtă, de combatere a unor asemenea manifestări. Asemenea aprecieri au avut un caracter concret, abaterile au fost nominalizate, ceea ce a sporit gradul de combativitate, ascuțișul și e- ficiența criticii. S-a arătat, de asemenea, că în multe împrejurări cadrele cu munci de răspundere nu sesizează le- gătura indisolubilă dintre dezvoltarea conștiinței oamenilor și îndeplinirea sarcinilor de producție.Exprimînd hotărîrea de a îndrepta asemenea neajunsuri, participariții la adunare au criticat pe bună dreptate lipsa de perseverentă a biroului organizației de bază în folosirea unor\ instrumente consacrate ale muncii politico-educative ; asupra muncii u- nora dintre agitatori și-au pus pecetea lipsa de continuitate, manifestări de formalism ; agitația vizuală nu a avut in permanență un caracter viu, convingător ; s-a renunțat cu ușurință la activitatea brigăzii satirice de agitație ; popularizarea operativă a succeselor in întrecerea socialistă, a fruntașilor, a fost uitată. în acest sens s-au formulat numeroase propuneri și observații, întreaga dezbatere — desfășurată în spirit muncitoresc, cu responsabilitate comunistă — vădin- du-șl utilitatea pentru ridicarea pe o treaptă mai înaltă a întregii munci politico-ideologice și educative.
Silviu ACHIMP.S. Ni se pare demnă de semnalat inițiativa comitetului de partid de Ia întreprinderea „Autobuzul" ca, în vederea unei temeinice pregătiri a celorlalte adunări ale organizațiilor de bază consacrate activității politico-ideologice, să invite pe toți secretarii organizațiilor de bază la primele adunări de partid, inițiind apoi pe marginea lor discuții și confruntări de opinii.

CETĂȚENE, CE FACI PENTRU ORAȘUL TĂU?
în Mureș, ca de altfel în toate județele țării, consiliile populare acordă o -atenție -deosebită dezvoltării edilitar- gospodărești a localităților, in scopul satisfacerii tot mai depline a nevoilor materiale și spirituale ale tuturor cetățenilor. Pentru că — așa cum se sublinia în documentele recentului Congres al consiliilor populare — oamenii 'muncii de la orașe și sate, toți cetățenii țării, în frunte cu deputății, sînt chemați să acționeze hotărlt fără a precupeți vreun efort pentru a transforma orașele și comunele noastre în așezări demne de epoca pe care o făurim. In cele ce urmează ne vom opri pe scurt asupra experienței dobîndite în acest sens de către consiliile populare din județul Mureș. Măi întîi, consemnăm din bilanțul mureșenilor în cincinalul trecut :
o toți copiii de vîrstă preșcolară din Tg. Mureș, Tirnăveni și Reghin au asigurate locuri în grădinițe
0 In 1975 capacitatea cre- șelor era de trei ori mai mare decît în 1970 ;

vicepreședintele Comitetului executiv al /Consiliului popular municipal Tg. Mureș la citeva zile de la încheierea lucrărilor Congresului :—‘ Fără sprijinul' permanent al cetățenilor, multe,

lya, la Vasile Lupșa, președintele Asociației de locatari nr. 7, și la profesorul pensionar Vasile Vintilescu— .din inițiativa și strădania cărora, în cartierul Tudor Vladimirescu, s-a realizat primul club al tineretului ; un club în adevăratul sens al cuvintului — cu bibliotecă, cu mobilier a- decvat, cu terasă și jocuri— unde se organizează zilnic diferite activități cultural-sportive. De asemenea, printre cei mai buni gospodari s-ar cuveni â- mintiți.și deputatul , loan Căliman, ca și Nicolae Țarcă, președintele comitetului de cetățeni din circumscripția electorală nr. 13 — doi inimoși concețățeni care

În centrul preocupărilor, cultivarea 
conștiinței patriotice a intelectualilor

Colectivul filialei din Cluj-Napoca a Institutului de tehnică de calcul, valorificind bogatele tradiții ale științelor matematice românești, a abordat și rezolvat în ultimii ani, cu Cutezanță și spirit creator, tgme de cercetare inedite pînă in prezent în țara noastră. Unele din realizările filialei constituie produse de export ale inteligenței românești în acest domeniu. „Și nu e întimplător că cele mai importante înfăptuiri — se spunea în informarea prezentată in adunarea recentă, a organizației de bază de cercetătorul P. Sărăcuț, secretarul organizației — au fost obținute tocmai in perioada de după 1971, de cind traducem în viață programul ideologico-educativ al partidului si de cînd și organizația noastră de partid, străduindu-se să îndeplinească cu succes sarcinile ce-i revin din Programul ideologic al partidului, și-a îmbunătățit activitatea de educație socialistă".— în mod evident — sublinia cercetătorul Teodor Rusu, șef de laborator — la aceste rezultate a contribuit preocuparea organizației noastre de partid de a asigura o cit mai strînsă îmbinare a pregătirii științifice a fiecărui membru al colectivului cu pregătirea sa politico- ideologică. De aceea, cred că și în continuare trebuie să concentrăm și mai mult toate mijloacele muncii politico-educative, mai ales cursurile învățămintului politico-ideologic, spre o mai largă popularizare și explicare a documentelor Congresului al XI-lea, precum și ale recentului Congres al consiliilor populare.Una din trăsăturile pozitive cele mai pregnante ale adunării a constat in aceea că ea a pus pe primul plan al dezbaterilor problema cultivării și dezvoltării patriotismului socialist în conștiința colectivului de cercetători. Această preocupare s-a materializat nu prin declarații generale sau idei abstracte despre patriotism, ci prin accentul pus pe sarcinile concrete, practice ce revin cercetătorilor în vederea creșterii con

tribuției științei la soluționarea problemelor dezvoltării sociețății noastre, la înflorirea patriei, la realizarea marilor obiective ale noului cincinal. După cum știm cu toții — a- răta Emil Munteanu. șeful filialei — in cincinalul acesta Cluj-Napoca va deveni un centru al electronicii și e- lectrotehnicii. Vom avea posibilitatea de a valorifica și mai bine în producție rezultatele cercetării. Avem un program bogat. Volumul activității de cercetare și microproducție va crește de peste trei ori. Toate a- cestea ne cer nu numai cunoștințe de specialitate, dar și sentimentul unei profunde angajări civice față de întreaga societate. Ceea ce înseamnă îndatorirea ca, prin întreaga noastră muncă educativă, să facem din fiecare cercetător un om politic, animat de conștiința deplinei responsabilități față de obște.în acest sens, se cuvine relevat că, în cadrul dezbaterilor, și-a găsit o puternică afirmare ideea încrederii depline în capacitatea de creație proprie, originală, în forța gîndirii tehnice românești. S-a subliniat de către unii vorbitori, între care cercetătorul Liviu Negrescu, că oamenii de știință din țara noastră nu au nici un fel de motive de ploconire oarbă în fața creației tehnice occidentale, că stă în puterea colectivului — așa cum a dovedit-o experiența celor mai bune rezultate ale acestuia — să obțină realizări valoroase. care să contribuie la îmbogățirea patrimoniului științei naționale și universale.în cadrul dezbaterilor a fost evocată și o întimplare petrecută acum cîtva timp în viața. colectivului, anume cazul unul muncitor de mecanică fină, care și-a manifestat intenția de a părăsi țara. Adunarea a luat poziție combativă față de acest caz, și-a manifestat dezaprobarea profundă și a criticat cu fermitate o a- semenea comportare ; totodată, un șir de vorbitori au arătat, cu multă forță de convingere, caracterul necugetat al intenției. Ca oameni în

cunoștință de cauză, ca oameni care au călătorit în Occident, ei au vorbit despre condițiile grele, despre desconsiderarea și lipsa de perspective în care sînt siliți să se zbată atîția muncitori și tehnicieni afectați de ravagiile șomajului în aceste țări — condiții considerabil agravate în cazul imigranților.Așa cum este și firesc, in cadrul discuțiilor s-au abordat un șir de aspecte ale modului cum normele și principiile înscrise în Codul etic — parte integrantă a Programului partidului — se materializează în comportarea. în munca și viața de zi cu zi a membrilor colectivului. „Ne mindrim cu tovarăși ca Emil Munteanu. Farkaș Gyiirgy, Teodor Rusu, Liviu Negrescu care prin întreaga lor activitate constituie un exemplu pentru tinerii cercetători" — se spunea .în informarea prezentată de birou. în cadrul dezbaterilor, pe lîn- gă evidențierea unor trăsături înaintate de viață și comportare, s-au făcut referiri și la unele manifestări de individualism și egoism, de subordonare a intereselor generale unor interese particulare, înguste, de inechitate, la faptul că unii își asumă răspunderi sub posibilitățile lor reale. Din păcate, cu privire la aceste fenomene s-a vorbit însă vag, în abstract, fără nominalizări, ceea ce, desigur, a scăzut din tonul combativ al dezbaterilor, care, în general, au avut o ținută ridicată.în Încheiere, adunarea a aprobat un plan de măsuri în care sînt prevăzute un șir de acțiuni menite a înarma în continuare colectivul de cercetători cu ideile programului ideologic al partidului, cu documentele Congresului al XI-lea, cu Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, cu '' învățămintele din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recentul Congres al consiliilor populare.
Alex. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

I FAPTUL 
DIVERS
Eveniment 
la Palas

laUn număr de l cinci oi de 
Stațiunea de cercetări Palas 
Constanta au adus pe lume ...15 
miei. Cite trei de fiecare. Și 
care mai de care mai frumos, 
mai dolofan. Toate aceste exem
plare, din vestita rasă Merinos 
de Palas, au devenit acum, pen
tru cercetătorii stațiunii, subiect 
de studiu. Cei 15 miei urmează 
să devină întemeietorii unei li
nii de mare prolificitate, care să 
transmită urmașilor posibilități 
sporite de a ...spori turmele în 
fiecare an.

aveți... 
o baltă?Numai cine nu-i pescar nu știe cît de mult înseamnă un cîrlig bun sau o momeală potrivită. Tocmai de aceea, cooperativa meșteșugărească „Tehnica nouă" , din Sibiu s-a gîndit să vină în ajutorul pescarilor, Inscriin- du-și în nomenclatorul producției din acest an noi tipuri de clrlige și momeli, care mai de care mai atractive (și fatale) pentru pești. Dacă pescarii se pot bucura de pe acum de noutățile care-i așteaptă, cooperatorii sibieni au o mare supărare : nici în județul Sibiu, nici in cele limitrofe n-au găsit încă o unitate economică dispusă să le înlesnească accesul la o baltă pen- j tru a-și putea experimenta „pe viu" noile ustensile de pescuit. 

I Bineînțeles, contra cost. Răspunsurile primite : ba că „să I trăim noi pînă la vară", ba că . „se sperie peștele de asemenea năzbitii", ba că „n-are balta pește". Are balta pește. Trebuie „pescuită" doar o aprobare.

0 prin rețeaua comercială — a cărei suprafață a crescut cu mai bine de 39 000 mp — s-au desfăcut mărfuri în valoare de peste 17 miliarde lei ;
0 din fondurile statului și ale populației — cu sprijinul statului în credite și execuție — s-au construit 12 254 de apartamente ;
0 numărul paturilor In spitale a crescut cu 900 ;
0 s-au înființat încă 53 de unități de irivățămînt.Dar procesul de permanentă înnoire a localităților județului nu poate fi redus exclusiv la cifre — ' oricît de elocvente ar fi acestea. Pentru că, dintr-o atare relatare, ar lipsi tocmai inițiativele și strădania a- tîtor mii și mii de mureșeni care, mobilizați de de- putați, de președinții comitetelor de cetățeni, de ceilalți activiști ai obștii — într-o permanentă și nemijlocită colaborare cu primăriile — au transformat străzile, cartierele, localitățile în care trăiesc și muncesc în adevărate grădini unde domnesc ordinea, curățenia și liniștea. în două cuvinte : spiritul gospodăresc.Iată, de. altfel, ce ne-a -, declarat în a.cest sens tovarășul Siito Andras, prim-

0 inițiativă a Consiliului popular 
al municipiului Tg. Mureș

chiar foarte multe din realizările noastre in domeniul edilitar-gospodăresc nu ar fi fost posibile. Numai in anul 1975, locuitorii municipiului nostru au realizat prin muncă patriotică lucrări pentru care, în alte condiții, primăria ar fi trebuit să cheltuiască milioane de lei : construcții și reparații de străzi și trotuare, extinderi de parcuri și zone verzi. 8 baze sportive și locuri de joacă pentru copii, 5.5 km supra- înălțări de diguri, 38.3 km garduri vii, 400 ha deseca- te, 50 ha apărate de eroziune etc. Anual, cheltuielile pentru asigurarea curățeniei orașului sînt tot mai mici, datorită cetățenilor. Iar dacă ar fi să spunem cine anume, fără îndoială nu am greși răspun- zînd : toți. Toți cei în putere, de la mic la mare. Dar bineînțeles că unii s-au remarcat în mod special. Mă gindesc de pildă la deputata Szotmari Ibo-

i-au mobilizat pe locatarii blocurilor 53 și 55 din Aleea Carpaților la. realizarea celui mai frumos parc de joacă pentru* copii. Prin ademenea fapte de muncă si prin asemenea oameni gospodari. se dă răspuns la întrebarea care ține loc de moto Ia gazeta de perete a cartierului ; întrebare' care confirmă în chip concret, în practică, spiritul de lucru constructiv al -documentelor Congresului consiliilor populare : „Cetățe- 
ne, ce ai făcut astăzi pen
tru orașul tău ?“....Zeci de asemenea inițiative. „semnate" de multi asemenea buni gospodari, am consemnat și la Sighișoara, și la Tirnăveni, și in comuna Șeulia, și la Iernut.— în .prima sesiune de anul trecut a consiliului popular — ne spune primarul comunei Iernut. Nicolae Joldes — ne-am propus să realizăm prin, muncă patriotică lucrări in valoare de numai 2,5 milioane lei. Dar la sfîrșitul anului,

cind am tras linie și am a- dunat, am văzut că valoa-c rea totală a lucrărilor executate — impietruiri și modernizări de drumuri și străzi, de plantări de flori, amenajări de parcuri (unul la monumentul eroilor, altul in centrul comunei), construiri de poduri (4) ș.a.m.d. — ajunsese la a- proape 10 milioane. A fost o întrecere în adevăratul sens al cuvintului. O întrecere ciștigată de toți locuitorii comunei. Pentru că ei înșiși au transportat 3 000 mc de piatră de la Chiri- leu, de la Ocna Arieșului și de la Crîstești, ei au a- dus trandafiri altoiți și pomi ornamentali de Ia Aiud. Reghin și Turda, ei ap făcut kilometri întregi de trotuare din dale de beton. Iar. ca întotdeauna, în frunte au fosț Cornel Bruta și Alexandru Nagy, Vaier Dordea și loan Me- dar. Maria Aioanei, Ilie Brustur, loan Laszlo, Ionel Hentes. Și multi alți gospodari ca și ei ~ cadre didactice. țărani cooperatori, muncitori....Iată, deci, ce înseamnă în județul Mureș spirit gospodăresc în acțiune. Sinonim cu fapta care demonstrează dragostea față de locul în care trăiești și muncești. Mobilizați de ho- tăririle înaltului forum al deputaților. mureșenii au pornit hotărîti să realizeze și să depășească tot ce și-au propus pentru acest an — din care am reținut :
0 20 de săli de clasă ;
0 2 dispensare medicale ;
0 268 000 mp reparații de străzi și trotuare :
o 202 km consolidări și supraînălțări de diguri ;
0 158 terenuri de joacă pentru copiț și baze sportive simple.

Cornel POGACEANU 
C. FIORIN

w ■ J li

Întinerește bâtrîna Cale a Dorobanților: blocuri noi de locuințe își definesc tot mai precis conturul, 
pregâtindu-se sâ-și primeascâ locatarii

Să-fi fie drag să mergi 
la cantina-restaurantLa Timișoara, am fost invitat lâ primărie, la festivitatea înmînării unor diplome. Cantinele-restaurant fruntașe de la întreprinderea mecanică. de la „Victoria" și de la „Electro-Timiș" erau cîștigătoarele primelor trei locuri în faza județeană a concursului „Cea mai bună cantină-1 restaurant", organizat de Ministerul Comerțului Interior. Festivitatea în sine avea să preceadă o adevărată adunare de lucru menită să dezbată cu răspundere și competență activitatea tuturor cantinelor-restaurant din oraș. Ceea ce ni s-a părut pe cit de semnificativ, pe atit de util....Firește, la început au fost prezentate realizările celor trei fruntașe. Am notat Cîteva cifre edificatoare: prețul mediu al meniurilor (care a fost de 4 lei la I.M.T.. 4,50 la „Victoria" și 6,50 la „ElectrO-Timiș") și beneficiile (care se ridică la aproape un sfert de milion lei la I.M.T. și „Victoria" șl la peste 170 000 Iei Ia „Electro-Timiș"). Rezultatele bune se explică prin faptul că aici comitetele de cantină au știut cînd, cum și în ce

direcție să-și concentreze eforturile. De pildă, din timp și-au asigurat pentru toamnă și iarnă, din producția proprie, întregul necesar de mărfuri semiindustrializate și, totodată, au în- silozat cantități suficiente de cartofi, ceapă, fasole și rădăcinoase. S-au preocupat apoi permanent de creșterea numărului abonajilor — pînă la utilizarea integrală a bazei materiale — prin măsuri concrete : asigurarea mesei chiar Ia locul de muncă — . la „Victoria", de exemplu, funcțio-
Un deziderat transpus în 
experiențe și inițiative meri
torii, prin colaborarea tutu
ror factorilor răspunzători

I Ciocolată
I (amăruie)
I avocățească
I Se știe ci, intre altele, juris

consultul este obligat să avere 
interesele unității din care face 
parte in relațiile acesteia cu 
persoanele fizice sau juridice. 
Cu atit mai de neînțeles apare 
atitudinea lui Emeric Boga, ju
risconsult la întreprinderea de 
produse zaharoase Brașov. La 
pufin timp după ce întreprinde
rea respectivă s-a constituit 
parte civilă in procesul intentat 
șoferului Aurel Nechita, de la 
I.T.A. Brașov, care sustrăsese 
din întreprindere o cantitate de 
ciocolată, jurisconsultul E.B, a 
prezentat in fata instanței a- 
dresa cu nr. 00590 datată ianua
rie anul curent, din care reieșea 
că respectiva ciocolată ar fi fost, 
chipurile, depreciată și, ca a- 
tare, valoarea ei este de numai 
219,80 lei. Scopul adresei: să-l 
scoată pe inculpat de sub urmă
rirea penală, cazul urmînd să 
fie încredințat comisiei de ju
decată de la I.T.A. Verificările 
insă au demonstrat că respec
tiva ciocolată era de calitatea 
cea mai bună. Ceea ce nu se 
poate spune și despre... calita
tea jurisconsultului.

grăbitele

i

(Urmare din pag. I)pus in dezbatere, am antrenat opinia colectivului, tocmai din nevoia firească de a da o ripostă fermă atitudinilor care ar aduce o cit de mică atingere cinstei muncitorești.Natura no-uă a relațiilor dintre oameni în orîndui- rea noastră, întemeiate pe respect și încredere reciprocă, pe întrajutorare, pe îndeplinirea exemplară a obligațiilor față . do societate, face ca manifestarea a- cestei înalte calități morale să nu .se rezume doar la „a fi corect", „a nu păgubi" etc. Adevărata cinste, în sensul superior, pe care o promovează principiile noastre etice, impune dăruire, abnegație : a-ți cere ție'și celorlalți mai mult, a așeza întreaga muncă sub semnul unei exigențe și autoexigențe sporite.Subliniind această idee,

mecanicul de întreținere Marin Bucur — om care lucrează de citeva decenii în Șantierul naval din Brăila — o argumentează cu unul din exemplele a - flate la.îndemina sa. Ne,
tindă mai mult și mai bine. Și totuși"...Și totuși. Dumitru Da- che vine într-o zi la Marin Bucur și-i declară : ,-,Nu sînt mulțumit de munca mea", „Asta de

lea pe acest om — care își făcea? mai mult decît corect datoria — să fie nemulțumit de propria muncă.— Și atunci ?...— M-am întrebat și eu și mi-am răspuns : fiind- cin-
Cinste muncitorească

vorbește de tlnărul muncitor Dumitru Dache. Lăudat pentru calitatea lucrărilor. Pentru îndeplinirea, riguroasă a sarcinilor de plan și depășirea acestora. Pentru spiritul de ordine și disciplină. „Și meșterul, și inginerul, cu toții, sîntem mulțumiți de ce face și cum face — conchide interlocutorul. Dache ar fi ultimul căruia să i se pre-

unde ai mai scos-o ? Ți-am arătat noi, cumva, că nu te prețuim ?“ ii răspunde mirat Marin Bucur. „Păi, trebuie ajuns pînă acolo ?... Uitați, propun sistemul a- cesta de, demontat cutare piese de la motoare. E mai operativ și garantează calitatea lucrului sută la sută".— Repet — reconstituie episodul Marin Bucur — nimeni și nimic nu-1 si-

st.it cu sine însuși, n-a e- zitat să-și pună pe umeri o sarcină pe" măsura puterii lui...„Trebuie să trăim întotdeauna ca și cum am trăi în văzul lumii — spunea înțeleptul ; trebuie să cugetăm mereu ca și cum altul ar putea să privească în adincul Inimii noastre". Exact cum a procedat, sub imboldul conștiinței înain

tate, tînărul muncitor..'. Capacitatea de a mtîncl și trăi demn „in văzul lumii", de a fi cinstit „și a- tunci cînd nu . te vede nimeni",' sînt izvoare limpezi de perfecționare morală. Sfărimind vechile raporturi de inechitate socială, anulînd și corolarul lor — ipocrita morală burgheză — orinduirea noastră a creat cadrul material și moral al afirmării celor mai înalte virtuți — printre care, la loc de frunte, cinstea muncitorească, una din formele cele mai expresive de manifestare a spiritului revoluționar. Spirit care impune, pe țoale planurile muncii și vieții, fermitate și combativitate in lupta pentru întărirea și generalizarea cinstei, înscrise cu majuscule in Codul eticii și echității socialiste.

nează In secțiile de producție 6 mi- crocantine, unde servesc masa peste 400 de muncitori — și diversificarea meniurilor ; la toate cele 3 cantine, zilnic, numărul meniurilor la alegere este de trei sau patru. în fine, serviciul și condițiile de igienă au fost aproape, fără excepție, exemplare. Totodată, cele trei cantine-restaurant fruntașe sînt dotate corespunzător cu toate utilajele de producție — pentru bucătărie, patiserie și cofetărie — cu mobilier, veselă, tacîmuri etc.Pentru dezbaterea care a urmat, experiența celor trei , fruntașe a fost pijnctul de plecare. După ce a fost analizată critic, constructiv și activitatea celorlalte cantine din oraș s-a discutat ce mai trebuie făcut în acest sector, Datele dezbaterii erau următoarele : 1. în urma adoptării schiței de sistematizare a municipiului, 58 ha de teren construibil — aflat în incinta întreprinderilor sau in imediata lor apropiere — sînt puse din acest an la dispoziția cantinelor-restaurant pentru organizarea gospodăriilor anexe. 2. Adunarea respectivă avea Ia dispoziție un plan de măsuri, întocmit de întreprinderea comercială de stat pentru alimentația publică, menit să aducă o îmbunătățire vizibilă activității tuturor cantinelor-restaurant. 3. Exista și cadrul necesar : la solicitarea I.C.S.A.P.-ului, primăria convocase directori de întreprinderi, președinții comitetelor sindicale, reprezentanții oamenilor muncii în organele colective de conducere, șefii

echipelor de control obștesc, cadre medicale.Nu este de mirare deci că discuțiile s-au purtat la obiect, stabilin- du-se măsuri precise de natură a îmbunătăți în continuare activitatea tuturor cantinelor-restaurant din Timișoara. De pildă, se va extinde autoservirea, sistem mai economicos (personal mai restrîns, timp efectiv de servire a mesei mai scurt). Totodată, celor care locuiesc în căminele muncitorești li se va asigura treptat masa la microcantine. Iar, pînă atunci, in cămine se vor înființa cel puțin bufete de incintă. Un început bun, căruia i se va acorda în continuare toată atenția : casele de comenzi. Pentru îmbunătățirea aprovizionării cantinelor-restaurant cu carne proaspătă se vor organiza — prin asocierea mai multor întreprinderi — ferme de creștere a porcilor. Pe de altă parte, cantinele-restaurant își vor organiza — pe terenurile repartizate în acest scop de comitetul executiv al consiliului popular — gospodării anexe, în privința meniurilor, I.C.S.A.P-uI s-a angajat să alcătuiască în cel mai scurt timp — special pentru cantinele-restaurant — un nou rețetar minimal, cu sortimente și feluri de mîncare, diferențiate din punct de vedere caloric. în funcție de felul solicitării și gradul de efort pe care îl fac muncitorii din diferitele întreprinderi. Iar la alcătuirea propriu-zisă a meniurilor zilnice, medicii din întreprinderi vor participa efectiv. Totodată, întreprinderea locală de panificație s-a angajat să asigure cănti- nelor-restaurant, în flecare zi, sortimentele și cantitâtea solicitată de pîine dietetică, fără sare ș.a.m.d. O ultimă inițiativă care ne-a reținut In mod special atenția : clinica de boli metabolice a institutului de medicină va organiza cursuri de scurtă durată pentru perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor-admi- nistratori. bucătari etc. care-și desfășoară (activitatea în cantinele-restaurant....O mare parte din măsurile preconizate sînt în curs de înfăptuire. Celelalte fac zilele acestea obiectul'dezbaterii șl aprobării adunărilor generale ale oamenilor muncii — singurii în măsură să se pronunțe, să hotărască. Și, desigur, multe dintre ele vor fi îmbunătățite.
Florin CIOBĂNESCU

vapoareDin scrisoarea cititorului nos- ., tru Alecu Onciu, aflăm că la 8 kilometri de Tulcea se află un sat ca oricare altul din mirifica Deltă a Dunării, cu singura deosebire că e mai mic ca altele, adică numără, cu totul, vreo două sute de suflete. Se numește Pătlăgeanca. Satul are și un ponton, unde ar trebui să acosteze vapoarele de pasageri. Dar, de la un timp, vapoarele trec zilnic pe lingă ponton, pontonul e plin de oameni, care vor să a- jungă la Tulcea sau in alte așezări ale Deltei; oamenii fac semne căpitanului să oprească, dar căpitanul (cînd același, cînd altul) nu-i vede, nu-i aude, nu oprește. Rar se întîmplă să i se înmoaie inima. Poate de-acum încolo, odată cu înmuierea slo- iurilor de gheată de pe Dunăre.
Falsul ofițerVenit cu treburi prin Bacău, moș Ion Mondan, om la aproape 80 de ani, de fel din comuna Măgura, s-a pomenit față în față cu un tinăr :— Spune-mi, moșule, ai buletin de identitate ?— Am, taică, da de ce >ă n-am ?Și moșul i-a arătat buletinul. După citeva zile, s-a pomenit cu tinărul la el acasă, la Măgura, spunindu-i că e „ofițer de miliție" (in realitate, un oarecare Constantin Nichita din Bacău) și că, pentru încălcarea gravă a unor reguli de circulație, moșul trebuie să plătească pe loc 3 000 lei. în zadar au fost rugămințile moșului de a-1 ierta că făcut nimic, păcatele Singura „păsuire" acor-„n-ammele".dată a fost aceea’ de a plăti a- menda în rate. Pentru început,moșul i-a dat 750 lei și două găini, urmînd ca restul de bani să-l aducă peste o săptămînă în oraș, într-un loc anume,. T la locul cu pricina, s-a dus soțit de un adevărat ofițer miliție. încit C. Nichita nu mai încălca un timp nici o gulă de circulație.

Dar în- • de va re-
Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprifinul corespondenților 
„Scînteii"
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om, pentru bunăstarea lui

ROADELE ACESTOR ANI
în cifrele cincinalului încheiat cu

JUDEȚUL TIMIȘ In Jașteptarea
© Veniturile reale totale, in

dicator care exprima sintetic 
puțerea de cumpărare a veni
turilor populației, a sporit în 
cincinal cu 46 la sută.

© Retribuția medie nominală 
lunară a ajuns, la sfîrșitul anu
lui 1975, la 1 975 lei.'

® în cincinalul 1971—1975 
au fost adoptate măsuri succe
sive de majorare a venitului 
garantat lunar al membrilor 
C.A.P.

© Fondurile alocate pentru 
satisfacerea nevoilor social- 
culturale ale populației au fost 
în 1975 de 50,8 miliarde lei, 
revenind în medie pe o fami
lie 7 420 lei anual.

© Volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul prin uni
tățile comerțului socialist a 
sporit în anul 1975, compara
tiv cu 1970, cu 48,3 la sută.

Totul pentruDin tabloul măreț al realizărilor țării în acești ultimi Cinci ani — cei mai rodnici din întreaga istorie a României socialiste — se desprinde cu toată claritatea consecvența cu care partfdul și statul nostru urmăresc ca tot ceea ce înfăptuim să servească oamenilor, ridicării sistematice a bunăstării generale a poporului — țelul fundamental al întregii politici a partidului, esența si scopul final al societății socialiste pe care o edificăm.Singura temelie trainică pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului o constituie dezvoltarea în ritm intens a economiei naționale, creșterea puternică a venitului național. Justețea acestui adevăr fundamental al vieții noastre sociale este din nou și cu putere confirmată de realizările din anii 1971— 1975 — perioadă In care s-au obținut cele mai mari ^irogrese în domeniul creș-

terii bunăstării oamenilor muncii. Sintem pe deplin conștienți că numai sporirea accelerată a avuției naționale, a venitului național a asigurat baza trainică șl mijloacele necesare atît pentru punerea la dispoziția populației a u- nor cantități din ce în ce mai mari de bunuri, cît și mărirea veniturilor directe ale celor ce muncesc.Faptul că venitul național a crescut între 1971—1975 cu 70,6 la sută a făcut posibilă creșterea cu 46 la sută în aceeași perioadă a veniturilor reale totale — indicator ce exprimă totalitatea veniturilor în bani și în na- _____ _ _____ _________tură obținute de populație' spirituale a poporului decît prin muncă (retribuirea muncii personalului angajat, venituri din munca în agricultură) și din fondurile sociale de consum de Ia bugetul de stat (pensii, burse, alocații de stat pentru copii, servicii social- culturale) utilizate pentru

satisfacerea necesităților de trai ale populației.S-a aplicat noul sistem de retribuire, care a așezat mai ferm, la baza remunerării în toate domeniile, principiile noi de repartiție bazate pe etica și echitatea socialistă, asigurîn- du-se creșterea mai accentuată a retribuțiilor mici și crearea unui raport cît mai rațional, pentru această e- tapă, între veniturile mari și cele mici.Ce poate fi mai elocvent pentru a demonstra eforturile deosebite pe care le face statul pentru ridicarea nivelului general de civilizație, al vieții materiale șifaptul că din fondurile sociale de consum de la bugetul statului se asigură învățămîntul gratuit pentru 4,3 milioane elevi și studcnți, se plătesc pensii pentru 1,7 milioane pensionari, alocații de stat pentru circa 4 milioane cheltuiesc anual copii, se9,9 mi-

Iiarde lei pentru asistența sanitară acordată gratuit populației.Creșterea veniturilor oamenilor muncii, diversificarea continuă a producției bunurilor de consum au a- . sigurat în cincinalul încheiat îmbunătățirea sistematică a aprovizionării populației. Dinamismul și echilibrul economiei noastre naționale au asigurat condiții pentru o evoluție planificată, controlată a nivelului preturilor bunurilor de consum.Acum, odată cu noul cincinal. pe deplin temei denumit al revoluției tehnico- științifice, partidul mobilizează și mai intens știința, tehnică, gîndirea înaintată, eforturile și capacitatea tuturor celor ce muncesc, pentru a face țara mai prosperă, pentru ca prin munca fiecărui cetățean al României întregul popor să ducă o viață mai îmbelșugată, tot mai luminoasă, demnă.
Organizarea științifică

a producției
(Urmare din pag. I)atelier; In esență, această acțiune trebuia să-și propună ca principale o- biective, indiferent de condițiile specifice ale fiecărei unități, programarea judicioasă a fabricației pe zile, decade și luni, organizarea rațională a fluxurilor tehnologice, o sincronizare perfectă a diferitelor etape alo procesului de producție, repartizarea precisă a sarcinilor pe oameni în toate secțiile și compartimentele de producție și urmărirea permanentă a realizării lor, asigurarea aprovizionării la timp a locurilor de muncă cu materiile prime și materialele necesare, raționalizarea circuitelor de transport în întreprindere, asigurarea unui raport judicios între personalul direct productiv și cel neproductiv, funcționăresc. Organizarea științifică a producției implică, totodată, drept componente esențiale o înaltă ordine și disciplină in muncă, respectarea prescripțiilor tehnologice și a cerințelor de calitate din partea fiecăruia șl a tuturor pentru a se evita orice irosire a timpului productiv, orice pierdere de capacitate de producție, de materii prime și materiale. Se poate spune că noțiunea de organizare științifică a producției și a muncii se confundă cu aceea de spirit gospodăresc, ea incluzînd tot ceea ce poate asigura valorificarea optimă a potențialului tehnic, material și uman din fiecare unitate.Există, desigur, realizări incontestabile în 'domeniul organizării științifice a producției și a muncii. Dar, in același timp, în unele unități această activitate continuă să aibă un oaracter sporadic. Compartimentele da organizare special constituite abordează, In unele unități, probleme minore, nu desfășoară acțiuni sistematice, închegate pentru a asigura o organizare cu adevărat științifică în fiecare secție, în fiecare atelier, la fiecare loc de muncă, precum și pe ansamblul unității. Din cauza organizării necorespunzătoare a activității se produc goluri în aprovizionare, nu sînt asigurate decalajele strict necesare între diferitele faze de producție, se risipește timp prețios, în aceste unități continuă să se manifeste spiritul rutinier, empiric conducere și organizare, ceea împiedică o reală îmbunătățire litativă a activității productive, trebuie spus cu toată claritateasarcinile de plan din acest an, ca și din întregul cincinal, vor putea fi realizate numai dacă asemenea neajunsuri vor fi grabnic înlăturate, numai dacă organizarea științifică a producției și a muncii își va ocupa locul cuvenit în preocupările tuturor colectivelor. Se cere, așadar, organizare, organizare șl iar organizare, in pas cu cele mai bune realizări din (ară și de peste hotare.

Putem- afirma, fără teamă de exa-- gerare, că, practic, nu există întreprindere în care să nu se găsească noi posibilități de perfecționare a organizării producției și a muncii, de a face azi un lucru mai bine decît ieri. Pentru aceasta însă se cer pasiune și pricepere, spirit practic și receptivitate față de nou, din partea tuturor, deopotrivă a muncitorilor, inginerilor și economiștilor. Tocmai pentru a asigura ; o bună cunoaștere a rezervelor interne, pentru a antrena un număr cit mai mare de oameni la valorificarea lor. în întreprinderi au fost constituite comisiile pentru probleme de organizare a producției și a muncii. Organizațiile de partid, comitetele oamenilor muncii au datoria să activizeze puternic comisiile pentru probleme de organizare, să urmărească modul în care se achită de sarcinile ce le revin, să le transforme în organisme vil, cu activitate efectivă in angrenajul întreprinderii/ permanent preocupate de a găsi noi posibilități de îmbunătățire a organizării producției și a muncii, în strînsă legătură cu realitățile din întreprinderi.în contextul eforturilor pentru perfecționarea organizării, un rol bine stabilit îl au cabinetele teritoriale de organizare științifică. In bună măsură ele au reușit să îndrume și să coordoneze cu autoritate și competență numeroase acțiuni din întreprinderi, să popularizeze realizările bung. Și în activitatea cabinetelor teritoriale de organizare științifică a producției și a muncii trebuie să-și facă loc și să devină prioritare acțiunile practice pentru generalizarea experienței înaintate în toate unitățile unde o măsură bună de organizare poate da rezultate. Totodată, ținînd seama de largul activ obștesc de care dispun — muncitori fruntași, specialiști, cadre cu experiență îndelungată în producție. cercetare și proiectare — cabinetele teritoriale trebuie sămai multă inițiativă in elaborarea unor studii de organizare, pentru soluționarea efectivă a unor probleme reale din întreprinderi.înțelegînd că prin înfăptuirea o- biectivelor mobilizatoare ale planului pe acest an și ale Întregului cincinal se asigură accelerarea progresului economic al țării, ridicarea propriei lor bunăstări, oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, își vor consacra inițiativa creatoare și priceperea pentru a perfecțiopa continuu organizarea producției în fiecare întreprindere. în fiecare secție și atelier și la fiecare loc de muncă — condiție esențială, fundamentală a realizării exemplare a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate in întrecere, a creșterii susținute a rodniciei muncii sociale.

manifeste
in ce ca- Or,că

Realizări ale ceferiștilor clujeniColectivele de muncă din cadrul Regionalei de căi ferate Cluj au în acest-an, ca și în întregul cincinal, sarcini sporite privind volumul de transport, creșterea vitezei de circulație a trenurilor de marfă și mai buna servire a publicului călător în condițiile deplinei siguranțe a circulației și ridicarea eficientei economice în transporturi. Aceste obiective — după cum ne informa tovarășul inginer Nicolae Chertes, director tehnic — vor fi atinse mai ales pe calea modernizării, mecanizării și automatizării transporturilor.

Concomitent, se depun eforturi șl pentru asigurarea unor condiții de muncă și Âe viață mai bune pentru lucrătorii de cale ferată de pe raza Regionalei C.F.R. Cluj. Printre altele, va fi dat in folosință un cămin pentru tinerii nefamiliști cu 122 locuri în stația Oradea, va începe construcția unul alt cămin cu 112 locuri în stația Satu-Mare. un bloc cu 40 apartamente de serviciu pentru personalul din siguranța circulației în Cluj-Napoca. un depozit alimentar pe lîngă centrul de calificare a personalului și altele. (Al. Mureșau).

pieselor de schimb pentru tractoareîn stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, repararea tractoarelor și mașinilor agricole necesare în campania agricolă de primăvară se apropie de sfîrșit. Din datele furnizate de centrala de resort din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pină la 10 februarie, în toate județele au fost terminate reviziile la majoritatea mașinilor agricole : grape cu discuri, cultivatoare, semănători pentru plante prășitoare ș.a. De asemenea, pină la aceeași dată, tractoarele au fost reparate în proporție de 92 la sută. De remarcat că stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județele Argeș, Vîlcca și Vrancea au terminat primele revizuirea și repararea tractoarelor. Lucrările de reparații Sîrit avansate în județele Constanță, Ialomița, Caras-Severin, Bacău, Galați, Maramureș ș.a. în schimb, în alte județe — Timiș, Sălaj, Covasna, Dolj — reparațiile Ia tractoare sînt rămase în sînt cauzele restanțelor Înregistrate ? Iată concluziile unui prins in județul Timiș. urmă. Care raid între

specializate pentru repararea

Potrivit graficelor întocmite de Mi' nisterul Agriculturii și Industriei mentare, pînă la 20 februarie. în țiunile pentru mecanizarea agriculturii trebuie să se. încheie repararea tuturor tractoarelor și mașinilor care vor fi folosite în campania de primăvară. Or. pînă la 10 februarie, deci cu 10 zile înainte de termenul' stabilit. în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Timiș tractoarele fuseseră reparate în proporție de numai-85 la sută. La S.M.A. Biled sînt gata numai 68 la sută din tractoare.. iar la S.M.A. Recaș — 71 la sută. S-ar putea spune că aceste rămîneri în urmă ar fi determinate de neajunsuri în organizarea muncii. Exista și asemenea situații. Astfel, la S.M.A. Recaș. amenajarea atelierului de reparații și executarea unor dispozitive s-a prelungit mult timp, ceea ce explică intr-o anumită măsură întîrzierea lucrărilor. De asemenea. la centrul de reparații din Lugoj, fluxul tehnologic a fost pus la punct tîrziu. iar în prezent se lucrează cu 11 mecanici mai puțin față de schema de Încadrare Dar aceste neajunsuri nu reprezintă principala cauză a răminerii în urmă- a lucrărilor de reparații. Aceasta întrucît în stațiunile pentru mecanizarea . agriculturii din județ se muncește. în general, bine. Ca dovadă, toate mașinile necesare în campania de primăvară — grape cu discuri, semănători, pentru plante prăsitoare, mașini de plantat cartofi și de împrăștiat îngrășăminte chimice, cultivatoare — au fost reparate.Repararea tractoarelor a întîrziat. In principal, din lipsa unor piese de schimb. La S M.A. Topolovățu-Mare. întrucît nu au fost. asigurate unele repere — fuzete, inele țirant, cablaje pentru instalațiile electrice, pinioane— nu-se. pot încheia lucrările la 15 tractoare. O situație asemănătoare și la S.M.A. Lugoj. Aici. 10 tractoare 6tau demontate, iar lucrările
LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ-SUCEAVA

A sporit rodnicia munciiImportanta unitate sUceveană a'‘Străbătut. în ult‘irnii"anî,dru-’ mul de Ta situația de atelier pentru' construcții ' metalice la întreprindere constructoare de mașini-unelțe. De fapt. în cincinalul trecut, ca urmare a materializării unor importante investiții. volumul producției de mașini-unelte a sporit considerabil. iar produsele noi si mo-

Aii-, sta- nu se potnu pot continua tntrucît înlocui unele pinioane de la cutiile de . viteză, garniturile, discurile de ambreiaj, bolțurile pistoanelor, filtrele ș.a. „Am recondiționat toate piesele care s-au pretat la această o- perațiune, dar nu putem termina reparațiile dacă nu primim reperele solicitate" — ne-a spus tov. Constantin Gentoiu. directorul stațiunii. Neasi- gurarea pieselor de schimb are consecințe și mai mari In cazul centre-

lor __________ _______tractoarelor. La Lugoj, de pildă, din 355 motoare planificate s-au reparaf . numai 150, deci mai puțin de 50. la sută din prevederi. Se creează astfel multe greutăți celorlalte stațițmi pentru mecanizarea agriculturii. în cazul altor motoare, deși s-au terminat reparațiile, nu se poate face rodajul deoarece nu există pulverizatoare pentru pompele de injecție. Ca urmare. nu pot fi rodate și expediate 12 motoare. Or, la Lugoj se repară motoare pentru 10 stațiuni de mecanizare a agriculturii și pentru centrul de reparare a transmisiunilor de la Topolovățu-Mare.Lipsurile in aprovizionarea cu piese de schimb au putut fi suplinite intr-o anumită măsură prin recondițio- narea unui mare număr de repere. Și reparațiile nu' se pot face numai cu piese recondiționate. „Acum, cînd lucrările se apropie de sfîrșit, posibilitățile de recondiționare sînt tot mai reduse — ne-a spus tov. Dumitru Stanciu. director tehnic al trustului județean S.M.A. Iată de ce, pentru a termina la timp și în bune con-

ditii repararea tractoarelor avem neapărată nevoie de o serie de repere noi“. La trustul județean al stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii ni s-a prezentat o listă lungă cu piesele care lipsesc în momentul de față : cămăși de cilindru, arbori motor, pulverizatoare pentru pompele de injecție, pinioane de la transmisia finală, blocuri motor, axe secundare și multe altele. Situația nu s-a creat In ultimele zile, lipsa pieselor de schimb resimțindu-se Încă de la începutul perioadei de reparații.Deci, cauza principală care creează stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii din județul Timiș greutăți în încheierea la termen a reparațiilor la tractoare o reprezintă lipsa pieselor de schimb. Ținînd seama de faptul că situații asemănătoare se semnalează și în alte județe, iar termenul scadent pentru terminarea reparațiilor se apropie, este necesar ca ministerele de resort să acționeze ferm in vedetea rezolvării rapide a acestei probleme..
Ion TEODOR

&•Cultivarea fcpmefor m solarii
PRIORITATE PREGĂTIRII RECOLTELOR

sa-

TIMPURII

dernizate dețin acum o pondere de peste 701a sută'.'— In noul cincinal — ne Șpuxt.J , ne inginerul Aurel Ghifan, directorul întreprinderii — vom realiza importante creșteri la toți indicatorii. Una din . căile principale spre care sînt dirijate e- forturile colectivului nostru de muncă este continuarea înnoirii și modernizării producției. (Gh. Farascan)

Obținerea unor producții timpurii de legume prezintă o deosebită însemnătate pentru; buna aprovizionare a populației \ cu asemenea produse. După ce o iarnă întreagă s-au consumat legume păstrate în stare proaspătă sau conservate, consumatorii solicită. în mod firesc, verdețuri și alte legume timpurii atît de bogate în vitamine. Din toamnă au fost însămințate în grădini 4 000 ha cu . legume-vejdețuri — spanac,lată, ceapă verde — iar îndată dună dezghețarea terenului se va î.nsă- mința mazărea. în ultimii ani s-a extins mult cultivarea legumelor in solarii — adăposturi Simple, acoperite cu folii' de polietilenă — care fac cu putință să se obțină recolte mult mai timpurii decît cele ce se realizează în mod obișnuit în cîmp. la roșii, ardei, vinete etc. Ținîndu-se seama de aceste avantaje, s-a prevăzut ca în primăvara acestui an să se cultive legume în solarii pe o suprafață de circa 4 000 ha. din care o bună parte vor fi făcute în gospodăriile populației. îndeplinirea întocmai a sarcinilor subliniate de conducerea partidului la recentul Congres al consiliilor populare, privind asigurarea pe plan, local a produselor necesare aprovizionării populației, impune. în aceste zile, organizațiilor de , partid, .consiliilor populare și organelor ag'ricdle dă specialitate să aefio- " neze cu stăruință pentru a asigura condițiile necesare realizării unor ' prodtreții.'cîrimâl" timpurii db legume; ' în legătură cu cultivarea legumelor în solarii se desprind două aspecte. Primul se referă la amenajarea acestor adăposturi în unitățile agricole, iâr al doilea — la extinderea lor în gospodăriile populației. Cum se desfășoară pregătirile necesare menite să asigure buna reușită a acestei ac-

țiuni ? Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că în cooperativele agricole urmează să se amenajeze 550 ha de solarii noi, iar întreprinderile de legume și fructe vor face asemenea adăposturi pe 100 hectare. In această primăvară vor fi extinse mult solariile tip .coviltir, care s-au dovedit a fi mult zistente la vînturi.Pentru a se obține recolte cît mai timpurii la legumele te în solarii, se cere ca pregătirile necesare - să fie făcute din vreme, pentru ca în momentul cînd timpul se va încălzi să se planteze imediat răsadurile. Trebuie evitate situațiile din anii trecuți. cînd în unele cooperative agricole, din cauza întîrzierii plantatului — situație determinată, la rîndul ei. de tărăgănarea amenajării solariilor — recolta s-a obținut. tîrziu. ceea ce a .făcut ca și eficienta acestei activități să nu fie cea dorită.Ce se constată acum? Pînă la această dată, in cooperativele agricole s-a ă- menajaț scheletul noilor solarii pa o suprafață care însumează 134 ha, cele mai bune rezultate obținîndu-se in județele Prahova, Iași. Tulcea etc. în alte județe însă, scheletul .solariilor nu a fost făcut decît pe suprafețe mici. Se lucrează în ritm inexplicabil de încet Ia. solariile aparți- nînd întreprinderilor de legume și . fructe. Iată . de ce organele de specialitate au da,țoria să întreprindă, măsuri hotărîte: de verificare a stării ' vechilor solarii, să impulsioneze atit lucrările de reparații, cît și cele de amenajare a scheletului la cele noi.Deosebit de important este ca în fiecare județ, cu sprijinul consiliilor populare și al organizațiilor de partid, să se desfășoare în mod organizat acțiunea de extindere a 6olariilor

mai re-mări șl cultiva-

în gospodăriile populației. în luna ianuarie, din inițiativa Comitetului județean Dolj al P.C.R. a avut Ioc la. Poiana ' Mare o consfătuire pe tema folosirii terenurilor din jurul caselor și a loturilor, aflate în folosința personală a cooperatorilor pentru cultivarea, lor cu legume protejate cu folii de polietilenă. Este explicabil de ce, legumicultorii doljeni și-au dat întîlnire la Poiana Mare. Anul trecut, din valorificarea legumelor cultivate pe terenurile de pe lîngă casă — bună parte din ele fiind In solarii — locuitorii acestei comune au încasat 24 milioane lei. Și anul acesta, aproape 5 000 de locuitori din raza complexului de legume și fructe Poiana Mare au încheiat contracte pentru cultivarea cu roșii a 250 ha teren, situat în curți sau pe loturile aflate în folosință personală, de pe care și-au propus să obțină o producție de peste 10 000 tone. în județul Iași, pentru popularizarea acestei acțiuni, cîțiva președinți de cooperative, primari și alți oameni au fost la Balta Doamnei, județul Prahova, unde au luat cunoștință de metodele de cultivare a legumelor in solarii amenajate In curți. Și în alte județe acțiunea de extindere a cultivării legumelor pe lingă case'a fost temeinic îndrumată de consiliile populare și unitățile I.L.F., obținîndu-se rezultate bune, atît în ce privește încheierea de contracte, ..cît și amenajarea^.de-ăui&Kl. Ca urmare, din ‘cele 1-5.52 ha pe care s-a prevăzut să se ărfienajeze solarii In gospodăriile populației, s-au încheiat contracte pentru 1 270 ha, iar pe 533 ha s-a și făcut amenajarea scheletului.îndeplinirea sarcinii trasate de conducerea partidului ca fiecare județ să-și asigure, cu forțe proprii, o bună aprovizionare cu legume impune ca peste tot' consiliile populare, întreprinderile de legume și fructe să urmărească cu perseverență, zi de zi. cum se desfășoară pregătirile necesare pentru obținerea unor cantități sporite de legume timpurii. în acest scop, trebuie rezolvate neîntîrziat toate problemele legate de cultivarea legumelor în solarii : asigurarea materialelor necesare, fertilizarea terenului, pregătirea răsadurilor. Cu cît acțiunea va fi sprijinită mal bine de consiliile populare, de organele agricole de specialitate, cu atît va exista garanția realizării unor recolte bune de legume timpurii, în interesul cultivatorilor — care vor obține venituri în plus — și al economiei naționale, care va dispune în primăvară de cantități sporite de legume necesare a- provizionării populației.
Ion HERȚEG

văzut In proiecte. Diferitele lucrări se află în stadii inegale de execuție. Mai adăugăm că, deocamdată, pe șan- '.Icr lucrează un număr de oameni

Produsele întreprinderii de stofe „Libertatea" din Sibiu se remarcă prin calitățile lor superioare. Dovada — renumele de care se bucură marca fabricii atit în rîndul beneficiarilor din țară, cît și al partenerilor comerciali de peste hotare. . Iată în fotografii (în ordine de la stingă la dreapta) cîteva din fruntașele unității : Elena Nicola, Fevronia Văcaru, Șița Sîrbu, Faraschiva Mogoș.Foto : 8. Cristian
Constructorul"

Satu-Mare

Prestările de servicii
în creștereActivitatea productivă a cooperativei meșteșugărești „Constructorul" din Satu-Mare se desfășoară cu bune rezultate. planul de producție fiind realizat ritmic și depășit la toți indicatorii. După cum’ am aflat de la președintele cooperativei. Constantin Biga. sarcinile de plan din 1976 sînt mai mari cu 18.3 la sută la producția-marfă și cu 23.5 la sută la prestări pentru populație față de nivelul realizărilor din 1975. Tocmai de aceea se acționează în mod organizat pentru asigurarea unei bune aprovizionări tehnico-ma- teriale, pentru crearea, prin au- todotare, a ,unor utilaje neces’are procesului de producție. (Octav Grumeza).

In pofida timpului friguros instalat in cea mai mare parte a țării, pe foarte multe șantiere de investiții activitatea constructorilor și morito- rilor se desfășoară normal. Rezultatele obținute în prima lună a anului atestă că, în mod de altfel cu totul firesc, iarna a fost luată în calcul, prin pregătirea serioasă a lucrului pe timp friguros. printr-o minuțioasă organizare a activității de zi cu zi. La fel de adevărat este și faptul că, nu peste tot. constructorii au dat măsura întreagă a posibilităților de care dispun. Analizînd mai îndeaproape modul în care este organizată

activitatea pe șantiere, cum este respectată disciplina în muncă, cum e fructificat timpul de lucru și sînt folosite utilajele de construcții, vedem că — pe unele șantiere — rezerve însemnate de capacitate așteaptă să fie puse în valoare.Cum acționează în aceste zile constructorii și montorii. beneficiarii de Investiții pentru organizarea cî.t mai bună a activității și intensificarea ritmului de lucru, pentru realizarea in primul trimestru al anului a unui volum cit mai important de lucrări ? Iată subiectul raidului nostru pe două șantiere.
MĂSURI BINEVENITE

RITMULUI

DE IMPULSIONARE
LUCRĂRILORîn numărul din 6 publicat în coloanele ziarului o relatare despre mersul lucrărilor de noile investiții din cadrul fabricii ___Pleașa. județul Prahova. Iată-ne din nou. după 10 luni, la Pleașa. In această perioadă a fbst finalizată o primă capacitate de producție. La celelalte obiective, lucrările continuă încă, termenele de punere în funcțiune au fost renrogramate de către minister, eșalonat. în diferite luni din acest an.Cum acționează constructorul pentru respectarea acestor noi termene de finalizare ? în primul rînd. apli- cind cu fermitate și energie o serie de măsuri menite să ducă Ia întărirea disciplinei în muncă, Ia organizarea temeinică a fiecărui punct de lucru, a reușit șă pună mai' multă ordine in activitatea pe care o desfășoară, să reducă simțitor numărul absențelor și întîrzierilor de la program. O măsură, într-adevăr, binevenită, dacă avem in vedere că, pînă nu de mult,

aprilie 1975 amla din

influențează asupra mersului lucrărilor. Reținem, totodată, faptul că sprijinul solicitat conducerii întreprinderii de construcții și montaje metalurgice din Tîrgoviște nu a fost încă recepționat. Astfel, în pofida promisiunii de a repartizai șantierului din Pleașa un număr de 15 fierari-beto- niști, aceștia nu au sosit pînă acum aici. Din acest motiv, la unele obiective se lucrează în ritm lent. O cauză o constituie și faptul că nu peste tot spatiile sînt închise și încălzite, așa cum ar fi fost de așteptat in > acest anotimp.Pe de altă parte, lipsa de sincronizare între constructori și montori face ca nici mijloacele mecanizate de pe șantier să nu fie bine folosite. Macaralele și buldozerele, bunăoară, au în continuare indici scăzuți de u- tilizare. Ținînd seama de pașii buni făcuți în introducerea disciplinei pe șantier, se cere acum un efort și mai mare pentru o organizare judicioasă
disciplina de pe acest șantier constituia unul din punctele nevralgice din activitatea constructorilor și. totodată, o sursă de serioase neajunsuri. Cu toate acestea, unele probleme cu care este confruntat acest șantier nu sint a lucrului pe faze și obiective, asi- deocamdată rezolvate. Lipsa de fie- rari-betoniști și a tîmplarilor-dulgheri 'gurîndu-se realizarea lucrărilor în strînsa lor succesiune.
CONSTRUCTORUL POATE LUCRA MULT MAI BINEAtenția specială pe care o reclamă lucrările de la noua capacitate productivă a întreprinderii „Laminorul de tablă" din Galați se datorează nu numai unor întirzieri ivite în construcție, dar și amplasamentului noii investiții, aflat în perimetrul actual al unității gălă- țene. Or, în condițiile unei interferențe permanente dintre activitatea de producție a uzinei cu cea de construcții și montaj este necesar din

partea lucrătorilor de pe șantier organizarea temeinică a tuturor locurilor de muncă, stabilirea unor programe precise de lucru pe decade și zile, adică aplicarea unor măsuri do care depinde încadrarea intr-un ritm susținut de activitate.— Constructorul! ne-a precizat tov. Gheorghe Șeitan, inginer-șef al întreprinderii beneficiare, nu este încă bine organizat pentru a executa In bune condiții volumul mare Ia lucrări pre-

tier _________care nu corespunde necesităților.Mult mai optimist este însă punctul de vedere al inginerului Traian Frenghel, șeful șantierului : „Beneficiarul nu va avea probleme din cauza noastră. Stadiile diferite de execuție existente acum se datoresc, desigur, unor neajunsuri din activitatea noastră, neeiiminate la timp, dar și modului în care lucrăm, adică, in perimetrul unei întreprinderi ce nu și-a încetat producția. O altă cauză a greutăților o constituie și întîrzie-■ rile în predarea unor documentații". ' Dișcutînd concret cu șeful de șantier, n-am aflat însă ce anume intenționează să Întreprindă imediat pentru înlăturarea deficiențelor a- mintite și impulsionarea activității de construcții-montaj. Cu alte cuvinte, optimismul interlocutorului • nostru rămîrie deocamdată fără acoperire. Pînă cînd insă ? O întrebare pe care o adresăm Grupului de șantiere. pentru construcții industriale și agrozootehnice Galați, deoarece preocupările conducerii șantierului pentru impulsionarea ritmului lucrărilor nu sînt de natură să risipească îngrijorarea beneficiarului.Iată, așadar, ce probleme confruntă In prezent acest șantier, probleme care se cer grabnic soluționate. Se impune deci din partea tuturor factorilor în cauză, și mai ales din partea constructorului, să ia măsurile cele mai indicate pentru realizarea In ritm intens a tuturor lucrărilor și respectarea riguroasă a termenului de punere în funcțiune.
C. ANTONESCU
C. CĂPRARU
D. PLAEȘU
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Mircea M. ȘTEFĂNESCU
predării științelor sociale

fide de

între multiplele mă- ^ Buri adoptate, pe baza programului ideologic al partidului, în vederea îmbunătățirii pre- : dării științelor sociale în învățămîntul de stat, ca mijloc important de ’ educare comunistă a tineretului, se numără și publicarea, în Editura didactică și pedagogică, sub îngrijirea Ministerului Educației și învătămîntului, a unei colecții de broșuri pe probleme actuale de economie politică, filozofie, socialism științific și Istorie.La apariția recentă a celei de-a 26-a broșuri, cu care se încheie colecția, putem aprecia utilitatea acesteia . ca prețios auxiliar atît pentru cadrele didactice, cit și pentru elevi și ștudenți în.aprofțin-■ darea studiului științelor sociale, în cunoașterea și interpre-. tarea unor probleme ale dezvoltării țării -senoastre, ca și ale evoluției contemporane., Se cuvine subliniat, .i mai întîi faptul că toa- :.te broșurile, apărute sub semnătura unor■ binecunoșcuți cercetători științifici sau cadre didactice universitare, abordează o problematică de stringentă actualitate. Consemnarea citorva titluri : „Creșterea rolului clasei muncitoare și al partidului comunist în actuala etapă a construcției socialiste", „România, țară în curs

de dezvoltare", „Critica teoriei convergentei capitalismului și socialismului", „Tendințe în structura social-ccono- mică a țărilor in curs de dezvoltare", voluția țifică „Noua nomicăarată importanța și Varietatea temelor abordate.Este de remarcat, de asemenea, efortul pentru o tratare adecvată, prin aducerea „la zi" a informației, prin concentrarea investigației mai ales asupra particularităților actuale ale proceselor și fenomenelor, asupra e- voluției lor contemporane. De pildă, broșu- . rile din seria de economie politică, îmbi- nind o bogată informare statistică, cu un comentariu substanțial, explică pe înțelesul tinerilor, în lumina o- rientărildr Programului partidului, multiple aspecte legate de definirea etapei de dezvoltare în care se găsește in prezent țara noastră, de modul în care se realizează cerințele revoluției teh- nico-științifice in actualul cincinal.De o tratare interesantă, densă și sistematică beneficiază și probleme ale politicii internaționale a partidului, ale confruntărilor ideologice contemporane. De pildă, broșura consacrată noii

„Re-tehnico-știin- contemporană", ordine eco- internațională"

ordini economice internaționale înfățișează pe. larg cititorului concepția partidului și statului nostru cu privire la noua .-ordine economică și la căile realizării ei. relevă necesitatea lichidării decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare economică ale diferitelor țări, multiplele implicații de ordin politic ale acestui proces. Pe baza unei bogate documentări este evidențiată tot mai larga adeziune de care se bucură conceptul de nouă ordine economică pe plan internațional.Se cuvine remarcat și faptul că în broșuri sînt inserate multe scheme, grafice, ceea ce accentuează funcția lor didactică, contribuie la sporirea accesibilității problemelor tratate. In fine, o parte din volumele* apărute în ultimul timp cuprind și succinte indicații bibliografice.în ansamblu, o colecție reușită, care completează în mod fericit manualele de științe sociale, slujind deopotrivă Însușirii a- profundate de către elevi și studeriți a politicii partidului nostru, îmbogățirii culturii lor politico-ideolo- gice, înțelegerii juste a diferitelor fenomene și procese contemporane.
Paul DOBRESCU

„Cîntecul revoluționar 
și patriotic românescCa un vast și semnificativ capitol al muzicii românești, reflex artistic nemijlocit al veacurțlor de luptă pentru dreptate socială și independență națiopală, al aspirațiilor ' necontenit vii spre o societate In care demnitatea omului să-și dobîn- dească dimensiunile plenare, astfel ne a- pare, în perspectiva istorică, cîntecul nostru patriotic și revoluționar. Natura profund spontană a 

cintecului, în înțelesul său cel mai larg, învestește multe dintre creațiile muzicale de acest gen cu valoarea unei mărturii sincere, inatacabile, asupra timpului istoric în care s-au născut. Ascultați Mugur, mugu
rel și veți vibra la freamătul revoluției care a ridicat țara în 1821, care a Zguduit-o la 1907. Cîntați oricînd 
Hora Unirii și veți simți de fiecare dată vibrația marilor —: vii, eterne — cărora anul 1859 le-a dat o însemnată împlini-

re. Alăturăți-vă glasul într-unul din acele cîntece contemporane care au reușit să-și cîștige o răspîn- dire cu adevărat țională și vă . ... simți vibrînd la unison cu mulțimile. Vo
cația unificatoare conferă cintecului. astăzi ca și în trecut, o dimensiune socială de prim ordin.De aceea este bine să știm drumul pe care l-a cunoscut, la noi, această muzică și este încă și mai bine să ajungem la o valorificare superioară ceea ce s-a creat ultimii 100—125 ani în acest domeniu.Cartea lui Mircea M. Ștefănescu este o lucrare de sinteză, în care periodizarea torică devine un eficient informare cru. Ea ză, cu gumente, ______importante. în primul rînd organicitatea și caracterul național al cintecului patriotic și revoluționar româ-

na-: veți

a . în de
is-deinstrumenț __și de Indentions trea- bune ar- cîteva idei

nesc, derivarea sa cu necesare asimilări din. sfera cintecului revoluționar orășenesc ■ din vechiul cintec social, protestatar țărănesc. Apoi faptul că de-a lungul timpurilor cîntecul ă reacționat ca un seismograf sensibil. exprimînd fidel sentimentul maselor populare in fața evenimentelor istorice, a contradicțiilor sociale. In sfirșit, capitolul referitor la creația contemporană de cîntece de masă cuprinde, în general, o judicioasă selecție din i- mensul fond de creație existent.Monografie de gen, lucrarea lui Mircea M. Ștefănescu este, totodată, prin bogatele sugestii tematice și repertoriale p,e care le cuprinde, ca și prin trimiterile editoriale, un util îndrumar pentru cei care lucrează în domeniul mișcării corale profesioniste'și de amatori

Școala și producția"Orientarea învătămîntului de toate gradele din tara noastră spre viață, spre practică, constituie în etapa actuală una din ; trăsăturile sale esențiale. De aceea, este explicabil interesul larg — atît akpercpțăjs.,. torilor științifici.. cit și al oamenilor școlii,' al părinților și elevi-, lor. al opiniei publice, în general — pentru problemele realizării efective, în activitatea școlară a ceea ce In documentele și hotă- rîrile de partid set fundamentează ca unitate indisolubilă a învătămîntului : învățămînt — cercetare — producție. Am consemnat. de-a lungul anilor, apariția unor lucrări interesante, o- riginale, prezentînd pași înainte realizați de cercetarea pedagogică sau de practica didactică în definirea principiilor fundamentale și a modalităților de acțiune privind pregătirea practică și educarea elevilor în spiritul muncii („E- ducația prin muncă și pentru muncă", „E- ducarea elevilor pentru munca productivă", „Pregătirea pentru muncă — obiectiv al învătămîntului".

1 •* fi*1. ’r

„Pedagogia muncii în școală". „Pregătirea tehnico-practică a vilor din mediul ral" ș.a.).De această dată, lumul „Școala și producția" (coordonator științific: prof. dr.realizat sub egida Ministerului Educației și învătămîntului și Institutului de cercetări pedagogice și psihologice, își propune să evidențieze „valențele educativ formative ale activității teh- nico-productive" a elevilor și, îndeosebi, modalitățile concrete de realizare a acestui obiectiv. Autori com- petenți și avizați — cercetători, pedagogi, cadre didactice, activiști de partid și ai organizațiilor de tine- reț, inspectori școlari — prezintă aspecte teoretice și metodologice, cercetări experimentale privind problematica și valoarea educativă a muncii în școală ; tradițiile școlii românești, înfăptuirile sale de azi, în această direcție, sînt relevate și în contextul pedagogiei contemporane, al - .experienței altor țări în integrarea învățămintu- lui' cu

ele- ru-vo-
aparat docu-— planuri, grafice, son- rîndul elevi- profesorilor —

bogat mentar schițe, daje în lor și vin să ilustreze principii și noțiuni teoretice. încercînd să evidențieze prin intermediul , elementului - concret 6 bogată eit-”' periență conturată, cu ajutorul forurilor de învățămînt, al organelor de partid și de stat, al cercetătorilor pedagogi în cîteva centre din țară.Amploarea și complexitatea temei, pe de altă parte, oferă încă multiple direcții și aspecte care ar merita o tratare mai atentă.în ansamblul său, volumul reprezintă o realizare remarcabilă, de real folos tuturor a- celora care. In școală sau în afara ei, răspund în fața societății de organizarea și buna desfășurare a procesului complex de pregătire și educare prin muncă și pentru muncă a generațiilor tinere ale patriei, a Constructorilor de mîine ai socialismului și comunismului.
Florlca 
DINULESCU

se“ al Iui Delavrancea avea o anumită psihologie, un anume comportament, cu totul altfel se divulgă avarul contemporan. Zgîr- cit cu bunurile Iui, e de cele mai multe ori risipitor și „generos" ■ cînd e vorba de banii statului. „Evoluția" și felul cum se travestesc viciile, cum caută să se disimuleze sub diferite măști, somează scriitorul la. o veghe atentă. Surprinderea mutațiilor psihice, In ordinea lor negativă sau pozitivă, observarea atentă a vieții, cunoașterea profundă a realității sociale constituie garanția unui scris ancorat în adevăr, învestit cu șansa de a contribui la uriașa operă de eradicare a relelor cu care sîntem confruntați. Dar pentru ca fabula să-și do- bîndească locul pe care îl merită se cuvine a fi lichidate prejudecăți ce mai dăinuie în conștiința unora dintre scriitori. îndeosebi în rîndurile criticilor, după care ar exista genuri sau specii „majore" și genuri sau specii „minore". Mai e nevoie să demonstrăm precaritatea unei asemenea împărțiri ? Există o singură diviziune : lucrări bune și producții ratate sau mediocre. Și o fabulă reușită va fi oricînd mai valoroasă decît un roman eșuat. Și să mai ținem, minte un lucru : o literatură e ca o orchestră simfonică în care cintă și vioara, și trompeta, și violoncelul, dar și mica piculină. Și că e suficient să lipsească un singur instrument pentru ca să nu mai poți executa simfonia. Nu numai fabula, dar și celelalte specii gnomice : epigrama sau aforismul, 'înțelepciunea în patru versuri sau într-o frază, se cer revitalizațe și promovate consecvent, pentru ca, în acest mod, toate instrumentele să cînte spre marea mulțumire a ascultătorilor și cititorilor noștri, care ne arată atîta încredere și prețuire și. care așteaptă cu o speranță niciodată dezmințită . operele noastre noi, proaspete, in- drăznețe și originale.

în secolul de aur al vechii Hellade — anunțîndu-I pe al lui Pericle. — în piețele cetăților și lă răscruci, aezii declamau acocnpaniin- du-se cu sunete de flaut și tamburine, cîntece homerice, „Imnurile" lui Pindăr, fragmente din poemul moral „Muncile, și zilele" al lui Hesiod, dar recitau, spre voluptatea unei galerii fascinate. și „Fabulele" lui ~ sbp. Intr-un alt veac strălucire .artistică —__data, asta cel francez — în care s-au înscris, și pentru eternitate, numele lui Boileau, Corneille, Moliâre și Racine, La Fontaine ridica fabula Ia rangul celei mai înalte, poezii. în literatura noastră. Donici, Gri- gore Alexandrescu, Cara- giale, Tudor Arghezl sau Marcel Breslașu au acordat fabulei ud preț deosebit, o asemenea devoțiune, ineît este cazul să ne în- trebăni care este explicația atracției pe care o e- xercită asupra creatorilor acest gen doar aparent didactic și înșelător naiv ? Producție populară. în mai nobilă accepție a menului. fabula este o presie a înțelepciunii munitare. filtrată prin periență a mii de generații, inteligență acumulată și sublimată ca un proverb. Gen eminamente satiric și polemic, de o largă accesibilitate — în pofida caracterului său doar cochet- criptic — fabula este un pamflet mărturisit. cind violent și. plin de minie, cind ironic, de o amară cordialitate, împotriva prostiei, îngîmfăr.ii, avariției, răutății, indiferenței, vanității, a setei de putere și de arginți, tot atitea rele cite au împovărat conștiințele umane pe vremea lui Esop. și cite n-ap fost încă stîrpite in lume. Fabula a făcut de la începuturile ei îneîntarea marilor mulțimi, fiindcă se folosește, pentru condamnarea moravurilor detestabile, de arma salutară a rîsului. Omul este singura ființă care știe să ridă și să se despartă de trecutul ei rîzînd. Rîsul are un caracter pedepsitor,, de o ădîncă și eficace terapie morală, iar zîmbetul sap

hohotul de rîs biruitor pe care îl declanșează fabula este semnul unei recunoașteri : deși poezia relatează fapte petrecute într-o lume imaginară, a animalelor sau a lucrurilor neînsuflețite, ascultătorii știu că e vorba de un artificiu, de o metaforă, și că de fapt fabula divulgă aspecte ale realului, ale vieții cotidiene, ale existenței imediate, -surprinsă în semnificații elocvente și conducînd la concluzii etice obligatorii. încifrate în sentința fi-

nile civice ale poeților somați de propriul lor statut moral, să participe la marea operă de edificare a unui nou umanism, demn de noua orînduire în mijlocul căreia trăiesc și creează. Lupta împotriva vechiului, a perimatului și a spiritului de rutină și inerție, lupta neîntreruptă și necruțătoare în contra tuturor formelor de anchiloză în domeniul muncii materiale și spirituale, opoziția fermă și densă față de manifestările spiritului

cea ter-' ex- co- ex-

DESPRE

de Aurel BARANGA

nală, a poeziei : în Morala ei. Marea satisfacție pe care o dă fabula derivă din construcția la care este constrînsă. Doar aparent expozitivă, fabula ține de genul dramatic și este o minicomedie, in cîteva strofe în care fabulistul, întocmai oricărui dramaturg, este ținut să imagineze un conflict, să-și prezinte personajele angrenate in ciocnire, să dea viață înfruntării, să conducă drama spre deznodămînt, încheiere ce se cuvine să contribuie la purificarea conștiințelor, la înarmarea omului cu un nou orizont moral, liber de servitutile1 unui trecut grevat de căderi și compromisuri. Alături de celelalte genuri, modalități și expresii artistice, rolul primordial al fabulei este să-i redea o- mului demnitatea și conștiința misiunii sale istorice de ființă chemată să ridice condiția Umană pe o treaptă superioară.în contextul literaturii noastre actuale, fabula e chemată să joace un fol important, date fiind sarci-

mic-burghez laș, filistin, confortabil, comod și gata la orice tranzacție, cum îl definea Marx, constituie o datorie cetățenească fundamentală a tuturor scriitorilor, implicit a acelora care minuiesc arma ascuțită a satirei. Repertoriul lor de teme e cuprinzător și numeroase tare sufletești, de largă implicație socială, așteaptă un bisturiu abil și binefăcător. Lenea, parazitismul, scepticismul snob, înclinația de a’ trăi ca un vîsc pe seama societății, incapacitatea pretențioasă, impostura gălăgioasă și nerușinată, fuga de răspundere, amoralitatea în viața de familie, egoismul carnasier, superficialitatea, minciuna, luxura, orgoliul, iată numai o parte din temele ce așteaptă un fier roșu hotărît. Dar pentru ca fabula să-și atingă ținta e obligată să nu uite un lucru. Năravurile enumerate mai sus și altele asemănătoare nu sînt date eterne. Intr-un fel se înfățișa zgîr- cenia pe vremea lui Esop și altfel se prezintă același viciu, astăzi. „Hagi Tudo-
Radu GHECIU

idei

Alex, RUDEANU
Pietrele acestei case”

amintiri dispărut., imaginat sosiți la
Emil VASILESCU ,

pentru conturarea chipului bătrinului pădurar (de altfel cea mai convingătoare imagine a aceștei- cărți prin situarea, existenței a- cestui om aspru, dîr.z, muncitor și drept într-o perspectivă bala- descă) și pentru evocarea profundelor transformări realizate în acești ani pe meleagurile bucovinene prin munca plină de abnegație a localnicilor, în „  .______ ... frunte ' cu comuniștii,i/de* Weterhiinbr.ețlb^â-^ ,' Povestitor metodic, ’ ' preocupat să-și contureze personajele prin acumulări de fapteși de elemente semnificative pentru Împlinirea sau, dimpotrivă, pentru nerealiza- rea lor, Alex. Rudeanu realizează o proză cu problematică actuală, legată nemijlocit de problemele timpului nostru. Capacitatea de a crea atmosferă prin surprinderea aspecte-

rii, privind fapte de viată și personaje reale din anii noștri". Este foarte posibil ca cititorii din această parte a tării să recunoască printre personajele cărții oameni reali, datorită numeroaselor detalii de „dosar civil" oferite de autor. Pentru alți cititori asemenea referiri pot fi interesan-re- te în măsura în care ele au capacitatea de a viețui dincolo de ofi-

Multe din romanele apărute în ultimii ani își asumă o dublă a- partenență : literarăși reportericească. Tendința spre asemenea alcătuire, care prin frecvență aspiră să impună un stil, nu-și. găsește neapărat sursele în solicitările de natură artistică — sau în primul rînd de natură artistică — ci sevendică cu deosebită acuitate din necesitatea, cel ;’ mai adesea mărturisită, a prozatorilor de a fi mai a- proape de viată, de acel adevăr fundamental după care viața este mai bogată decit orice ficțiune artistică. Din această înțelegere modernă a rosturilor artei a apărut genul „literatu- rii-document", preocupată să transcrie cit mai fidel o realitate cunoscută, să surprindă evenimente și oameni în mișcare.în această categorie se înscrie și recentul volum „Pietrele 
acestei case" de Alex. Rudeanu, apărut de curînd la editura „E- 
minescu". Intenția autorului este de a face cronică socială prin mijlocirea unor biografii verificabile în realitate. De altfel, autorul ne avertizează că povestirile din această carte „se întemeiază pe mărturiile unui încercat activist de partid, din nordul ță-

lă sau temporală prin transfigurare artistică. în fața acestor e- xigențe, care sînt întru totul ale literaturii, „Pietrele acestei. case" poate oferi motive întemeiate de meditație.în aparentă simplă și adesea folosită, formula cărții asigură fluența narațiunii și cuprinderea a cit mai multe întîmplări. Este de fapt mijlocul „po- lor cu aparentă. insig- veștii în poveste" atît de strălucit de Sadoveanu nul Ancuței". rul pornește o întîmplare moartea unui pădurar, care-și primă, în ultimele clipe. dorința ca cei 7 copii ai săi să depene la priveghi despre cel Este ușor de că cei șapte ______ „căpătîiul dispărutului, prin povestirile succesive, aduc un bogat material caracteristic

ilustrat în „Ha- Auto- de Ia reală : bătrîn ex-
nifiantă dovedește o bogată experiență de reporter, împrumutată cu succes literaturii sale. Am avea de reproșat acestei cărți, de altfel interesantă și a- tractivă, finalul neinspirat,. graba nejusti- ficată de a „închide" perspectiva cărții in limite.’ prea domestice, prin risipirea unui discret suflu poetic sub apăsarea evidentă a rigorilor documenta- ristice.

Manifestări în cadrul „Lunii 
cărții la sate“Ne aflăm în plină desfășurare a menea, cooperația de consum tradiționalei manifestări cultural- artistice de masă — „Luna cărții la sate". Printre acțiunile inițiate în această perioadă, menite să ajute la răsplndirea cărții la sate, se numără și cele ale cooperației de consum, care contribuie la desfacerea, prin unitățile sale, a unui număr mare de cărți. Cooperația de consum dispune de 2 210 librării și raioane de librărie. In anul 1976 se prevede ca în fiecare comună să existe o librărie sau un raion specializat de carte. De ase-

și 6 500 puncte de difuzare a cărții în cadrul magazinelor mixte, precum și 3 800 difuzor! permanențl în unitățile agricole socialiste, în întreprinderi și instituții. O formă modernă de servire a cititorilor de la sate este și cartea la domiciliu. Cooperația de consum are 30 de secții județene „Cartea prin poștă", precum și o secție centrală în București (str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12), unde sosesc zilnic circa 1 000 de scrisori din partea cititorilor de la sate, care solicită diverse cărți.producția.
„Centenarul 

Brâncuși"La Casa de cultură a I.R.R.C.S. a avut loc vineri după-amiază un simpozion organizat de Asociația „România" cu prilejul centenarului nașterii marelui sculptor român Constantin Brâncuși, aniversare înscrisă in calendarul UNESCO pe acest an.Despre personalitatea și opera genialului artist, despre locul pe care creația sa îl ocupă în arta românească și universală au vorbit Cella Delavrancea, prof. dr. Dan Grigorescu, prof. dr. Edgar Papu, Titus Mocanu, critic de artă. A urmat un recital de versuri închinate lui Brâncuși.
★Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România pregătește o expoziție care va reuni opere ale lui Constantin Brâncuși aflate în patrimoniul unor muzee din Capitală și din țară sau în diferite colecții particulare. Sub auspiciile Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de științe sociale și politice. Consiliului Culturii și Educației Socialiste va fi organizată o sesiune festivă. în cadrul unei sesiuni științifice, programată pentru luna septembrie, la care vor fi invitate și personalități de peste hotare care s-au ocupat de viața și creația lui Constantin Brâncuși, vor fi prezentate comunicări referitoare la semnificația operei genialului sculptor, Ia locul său în istoria artei românești șl universale.La Tg. Jiu, localitate care se mîn- drește cu renumitul complex brâncu- șian, va fi ridicat un bust monumental al sculptorului născut pe a- ceste meleaguri. în același timp vor fi tipărite volume constituind noi contribuții la studiul operei brâncu- șiene, vor fi reeditate cele două albume publicate de editura „Meridiane" și Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, se va emite o serie de timbre cu' reproduceri după lucrări reprezentative ale lui Brâncuși. Studioul cinematografic „Alexandru Sahia" a Închinat marelui artist un film documentar care va fi prezentat, în curînd, pe ecrane. La București, Tg. Jiu, Craiova, Constanța și alte centre ale țării Vor fi organizate simpozioane și conferințe. (Agerpres)

Privind harta cultural-artistică a țării vom observa fără nici o dificultate că rețeaua celor peste patruzeci de teatre dramatice profesioniste este fericit completată de cele douăzeci de teatre populare. Această Întrepătrundere nu este deloc rodul in- tîmplării. Teatrele populare, expresie evoluată a mișcării artistice amatoare, s-au constituit din simple formații de teatru și S-au consolidat, prin sprijinul factorilor de stimul și îndrumare, in direcția împlinirii unei necesități de dezvoltare armonioasă a culturii naționale pe întreg teritoriul patriei. Așa cum le arată numele, teatrele populare întruchipează talantul, creativitatea, pasiunea artiștilor amatori și se adresează in modul cel mai direct maselor populare, fiind nu de puține ori și în nu puține locuri, forma principală de pătrundere a teatrului în mase, una din formele importante de educare cultural-artistică a personalității u- mane în spiritul idealului socialist. Rezultă 'cu limpezime că teatrele populare își asumă, prin însuși statutul lor, răspunderi ferme în opera de creștere și întărire a conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Consfătuirea anuală pe țară a teatrelor populare’ organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste la Focșani (orașul celui mai tinăr teatru popular), a scos in evidență, în mod subliniat, caracterul acestor instituții. de importante instrumente In opera de educație socialistă și, în spiritul unor exigențe sporite, a definit direcția lor de dezvoltare.Activitatea teatrelor populare este hotăritor determinată de repertoriul pe care și-l propun. Programul politic-cultural pe care, asemeni teatrelor profesioniste, teatrele populare îl elaborează pe o stagiune întreagă— sau, in unele lăudabile cazuri;' pe mai multe stagiuni, dovedind (de pildă, ca Teatrul popular din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej), simț de răspundere și gîndire în perspectivă— nu poate avea alte criterii și nici nu se poate supune altor exigențe în ceea ce privește problemele de fond, decît orice instituție artistică de spectacole. Chiar dacă, prin forța împrejurărilor specifice, numărul premierelor este mai restrins, chiar dacă

seria - spectacolelor este mai scurtă, • problema de conținut rămine aceeași: un ridicat nivel de valori educative, formative al repertoriului teatrelor populare. Analiza acestui repertoriu (intr-un stadiu avansat de elaborare) pentru stagiunea în curs și pentru activitatea de perspectivă, conturează două probleme fundamentale : prima — a utilizării cu maximă eficiență a fondului dramaturgiei existente, fie contemporană sau clasică, fie originală sau străină ; a doua —

Gheorghiu-Dej au cum le stă in puma! îndrăzneț cătreOrașul Gheorghe dovedit-o — după teri să privească dramaturgia clasică și interbelică. De asemenea, o însemnată sursă de diversificare a repertoriului teatrelor populare o constituie ''dramaturgia țărilor socialiste. în această direcție, in privința informării . repertoriale, teatrele profesioniste, ale căror îndatoriri față de mișcarea artistică amatoare sînt mult mai mari decit so manifestă (astăzi, trebuie să acorde

Ifrim, nume necunoscut pînă mai ieri In literatura dramatică, poate sta alături de orice dramaturg consacrat. Iată deci, că se poate ca teatrele populare să-și descopere și’ să-și crească propriii lor dramaturgi ; iată că se impune chiar ca teatrele populare să descopere și să lanseze noi dramaturgi, buni cunoscători ai problemelor locale specifice, scriitori amatori care să întărească frontul larg al mișcării artistice amatoare. Asemenea condeie pot fi orientate
• • Wa

a creației originale destinate teatrelor populare.E de precizat că multe teatre populare, folosind sursele existente, și-au alcătuit propuneri de repertoriu judicioase, din care nu lipsesc numele clasicilor Alecsandri și Caragiale,. și nici contemporanii Paul Everac, Titus Popovici, Ion Băieșu, Petru Vin- tilă. Dar se face simțită o alunecare spre repertoriul facil, spre o dramaturgie de rezonanță minoră, de semnificație secundară, invocindu-se argumentul capacității mai coborite a forțelor proprii. Trebuie spus că nivelul atins de arta interpreților din teatrele populare — nivel nu peste toț egal, firește, dar în ansamblu ridicat — nu justifică acest argument. Este necesar să se abordeze in mod curajos și în spirit mai exigent un repertoriu de substanță. Le stă în puteri teatrelor populare să-și propună reprezentarea celor mai bune luorări din dramaturgia contemporană — spectacolele Puterea și adevărul de Titus Popovici la teatrele populare din Rm. Vilcea și

un sprijin mai substanțial teatrelor populare, să le deschidă accesul la rafturile bibliotecilor lor, nu de puține ori generos-înzestrate.Prin efortul sectorului de specialitate din Institutul, de cercetări etnologice și dialectologice și cu un sprijin material -deloc neglijabil se produc lucrări dramatice destinate în principal teatrelor populare. Scriitori cunoscuți (Horia Lovinescu. Al. Mi- rodan. Paul Everac ș.a.) au numeroase piese valoroase, scrise .anume pentru aceste formații. Dar există, la unii autori, tendința de a. coborî brusc și nejustificat ștacheta auto- exigenței, atunci cind e vorba să răspundă solicitării teatrelor populare. E de datoria teatrelor populare, a organelor care răspund de activitatea acestora, să ocolească sau să respingă ferm asemenea subproduse care pot compromite ideea do teatru de amatori, convertind-o in teatru diletant. Văzînd spectacolul cu piesa Comoara, prezentat de Teatrul popular din Tulcea, am avut prilejul să constat că un autor localnic. Aurel

nu numai in direcția scrierii de piese. ci și în producerea unor scenarii de teatru-document, de teatru- dezbatere, de montaje literare, ge- . nuri pentru- care teatrele populare, manifestă un interes sporit și justificat de interesul deosebit al spectatorilor.Activitatea teatrelor populare se află sub îndrumarea profesională a regizorilor și actorilor din teatrele profesioniste. Artiști valoroși, cum tint’ un Constantin Moruzan, un D. D. Neleanu, un Constantin Co- drescu, un N. Dinescu, își împart eforturile între propriile lor obligații profesionale și sprijinul „substanțial acordat mișcării artistice- amatoare. Dacă entuziasmului, pasiunii, de- - votamentului echipei de amatori a teatrului popular artistul profesionist le răspunde cu aceleași atribute de conștiință cetățenească, roadele sînt apreciabile : priceperea, talentul profesionistului se transmit artistului a- mator și spectacolul rezultat, fie că e montaj literar, teatru-dezbatere, teatru-document, recital de versuri sau

reprezentație a unei piese, poartă a- păsat pecetea calității. Dacă profesionistul nu vine în mijlocul artiștilor amatori animat de ' ideea generoasă a conlucrării efective, rodnice, rezultatul nu poate fi decit un spectacol sărac, expediat, încropit, necizelat ; colaborarea se dovedește- deci inutilă.Din păcate, se fac simțite și asemenea situații în care profesionistul își propune doar un scop imediat și Uită că în obligațiile sale morale intră și îndrumarea pedagogică, instruirea profesională a artistului amator, stimularea maximă a talentului lui, asigurarea continuității . dezvoltării sale. Iată de ce se impune ca această colaborare să se elibereze de deprinderea improvizației și să capete — prin sprijinul direcțiilor de specialitate din Consiliul Culturii și Educației Socialiste — un caracter de echitate și de permanență. Legătura dintre teatrele profesioniste și teatrele populare trebuie să devină o legătură de nivel superior, care să nu se rezume la desemnarea unui artist profesionist spre a realiza un obiectiv imediat — de regulă un spectacol. — ci să se extindă, în formele multiple ale asistentei de specialitate, în toate compartimentele creației. De asemenea, este necesar să se găsească soluții potrivite pentru înlăturarea barierelor formale care împiedică acordarea sprijinului material, pe care instituțiile profesioniste nu numai că pot dar trebuie să-l dea teatrelor populare : împrumutul pe termen lung sau transferul de decoruri și Costume, de materiale din recuzită etc. Se impune, de asemenea, ca, alături de .artiștii profesioniști, criticii de teatru să participe activ la viața teatrelor populare, nu numai conseninîndu-le activitatea, ci în In- tîlniri directe, în consfătuiri de lucru, să le împărtășească din experiența lor, din cultura lor, din informarea lor, să analizeze împreună roadele • muncii, să ajute practic la elaborarea programului de perspectivă. E pentru critici, ca și pentru artiștii profesioniști, mai mult decit o obligație profesională, e o îndatorire civică.
Virgil MUNTEANU

• „40 de ani de la victoria forțelor ■democratice în alegerile parlamentare din februarie 1936 în județul Mehedinți" — aceasta a fost tema sesiunii de comunicări și referate care a avut loc la Drobeta Turnu-Sevcrin, organizată din inițiativa comitetului județean de partid — sesiune lacare au partțcipaț cercetători de la institutul de științe istorice și sociâl-politice de pe lîngă C.Q. al P.C.R., direcția generală a Arhivelor Statului, cadre didactice universitare, profesori de istorie din județ, membri ai filialei societății de științe istorice, activiști de partid și de stat. Tot cu acest prilej s-a deschis o expoziție de documente : „Tradiții democratice și revoluționare me- hedințene". • Axîndu-și programul manifestărilor pe cîteva din problemele majore ale Congresului consiliilor populare. Universitatea populară Sibiu, în colaborare cu Inspectoratul școlar județean și cu Facultatea de filologie și istorie Sibiu a organizat ieri, în cadrul ciclului „Tribuna ideilor", conferința cu tema „Democrația socialistă", susținută de prof. univ. dr. docent loan Ceterchi. o Comitetul orășenesc de cultură și educație socialistă. Huși a inițiat in întreprinderi dezbateri pe teme ca : „Codul moral al comunistului", „Tinerețe, muncă, viață", însoțite de filme-anchetă realizate de cineclubul casei de cultură. Brigăzi științifice se deplasează în cartiere și întreprinderi, unde organizează dialoguri cu cetățenii despre „Cincinalul revoluției tehnico-științi- fice" și „Sensul umanist al științei". • Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la nașterea lui Spiru Haret, la Iași a avut loc, în. aula Universității „Al. I. Cuza", o sesiune de comunicări științifice. Despre viața și activitatea ilustrului organizator al școlii moderne din România au vorbit prof. dr. docent Ștefan Bârsă- nescu și alte cadre didactice din centrul universitar Iași, o în cadrul ciclului de expuneri organizate de Consiliul județean Covasna al sindicatelor, la Casa de cultură din orașul Sfîntu Gheorghe a avut loc o întîlnire dintre juriștii judecătoriei din o- raș și tineri, intitulată sugestiv : „Litera și spiritul legii". • „Sfatul omeniei" se intitulează ciclul de acțiuni,politico-educative organizate la Casa de cultură din Blaj pentru tinerele muncitoare din întreprinderile orașului. De două ori pe lună, în cadrul unor întilniri cu juriști, muncitoare fruntașe, medici se dezbat diverse aspecte legate de muncă și viață. • EXPOZIȚII. La Sala sporturilor din Constanta s-a deschis o expoziție a artizanilor din județ și din întreaga țară, care își desfac produsele vara, pe litoral. Sînt expuse peste 4 000 de modele de obiecte de artă populară, lucrate din lemn, ceramică, pai, papură, cusături, împletituri etc., cele mai originale și mai valoroase urmînd a fl avizate pentru a fi oferite publicului în vara viitoare • Cenaclul artiștilor plastici din Pitești a vernisat la galeria „Me- topa" expoziția de artă plastică semnată de frații Ion și Gheorghe Pintilie. o Casa de cultură din Suceava găzduiește o expoziție cuprinzînd desene aparținînd membrilor cercului de artă plastică de • la Școala generală nr. 1 din comuna Arbore, județul Suceava.• PREMIERE TEATRALE. Teatrul de stat din Reșița a prezentat recent o nouă premieră : „Luna dezmoșteniților" de Eugene O’Neil ; regia : Eugen Mo- tățeanu, scenografia : Ion Bo- beică. Secția maghiară a Teatrului de Nord din Satu-Mare prezintă spectacole cu o nouă premieră — „Fii bun pînă Ia moarte" de Moricz Zsigmond,. în regia Iui Kovaci Âdam.
J
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Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a primit, vineri, delegația stațiilor de radio și televiziune membre ale Radioteleviziunii iugoslave, condusă de Miladin Gvozdenov, președintele Consiliului de administrație, director general al Radioteleviziunii din Novi-Sad.La primire a participat Vasile Potop, directorul general al Radioteleviziunii române. o

A fost de față Petar Dodik, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București.Vineri, Vasile Potop și Miladin Gvozdenov au semnat protocolul de lucru pe anii 1976—1977 privind colaborarea intre Radioteleviziunea română și stațiile de radio și televiziune membre ale Radioteleviziunii iugoslave.A fost de față ambasadorul Petar Dodik.

A apărut revista 
„MUNCA DE PARTID" 

nr. 2/februarie 1976

Cronica zileiVineri a sosit in Capitală o delegație a Partidului Comunist din Japonia care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră. Delegația este formată din tovarășii Tomio Nishizawa, membru al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.J., și Hiroshi Tachiki, membru al C.C. al P.C.J., deputat în Camera Consilierilor a parlamentului japonez.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întimpinată de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Văss, membru al C.C. P.C.R., de activiști de partid.
★Vineri după-amiază a plecat „ Bagdad. Petre Lupu, ministrul mun-

și al
/la

cii, însoțit de specialiști, care, la invitația ministrului muncii și afacerilor sociale din Irak, va face o vizită oficială în această țară, în vederea unui schimb de informații și de experiență în domeniul muncii. La plecare, pe Aeroportul internațional Otopeni, au fost prezenți adjuncți ai ministrului muncii și alte persoane oficiale, precum și Adil R. Al- Mufti, însărcinat cu afaceri Republicii Irak la București.
★Ministrul afacerilor externe publicii Socialiste România. Macovescu, a adresat. afacerilor externe al Republicii *De- mocratice a Sudanului, Mahgouh Makkawi, o telegramă de felicitare cu ocazia desemnării acestuia în funcție.

a.i. al
al Re-George ministrului

tv
10,00 O viață pentru o idee : Con

stantin Dumbravă.
10.30 Micul ecran... pentru cei 

mici.
11,00 Telecinemateca.
12.30 Urmașii — reportaj.
12,45 Concert ■ - ■

susținut 
sibiu.

13,25 Telex.
13.30 Univers
14,05 Melodii

simfonic popular 
de Filarmonica din

științific.
Interpretate <Je or-

chestra de muzică ușoară a 
Radioteleviziunii.

14.20 Caleidoscop cultural-artistic.
14.40 Drumuri pe cinci continente.
15.40 Retrospectivă In imagini : 

Tenis 1075 (II).
17.30 Sărbătoarea culorilor (Co

jocul).
18,00 Club T.
18.50 Rădăcini maramureșene.
19.20 1001 de seri,
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedla.
20.50 Film serial : „Kojak".
21.40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă,
22,00 Mica publicitate — telediver- 

tisment.

Vineri au avut loc lucrările plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, la care au participat, ca invitați, reprezentanții unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, Plenara a dezbătut pe larg rezultatele dobîndite de agricultura cooperatistă in anul 1975, in lumina sarcinilor și obiectivelor ce au revenit acestui sector din planul unic de dezvoltare economico-socială.însușindu-și pe deplin indicațiile cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la recentul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, plenara a stabilit măsuri concrete privind perfecționarea organizării muncii, întărirea ordinii și disciplinei, mobilizarea tuturor forțelor pentru folosirea integrală a fondului funciar și a mijloacelor materiale și bănești, în scopul realizării exemplare a planului de producție pe anul 1976, cale sigură pentru creșterea susținută' a producțiilor și a veniturilor țăranilor cooperatori.Plenara a dezbătut și aprobat bugetul Casei de pensii și asigurări sociale pe anul 1975, și proiectul de buget pe anul 1976. De asemenea, plenara a adoptat unele 'modificări ,1a Statutul cooperativei agricole de producție, menite să pună de acord prevederile acestuia cu Legile nr. 58 șl 59/1974.La lucrările plenarei a participat și a luat cuvin tul tovarășul Ilie Ver- deț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participanții la plenară au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune, printre altele :Dind expresie sentimentelor de dragoste și recunoștință pe care le nutrește față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga țărănime cooperatistă, muncii dresăm _________  ........pentru grija statornică pe care o purtați agriculturii, pentru sprijinul multilateral pe care-1 acordați zi de
împreună cu toți oamenii din patria noastră, vă a- cele mai fierbinți mulțumiri

Repartizarea armonioasă a forțelor de producție
(Urmare din pag. I)utilizării resurselor de muncă ale județelor și ale economiei in ansamblu. Industria va fi deci, și în județul nostru, ramura decisivă pentru utilizarea rațională a resurselor de muncă disponibile, urmînd să realizăm, pină în anul 1980, o producție de cel puțin 10 miliarde lei. în cazul Covasnei, aceasta impune un ritm mediu anual de creștere superior mediei pe țară.Pentru realizarea unor cote atit de înalte de creștere vom beneficia de un volum de investiții de peste două ori mai mare decit volumul realizat în cincinalul încheiat. Mai mult de jumătate din aceste fonduri vor asigura dezvoltarea potențialului industrial. prin implantarea unor noi obiective, precum și dezvoltarea unor capacități de producție, modernizarea și extinderea celor existente în alte locuri, în concordanță cu nevoile îmbunătățirii continue a structurii pe ramuri a Dezvoltarea puternică a construcției de mașini — ramură purtătoare a progresului tehnic — are o semnificație deosebită, mareînd progresele evidente ale acestui județ din punct de vedere economic. Vor cunoaște, de asemenea, o dezvoltare ascendentă industriile minieră, chimică, forestieră, ușoară, a materialelor de construcții.Criteriile de eficiență economică ale investițiilor sînt, fără îndoială, determinante în repartizarea pe teritoriu a noilor unități economice — prin alegerea, dintr-o multitudine de soluții, a aceleia care asigură atragerea maximă și utilizarea deplină a resurselor economice, in primul rînd a resurselor de muncă, precum și cele mai reduse cheltuieli de producție — luarea lor în considerare fiind una din principalele caracteristici ale programului de investiții pe perioada '976—1980. Rezultatul va fi sporirea . reducției globale industriale ce se va realiza pentru fiecare mie de lei fonduri fixe și creșterea producției obținute pe metrul pătrat de suprafață ocupată industrial. Planul prevede șl creșterea accentuată a bazei tehnico-materiale a agriculturii, sporirea substanțială a producției agricole.Evidențiind, prin urmare, nu numai aspectele cantitative ale problemei, ci în mod deosebit cele de ordin calitativ, trebuie să subliniem că amplasarea forțelor dc producție va avea, totodată, mari implicații pe plan social șl politic. întreaga noastră strategie în acest domeniu este structurată în mod consecvent pe dezvoltarea unitară a celor cinci zone geografice ale județului, astfel ca eforturile In direcția Industrializării complexe să se îmbine neîntrerupt cu progresul agriculturii, cu urbanizarea principalelor centre, cu ridicarea nivelului de trai al întregii populații. Evoluția acestui proces — marcată, între altele, în ultimii cinci ani, de sporirea cu peste 10 000 locuitori a populației județului și crearea a 10 600 noi locuri de muncă, îndeosebi in industrie, construcții și comerț — va continua intr-un ritm intens in actualul cincinal prin creșterea numerică a populației, dezvoltarea orașelor existente și transformarea a două localități rurale — Brețcu și Ozun — în centre urbane, ridieîndu-se neîntrerupt ponderea populației ocupate ; ca urmare a creării unor noi locuri de muncă, fenomenul „pendulării" inter- județene va înregistra o descreștere continuă.Ritmul accelerat și complexitatea dezvoltării economice, exprimate succint în sporirea de trei ori a producției industriale din 1980 față de cea obținută in 1975, ridică in fata organi-

industriei.

.zatiei județene de partid — și, implicit, a tuturor organizațiilor de partid din cuprinsul județului — o problemă cardinală pentru anii viitori, și anu- , me pregătirea forței de muncă in raport cu nevoile tuturor sectoarelor de activitate, cu imperativele revoluției tehnico-științifice. Insușindu-ne indicația dată de secretarul general al partidului, care a subliniat- că de calitatea activității desfășurate pentru asigurarea in cele mai bune condiții a întregului personal calificat depinde in cea mai mare măsură progresul economic rapid al județului, comitetul județean de partid a inițiat, pe baza unui plan aprobat de biroul județean, un studiu amplu privind gradul de ocupare a populației, rezervele'forței de muncă, modalitățile folosirii mai complete a populației feminine, precum și unele aspecte specifice. Concluziile, dezbătute într-o ședință de birou, ne-au permis să stabilim, în deplină cunoștință de cauză, modalitățile acoperirii necesarului de cadre calificate pentru anii imediat următori și într-o perspectivă mai îndepărtată, să trasăm în această direcție sarcini ferme tuturor organelor și organizațiilor de partid, care și-au înscris această problemă ca punct principal pe agenda lor de preocupări și al căror rol in dirijarea activității de orientare profesională crește tot mai mult.Pentru recrutarea și, pregătirea celor 15 000 de muncitori și tehnicieni care ne sînt necesari, apelăm la modalități multiple : a fost înființat și desfășoară o activitate tot mai intensă laboratorul județean de orientare școlară și profesională : au fost reprofilate și dotate în mod corespunzător un mare număr de ateliere- școală funcționează, dînd cîteva sute de absolvenți anual, liceele de mecanică din Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc, liceul economic și școala postliceală de proiectare pentru construcția de mașini din Sf. Gheorghe. O atenție primordială este acordată, în cadrul primei trepte a liceului, care s-a generalizat — ca, de altfel, în cadrul. tuturor formelor de pregătire — orientării tinerilor către ramurile tehnice din industrie și construcții, iar numeroși absolvenți de liceu, atestați, datorită pregătirii căpătate în școală, ca muncitori calificați, au și trecut să lucreze în diferite specialități ; de asemenea, numeroase cadre sînt calificate ia locul de muncă. La rindul lor, locuitorii satelor sint ajutați să-și completeze studiile de cultură generală și, în același timp, să se califice, pentru a putea lucra în unitățile de tip industrial și de prestări de servicii care iau ființă pe baza planurilor de dezvoltare econo- mico-socială a fiecărei localități.Asigurarea unei repartizări teritoriale rationale a forțelor de producție nu reprezintă numai o problemă de investiții și de creștere numerică 
a cadrelor specializate, ci și o importantă problemă politică — intru- (cit aceasta înseamnă sporirea rîndu- rilor clasei muncitoare, întărirea rolului ei de clasă conducătoare. Avînd în vedere tocmai complexitatea acestor probleme noi, economice și politice, punem un accent deosebit pe creșterea rolului conducător și perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid. Așa cum s-a arătat la Congresul al XI-lea al partidului, cum s-a subliniat _și la recentul Congres al consiliilor populare, în Expunerea secretarului general al partidului, în documentele adoptate, pentru transpunerea în viață a tuturor programelor dc dezvoltare cconomico-so- cială a tării, pentru îndeplinirea planurilor in profil teritorial, hotărî- toare este munca organizatorică, de îndrumare, precum și exer-

unui control exigent. Iată orientăm organizațiile de spre o temeinică cunoaș- intregului ansamblu de pro- econofnice, politice și so- actionează.
eitarea de ce partid tere a bleme ciale din zona în care spre întărirea muncii colective și a răspunderii personale și, pe, această bază, spre selecționarea acțiunilor politico-organizatorice în ordinea importantei pe care o au pentru îndeplinirea sarcinilor' mari ce ne stau in față.înfăptuirea obiectivelor propuse presupune, totodată, un efort constant pentru transformarea calitativă a oamenilor, .pentru adaptarea celor provenit! de Ia'sată Ta condițiile “viețir"' urbane și la înaltele exigențe ale - noului lor statut de ‘ muncitori industriali, pentru formarea conștiinței lor socialiste, pentru însușirea spiritului muncitoresc. Trebuie să spunem Insă deschis că rezultatele obținute pe plan educativ nu ne pot mulțumi pe deplin. Neajunsurile de care ne mai lovim în ceea ce privește folosirea timpului de lucru și a capacităților de producție, în gospodărirea bunurilor, in realizarea indicilor de calitate sînt determinate, in parte, de persistența unor rămășițe ale vechilor concepții și mentalități. Iată de ce îndrumăm organizațiile de partid spre o muncă educativă concretă, ferm ancorată in realitate, și combatem, ori de cîte ori le întilnim, fenomenele de superficialitate, rutină, festivism. Ridicarea nivelului politico-ideologic și de cunoaștere al maselor, educarea in spirit revoluționar, dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii constituie sarcini de zi cu zi ale comuniștilor, ale tuturor organizațiilor de partid, preocupări majore ale comitetului nostru județean.Profund atașați politicii interne și externe a partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din județ, români și maghiari, sînt ferm hotărîți să realizeze obiectivele mobilizatoare stabilite pentru economia Covasnei in acest cincinal — așa cum s-au conturat cu deosebire din programul complex reieșit din lucrările Congresului consiliilor populare, din Expunerea secretarului general al partidului și documentele adoptate — participînd activ la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei spre comunism.

zi dezvoltării și înfloririi ei continue, creșterii neîncetate a bunăstării materiale și spirituale a celor ce lu-.1 crează pe ogoare.însușindu-și în totalitate obiectivele ce revin agriculturii cooperatiste din planul pe 1976 și în perspectiva cincinalului, Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție se angajează, în numele întregii țărănimi, să acționeze neabătut, cu toată energia pentru înfăptuirea lor exemplară. Dezbaterile care au avut loc in adunările generale ale C.A.P., ca și cele din plenara Consiliului Uniunii Naționale, au subliniat că dispunem de o bază tehnico-materială în continuă dezvoltare și diversificare, de cadre capabile, hotărîte să înfăptuiască neabătut politica agrară a partidului, de o bogată experiență tehnologică și organizatorică, de toate condițiile care să permită ca agricultura cooperatistă să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce-i revin, punînd astfel, încă din 1976, temelii solide înfăptuirii mărețelor obiective ale actualului cincinal. Pe aceste temeiuri se bizuie hotărîrea cooperatorilor, a mecanizatorilor, a tuturor lucrătorilor din agricultura cooperatistă de a spori substanțial producțiile vegetale și animale, de a livra statului în 1976 cu 1,2 milioane tone grîu, 1 milion tone porumb, 1,6 milioane tone sfeclă de zahăr, 327 mii tone floa- rea-soarelui, 710 mii tone legume, 116 mii tone carne și 2,4 milioane hl lapte de vacă mai mult față de 1975. în plenara noastră, ca și in adunările generale au fost stabilite măsuri concrete care au în vedere mobilizarea tuturor forțelor pentru folosirea integrală a pămîntului, a bazei tehnico-materiale și a mijloacelor financiare, organizarea judicioasă a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea eficienței întregii noastre activități, respectarea cu strictețe a principiilor și normelor democrației cooperatiste.Milioanele de țărani cooperatori — români, maghiari, germani și de alte naționalități. — își reafirmă astfel întreaga lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, jalonată magistral în expunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la sesiunea Marii Adunări Naționale.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că uniunile cooperativelor agricole de producție — create din inițiativa dumneavoastră cu un deceniu în urmă -r- în strînsă și permanentă conlucrare cu consiliile populare, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vor acționa cu perseverență deter- minind punerea în valoare a marilor resurse de care dispune agricultura cooperatistă pentru sporirea producției vegetale și animale, creșterea contribuției țărănimii la înflorirea satului românesc. Ia progresul și prosperitatea națiunii noastre socialiste. (Agerpres)

Noul număr al revistei se deschide prin publicarea unor capitole din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recentul Congres al consiliilor populare. Sint inserate, în continuare, Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu privire la îndeplinirea planului cincinal 1971— 1975, precum și articolele : „O nouă expresie a marxism-Ieninismului creator — volumul 11 al operelor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU"; „Organizațiile de partid în fata înaltei răspunderi de a spori eficienta întrecerii socialiste pe 1976“ ; „Sindicatele in fața unui însemnat eveniment — Congresul U.G.S.R." de Gheorghe Pană.Din cuprinsul revistei cităm, de a- semenea, articolul „Pregătirea multilaterală a cadrelor, condiție esențială pentru asigurarea unei îndrumări calificate" de Gheorghe Paloș, precum și ancheta „Organizațiile U.T.C. In fața unor cerințe majore".Sub genericul „In întîmpinarea Congresului educației politice și al culturii — o intensă activitate ideologică", revista grupează mai multe articole,: dintre care amintim : „Transpunerea în viată a Programului ideologic al partidului" de Ilie Rădulescu, iar din cadrul rubricii „învățămîntul politico-ideologic de partid" : „Activitatea ideologică, componentă a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate" (tema a Vil-a) de C. Po- tîngă și Gh. Zamfir, precum și documentul „1975 — anul celei mai severe crize din perioada postbelică a țărilor capitaliste".

R. P. CHINEZĂ

Noi obiective ale petrochimiei

La 15 februarie tragere specială „Pronoexpres"Administrația de Stat Loto- Pronosport organizează in ziua de 15 februarie prima tragere specială Pronoexpres din acest an. Se vor atribui numeroase și importante premii in autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda S- 100", ciștiguri în bani de valori fixe și variabile, precum și excursii în U.R.S.S (de două locuri pe ruta Kiev — Leningrad — Moscova, cu trenul și avionul, durata circa 14 zile) R.P. Polonă (cu autocarul, durata circa 15 zile) Turcia (cu autocarul, durata circa 8 zile) și Grecia (cu a-

vionul. durata 8 zile). La această tragere specială Pronoexpres se vor efectua 5 extrageri. Vor fi extrase 31 de numere ciștigătoa- re. Participarea se face cu bilete de cîte 3 lei, 6 lei și 15 lei, ultima variantă avind dreptul de participare la toate extragerile.Depunerea biletelor ciștlgătoa- re se. va face pină în ziua de joi, 19 februarie 1976, la ora 13, in orașele reședință de județ și pină în ziua de miercuri, 18 februarie 1976, la ora 13, în celelalte localități.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 șî 17 februarie. In țară : Vreme închisă, mai ales în primele zile. Vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, care pe alocuri se vor transforma în lapoviță și ploaie, mai frecvent în jumătatea de sud a țării. Vîn- tul va sufla potrivit, cu intensificări de scurtă durată. La munte va ninge viscolit. Temperatura va crește ușor. Minimele vor fi cuprinse între minus 16 și minus 6 grade, în Transilvania și Moldova, izolat mai coborite la început, și minus 6 și plus 2 grade în restul țării, iar maximele intre minus 5 și plus 5 grade. în București : Vreme închisă, mai ales în primele zile. Temporar vor cădea precipitații. îndeosebi sub .formă de ninsoare.

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA FEBRUARIE 1976I : 32 87 83 35 41 82 68DIN 13Extragerea85 49Extragerea2 51 84 28FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :942 325 lei. a Il-a : 55 6 89 37 64

Constituind o preocupare de seamă în pro- ces'ul dezvoltării economice a R.P. Chineze, industria petrolului și petrochimiei a cunoscut un avînt deosebit în ultimii ani. Abundența resurselor de petrol identificate și date în exploatare în ultimii zece-cincispre- zece ani, ca și tățile mereu ale economiei nale în plină tare și modernizare au determinat orientarea unor importante investiții si e- forturi spre crearea unor capacități de producție care, printr-un înalt grad de tehnicitate. să contribuie în măsură tot mai mare la valorificarea complexă a importantelor zăcăminte de „aur negru".Cincinalul pe care poporul chinez J-a încheiat anul trecut cu rezultate remarcabile a consemnat realizări deosebite in dezvoltarea acestui domeniu, atit prin darea în exploatare a unor noi sectoare în renumitele bazine petroliere de la Tacin, Takang, Shen- gli etc., cît și prin sporirea apreciabilă a capacităților de prospecțiune, extracție, transport si prelucrare a țițeiului. De altfel, anul . trecut s-au încheiat lucrările de construcție a conductei Tacin — Pekin, cu un traseu de peste 1 500 km, care, traversînd numeroase provincii, zone muntoase dificile si riuri, poate aduce țițeiul din inima stepei pină în rezervoarele uriașului , combinat petrochimic „Răsăritul roșu" situat în apropierea capitalei.De curînd, din zona Șanhaiului — renumit centru industrial al Chinei populare — au sosit știri despre încheierea, în linii generale, a lucrărilor de construcție a unui alt mare și modern obiectiv care va purta nu-

necesi- sporite națio- dezvol-

mele de „Uzina petrochimică generală din Șanhai" și a cărui activitate se. va axa, în principal, pe producerea unei variate game de fibre sintetice. IDe pe acum au fost construite opt din cele zece uzine care vor alcătui complexul și au fost terminate alte proiecte de proporții legate de activitatea acestei mari întreprinderi : un chei petrolier, un tronson de cale ferată, instala-
CORESPONDENȚĂ 

DIN PEKIN

ții de evacuare a apelor reziduale, podul peste fluviul Huangpu, locuințele personalului, un spital, magazine. instituții școlare și altele. Prima din cele 18 instalații complete de prelucrare, care vor funcționa zi și noapte aici, va fi dată curînd în folosință. mareînd astfel inaugurarea, la început de cincinal, a importantului complex pe- . trochimic.înscriindu-se în contextul amplei mișcări de accelerare a ritmului de dezvoltare industrială a țării, construirea rapidă a noului obiectiv a antrenat eforturile pline a peste mii de din cele sectoare prezenți
de abnegație cincizeci de constructori, mai diverse de activitate, pe respectivele șantiere.Pentru a profita de sezonul de iarnă — perioadă favorabilă lucrărilor digurilor mii de înfruntat temperaturile te și vînturile puternice. realizînd in numai o lună un dig lung de 8,5 km prin deplasarea unui volum de 1,2 milioane mc de pă-

de înălțare a— zeci de muncitori au cu stoicism scăzu-

mint. în mod normal, realizarea structurilor pentru o fabrică de oxigen ca aceea din cadrul marii întreprinderi necesita, după cum s-a apreciat, un an de muncă încordată. Iată însă că de la inaugurarea șantierului și pină la darea în folosință a fabricii au fost suficiente doar 134 de zile. La fel și în "cazul atelierelor unde smt trase fibrele poliacrili- ce, ateliere ce acoperă o suprafață de 34 000 mp : perioada de construcție a fost redusă de la șase luni, cit era prevăzut initial, la numai 45 de zile. Totodată, cu fermitatea și conștiinciozitatea in muncă ce-i caracterizează, constructorii chinezi au respectat cu strictețe exigentele asigurării unei înalte calități a lucrărilor. Un exemplu — modul cum s-a lucrat la instalarea celor 33 de rezervoare sferice de oțel pentru gaz lichefiat ; cel mai mare dintre ele, înalt cit un bloc cu 4—5 etaje, este alcătuit din 66 de tole de oțel cu mare rezistență, a căror îmbinare presupune o precizie riguroasă. încredințată Uzinei de sudură nr. 2 din Șan- hai, execuția acestor lucrări a fost ireproșabilă.în general, noul complex este rezultatul înfăptuirii unui total de 46 de proiecte, la a căror elaborare și executare au participat aproape o sută de unități din Șanhai. Atît timpul record, cît și modul în care au fost realizate lucrările constituie mărturii semnificative ale talentului și hărniciei muncitorilor. tehnicienilor, inginerilor din China populară, a însuflețirii și hotăririi de care sint animați în opera de construcție socialistă.
Ilie TECUȚĂ
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JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂINNSBRUCK 13 (Agerpres). — Concursul de biatlon s-a încheiat cu proba de ștafetă 4x7,5 km, probă desfășurată pe pîrtia de Ia Seefeld și ciștigată de formația U.R.S.S. Aceasta a întrecut cu aproape patru minute formația Finlandei, medaliată cu argint. Echipa României s-a situat pe locul 10 (din 15 echipe participante).
★Patinatorul norvegian Jan Egil Storholt a cîștigat medalia olimpică de aur în proba de 1 509 m. Timpul realizat de Jan Egil Storholt (l’59”38/100) constituie un nou record olimpic. Pe locul .secund s-a clasat Iuri Kondakov (U.R.S.S.). Olandezul Hans van Helden, deținătorul celei mai bune performante mondiale din acest an — 1’59”12/100, a obținut me-'', dalia de bronz.
★Surpriza zilei a fost. realizată de schioara canadiahă Kathy Kreiner, învingătoare în proba de slalom uriaș, desfășurată pe o pîrtie în lungime de 1 225 m. cu 49 de porți și o diferență de nivel de 385 m. In vîrstă de 18 ani, Kathy Kreiner a debutat în schiul de performanță la 14 ani, cind a fost inclusă în echipa Canadei. dar In ultimii doi ani nu reușise să cîștige nici o cursă internațională! Medalia de argint a revenit schioa- rei vest-germane Roși Mittermaier, care pentru numai 12 sutimi de secundă a ratat prilejul de a egala performanțele lui Toni Seller și Jean- Claude Killy, singurii schiori alpini

cîștigători a- cîte trei medalii de aur la o singură ediție a J.O.
★Pe pîrtia de la Igls au început întrecerile olimpice ale echipajelor de bob patru persoane. După primele două manșe, în clasament conduce R. D. Germană cu timpul de l’49”07/i00, urmată de R. F. Germania — l’49”69/100, Elveția — 1’49”77/ 100. Primul echipaj al României (pilot Dragoș Panaitescu) ocupă locul 8, cu timpul de l’51”05/100. La concurs participă 21 de echipaje.
★în turneul de hochei pe gheață (grupa B), selecționata României a învins aseară cu scorul de 4—3 (2—0, 0—1, 2—2) reprezentativa Elveției. Hocheiștii elvețieni au jucat bine m acest meci, dar românii, mai abili în mînuirea crosei și cu o condiție fizică superioară, au obținut o victorie meritată — relatează corespondenții agențiilor de presă. Cel mai bun jucător ai echipei române a fost D. Tureanu, autorul a trei goluri în , acest dificil meci. Al patrulea punct al echipei române l-a înscris Marian Pisaru, Intr-un alt joc al grupei B, echipa Japoniei a învins cu scorul de 7—5 (4—3, 2—1. 1—1) formațiaBulgariei.In grupa A, selecționata U.R.S.S. a învins cu scorul de 7—2 (3—0, 1—0, 3—2) echipa Finlandei.Pe primul loc în clasamentul acestei grupe se află echipa U.R.S.S. cu 8 puncte, urmată de Cehoslovacia — 6 puncte, S.U.A. — 4 puncte, Finlanda — 2 puncte, R. F, Germania — 2 puncte și Polonia — zero puncte.

BOX: Program intens pentru boxerii din iotul 
reprezentativPugiliștii din lotul reprezentativ au susținut ieri. Ja Snagov, a treia reuniune de verificare cu parteneri de antrenament de Ia secțiile de box ale cluburilor Steaua și Rapid din București. Au boxat cel puțin trei reprize Al. Turei, R. Cosma, N. Robu, C. Gruiescu, F. Ibrahim, I. Lungu, Gh. Enache, G, Pometcu, S. .Cuțov,'. C. Cuțov, V. Silberman, V. Dideâ,. Al. Năstac, C. Dafinoiu, V. Vrînceanu și M. Simon.La începutul săptămînii viitoare va avea loc o nouă verificare cu parteneri de la cluburile Dinamo și Metalul București, după care vor urma alte meciuri peste hotare, astfel : trei reuniuni în R. F. Germania (19— 24 februarie) pentru Pometcu. Lungu,

Silberman, Didea, Năstac, Dafinoiu șî Vrînceanu ; două reuniuni în Grecia (20—27 februarie) pentru Ibrahim, S. Cuțov, Gh. Enache ; o intîlnire internațională în Tunisia la care vor lua parte și Cosma, Robu, Gruiescu, Lungu, Pometcu, S. Cuțov, Silberman, Didea și Năstac.La un turneu important din Thailanda (4—15 martie) vor concura Turei, Ibrahim, C. Cutov, Dafinoiu și Simon. în raport de planul de pregătire, componentii lotului reprezentativ vor fi apoi înscriși la „Turneul pe categorii de greutate" (Brăila și Galați, 8—14 martie), „Centura de aur" (19—25 aprilie) și Balcaniadă (Zagreb, 2—7 iunie).
ATLETISM: Pregătiri 

europeneBiroul federației de specialitate a stabilit componenta grupului de sportivi români care va participa la campionatele europene pe teren acoperit (Mtinchen, 21 și 22 februarie). Au fost aleși atleți și atlete care au avut in planul de pregătire olimpică o perioadă de verificări pe terenuri acoperite și care, pe de altă parte, au îndeplinit haremurile stabilite de F.R.A. pentru întrecerile de la Miin- chen. La unele probe feminine vor concura Natalia Andrei-Mărășescu europeană în Spînu (lungi-(1 500 m), campioană sală In 1975, și Doina

pentru campionatele 
in salăme), iar la masculin Gheorghe Ghf- pu (1 500 m). Paul Copu (3 000 m), Carol Corbu (triplu-salt), Dumitru Iordache și Ștefan Lăzărescu (ambii la lungime).

TENISRezultate din «ferturile de finală ale turneului de la Toronto : Riessen — Roche 6—1, 6—4 ; Borg — Am- ritraj 6—3, 6—4. Celelalte partide sînt : Năstase — Hrebec și Kodes — Gerulaitis.
(Urmare din pag. I)mai largă și mai intensă pe plan bi . șl multilateral.în cadrul acestor relații strînse, tara noastră pune un accent deosebit pe colaborarea economică șl teh- nico-științifică, pe bazele deplinei egalități în drepturi, ale echității și avantajului reCiproc. Țara noastră întreține în prezent relații economi4 ce cu peste 90 de state din Asia, A- frica și America Latină. Cooperarea cu aceste țări îmbracă forme variate, între care construirea în comun de obiective prin livrări de echipamente pe credit, producerea in comun de instalații și utilaje, acordarea de asistență tehnică, crearea de societăți mixte de producție și comercializare — forme superioare de cooperare, de natură să contribuie substanțial la punerea în valoarea resurselor naționale ale țărilor în curs de dezvoltare. Ia făurirea unei industrii proprii, modernizarea agriculturii, formarea cadrelor naționale.Rodnicia acestor eforturi iși găsește expresie în faptul că volumul schimburilor economice dintre România și aceste țări a fost în anul 1975 de peste cinci ori mai mare decit în 1970.S-au adincit și extins, de asemenea, legăturile pe plan politic ale României cu țările în curs de dezvoltare. Tot mai frecvente au devenit contactele și schimburile de vizite la nivel înalt și la alte niveluri. O importanță deosebită pentru realizarea acestor obiective au legăturile de prietenie și solidaritate promovate de P.C.R. cu partidele democratice și progresiste din țările în curs de dezvoltare. Totodată, România colaborează strlns pe plan:politic cu țările în curs de dezvoltare la O.N.U., cit și in alte foruri și. organisme internaționale. Se poate afirma că nu a existat inițiativă sau acțiune mai importantă a „Grupului celor 77“ care să rtu fi fost sprijinită de țara noastră.Hotărîrea adoptată acum la Ma

nila deschide noi perspective pentru adincirea și diversificarea relațiilor de colaborare, atit bilaterală, cit și multilaterală, dintre România și celelalte țări in curs de dezvoltare. Se poate aprecia că se creează astfel un cadru și mai rodnic, o bază și mai solidă pentru intensificarea conlucrării și împletirea eforturilor în vederea accelerării progresului economic și social, pentru o participare tot mai activă la dialogul internațional asupra marilor probleme ale lumii contemporane, pentru găsirea

loce sistematic și pe o lungă perioadă dc timp o parte însemnată din venitul național pentru dezvoltare. Propria experiență istorică a țării noastre demonstrează că rezultatele importante obținute în creșterea rapidă și modernizarea bazei tehni- co-materiale a societății, în ridicarea nivelului de trai al populației sint nemijlocit legate de volumul fondurilor alocate pentru investiții, de concentrarea eforturilor întregului popor in vederea creșterii în ritm rapid a forțelor de producție. Con-

unor soluții selor tuturorAlături de dezvoltare, ____energie pentru lichidarea decalajelor economice și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, problemă cardinală, de care depind înseși progresul șl perspectivele de pace durabilă ale întregii omeniri.Poziția de principiu a tării noastre.1 care și-a găsit expresie și in cunoscutul document cu privire la noua ordine economică, înaintat de România la O.N.U., pornește de la convingerea că în lichidarea subdezvoltării, In înlăturarea treptată a decalajelor, factorul este chemată să impulsioneze efor- declsiv îl constituie efortul propriu al fiecărui popor, utilizarea la maximum a resurselor naționale, unirea energiei și capacităților creatoare pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru crearea unei industrii și agriculturi de înaltă productivitate, pentru progresul rapid al Întregii economii a fiecărei țări rămase în urmă. In concepția țării noastre, aceasta presupune să se a-

li

corespunzătoare intere- popoarelor.celelalte țări in curs de România va milita cu
stituie, desigur, un fapt deosebit de pozitiv că actuala reuniune de la Manila a confirmat valabilitatea generală a acestei orientări, a pus puternic în evidență — ca una din concluziile esențiale — Însemnătatea primordială a efortului propriu al fiecărui popor în cadrul strategiei dezvoltării în fiecare țară in curs de dezvoltare și a lichidării rămînerii în urmă pe plan mondial.Odată cu intensificarea eforturilor proprii, un loc important pentru accelerarea progresului țărilor în curs de dezvoltare are lărgirea colaborării internaționale, care, desfășurindu- se în condiții de egalitate și echitate,tul național, să accelereze ritmul . dezvoltării — ceea Ce este in interesul general, inclusiv al țărilor a- vansate.în acest sens, România este hotărită ca. împreună cu celelalte state în curs de dezvoltare, să acționeze pentru sprijinirea eforturilor acestor state prin statornicirea unor raporturi echitabile între prețurile materiilor prime și cele ale produselor indu»-

larg, fără discrimi-triale ;nări, la cuceririle științei și tehnicii contemporane ; desfășurarea pe baze stabile a relațiilor valutar-financiare prin stabilirea unui nou sistem valutar ; crearea condițiilor pentru formarea de cadre naționale ; elaborarea unor planuri speciale de acțiune în vederea accelerării progresului țărilor in curs de dezvoltare.Pe aceeași linie, țara noastră va face totul, umăr la umăr cu toate statele in c.urs de dezvoltare, cu țările nealiniate, pentru înfăptuirea

accesul tele, fără deosebire de orînduire socială, in scopul depășirii politicii de blocuri, înfăptuirii dezideratelor destinderii și securității in întreaga lume.Exprimîndu-și deplina satisfacție pentru hotărîrea adoptată de reuniunea de la Manila, România își reafirmă hotărîrea de a intensifica, in continuare, cooperarea cu țările în curs de dezvoltare, de a extinde și diversifica legăturile economice și conlucrarea pe plan politic, de a multiplica schimburile culturale, în vederea mai bunei cunoașteri reciproce și apropierii popoarelor noastre. Devenind membră a grupului de state latino-americane, grup care a reuniunea de la Manila de admitere a României celor 77“, țara noastră să facă totul pentru in- raporturilor de colabora-dezarmării, in primul rînd a dezarmării nucleare, pentru transferarea unei părți a uriașelor resurse devenite astfel disponibile în scopul lichidării fenomenului subdezvoltării pe glob. De asemenea, tara noastră este hotărită să-și întărească conlucrarea cu. aceste state pentru democratizarea și îmbunătățirea activității O.N.U., pentru ca ponderea consider rabil sporită a țărilor în curs de dezvoltare în viata internațională să-și găsească o reflectare mai eficientă in activitatea organizației, in dezbaterea și solutionarea tuturor marilor probleme ale contemporaneității.Eforturile pentru dezvoltarea continuă a colaborării și conlucrării multilaterale a României cu țările in curs de dezvoltare sc integrează intru totul — așa cum subliniază Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — in politica generală a țării noastre, ca țară socialistă și in același timp ca țară in curs dc dezvoltare, de întărire a solidarității și colaborării cu toate forțele progresiste, de promovare a principiilor coexistenței pașnice, de lărgire a colaborării cu toate sta-

înaintat Ja propunerea în „Grupul este decisă tensificarea re pe multiple planuri cu țările Americă Latine, in lumina declarațiilor solemne, acordurilor și celorlalte documente semnate cu aceste țări, cu ocazia contactelor la nivel înalt.Este evident că această colaborare, răspunzînd atît intereselor poporului român, cît și ale celorlalte țări in curs de dezvoltare, este în deplină concordantă cu interesele tuturor popoarelor, ale cauzei colaborării, păcii și destinderii în întreaga lume. Participarea României, ca și a altor țări socialiste, la activitatea „Grupului celor 77" va contribui la dezvoltarea colaborării dintre țările socialiste și țările lumii a treia, la întărirea unității dintre toate forțele progresiste ale omenirii — deziderat esențial al contemporaneității?"In acest spirit, țara noastră este ferm hotărită să se manifeste ca un factor activ și constructiv în cadrul „Grupului celor 77", să acționeze, alături de celelalte țări în curs de dezvoltare, de toate țările lumii, pentru .statornicirea unei noi ordini economice internaționale, pentru împlinirea idealurilor de progres ale tuturor popoarelor.
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Vizita în Olanda a ministrului 
afacerilor externe al României

angola Noi localități eliberate
de forțele armate ale M. P. L A

\ belgrad Pregătiri pentru
Conferința tarilor nealiniate » »

© Primire la regina Iuliana © Continuarea convorbirilor oficiale 
@ Vizită la Camera a doua a Statelor GeneraleHAGA 13 — Corespondentul Agerpres transmite : Vineri, regina Iuli- ana a primit pe ministrul afacerilor externe al României, George Maco- vescu. care se află în vizită oficială in Regatul Țărilor de Jos.Din partea președintelui Republicii Socialiste. România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceăușeșcu, ministrul de externe român a transmis suveranei Olandei și prințului Bernhard un mesaj în care sînt adresate cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate pentru poporul olandez prieten.Exprimînd gratitudinea pentru mesajul adresat, suverana Olandei a transmis personalși în numele prințului Bemhard, președintelui Româ-

niei și tovarășei Elena Ceaușescu, urări de sănătate și de succese, precum și sentimentele de respect ale poporului olandez.în timpul întrevederii au fost evocate, ca momente de o deosebită însemnătate în evoluția pozitivă a relațiilor româno-olahdeze, întîlnirile. și convorbirile care au avut loc cu prilejul vizitelor efectuate de președintele Nicolae Ceaușescu' și tovarășa Elena Ceaușescu, în Regatul Țărilor de JoS, în 1973, și de regina Iuliana și prințul Bernhard în România, în 1975. A fost subliniat faptul că dialogul la nivel înalt între cele două state este rdvelator pentru spiritul de prietenie de care sînt animate popoarele român și olandez.

LUANDA 13 (Agerpres). nicatele difuzate de postul de radio , Luanda și reluate de agențiile internaționale de presă anunță că forțele armate ale Republicii Populare Angola, sub conducerea M.P.L.A., au eliberat orașul Luso, situat în partea de sud-est a țării, precum și alte localități și puncte strategice amplasate de-a lungul magistralei feroviare transangoleze care asigură comunicația directă între regiunile din estul și vestul țării. Eliberarea orașului Luso, important nod de cale ferată, a permis instaurarea controlului efectiv și deplin de către Guvernul Republicii Populare Angola asupra acestei căi de comunicație. în baza unei hotărîri a guvernului, s-a trecut la reconstrucția acestei linii ferate pentru a fi redată circulației în timpul cel mai scurt. Concomitent,

— Comu-

* *în cursul aceleiași zile, la Ministerul Afacerilor Externe ău continuat convorbirile oficiale româno-olande- ze. Convorbirile au îmbrățișat atît aspecte ale relațiilor bilaterale, cît și o serie de probleme de interes general — situația politică din Europa după Conferința pentru securitate și cooperare, negocierile de la Viena și dezarmarea generală, situația din Orientul Apropiat, aspecte ale instaurării noii ordini economice mondiale.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de deplină înțelegere.’ în spiritul bunelor raporturi care caracterizează relațiile dintre România și Olanda, au participat membri ai celor două delegații, precum și Traian Pop, ambasadorul României la Haga, și A. H. Croin, ambasadorul Olandei la București. Rezultatele discuțiilor, care au fost încununate de succes, au fost consemnate într-un comunicat comun.Vineri după-amiază, ministrul român a făcut o vizită la Camera a doua a Statelor Generale, unde întîlnit cu dr. s-aA. Vondeling, pre-

ședințele camerei. Ca și în vizita Ia Camera Superioară a Statelor Generale, în cadrul convorbirii care a avut loc au fost abordate probleme ale activității parlamentare din România și Olanda, subliniindu-se că extinderea și adîncirea pe mai departe a raporturilor dintre parlamentarii din cele două țări va contribui la o și mai bună cunoaștere, la întărirea prieteniei dintre popoarele român și olandez.Seara, ministrul afacerilor externe al -României a oferit, în saloanele ambasadei țării noastre, o recepție, la care au participat ministrul afacerilor externe al Olandei. Max van der Stoel, Rudolph Lubbers, ministru pentru . Tjerk Westerterp, ministrul porturilor, Alphonse van der ministrul agriculturii și lui, L. J. Brinkhorst, stat al membri hi guvernului olandez, de- putați, M.A.E.. politice, ziariști;

probleme economice, trans- Stee, pescuitu- secretar de afacerilor externe, alțifuncționari superiori în reprezentanți ai partidelor
paris Încheierea convorbirilor Ia nivel înalt

PARIS 13 — Corespondentul nostru transmite: Vineri, la amiază a. luat sfirșit cea de-a 27-a întîlnire la nivel înalt franco—vest-germână, prilejuită de vizita în Franța a cancelarului Helmut Schmidt.în declarațiile făcute presei,, președintele Valery Giscard d’Estaing și Helmut Schmidt s-au referit, printre altele, la situația monetară, afirmînd că cele două guverne sînt decise să pună în practică acordurile intervenite la Rambouillet și să mențină me-

canismul „șarpelui monetar". în acest sens, șeful statului francez a precizat că, la oră actuală, nimic nu justifică o modificare a raporturilor de schimb între monedele celor două țări.’ în cursul convorbirilor au fost abordate, de asemenea, aspecte ale cooperării bilaterale . în domeniile agricol, tehnico-științific și energetic; Miniștrii de externe ai celor două țări au trecut în revistă principalele probleme ale vieții politice internaționale.
guatemala Apel pentru reconstrucția 

zonelor devastate de seismeCIUDAD DE GUATEMALA 13 (A- mită reconstruirea zonelor devasta- gerpres). — într-o alocuțiune radiotelevizată, șeful statului guatemalez, Eugenio Kjell.Laugerud,.a lansat, un apel către întreaga populație pentru accelerarea activităților de reconstruire a țării, după valul de cutremure resimțit briferie, forturilor R.elevind mitare la măsuri de urgență, ci de necesitatea unor decizii instituționale. economice și sociale care
începînd de la 4 fe- și pentru susținerea e- de dezvoltare națională, că nu este vorba de o li-

să per-

te de seisme, președintele Laugerud a asigurat că guvernul guatemalez este gata sâ-și „îndeplinească rolul ce-'i revine cu rapiditate și energie".El a. anunțat diverse măsuri menite să permită o intensificare a e- forturilor, îndeosebi facilități, de credite bancare, stabilirea unui’ fond de 20 milioane dolari pentru reconstruirea locuințelor, refacerea prioritară a căilor de comunicații și reînființarea principalelor servicii publice.

berlin Intilnire
E. Honecker-L. C. PrestesBERLIN 13 (Agerpres). — Agenția A.D.N. informează că la Berlin a a- vut loc o întîlnire între Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., și Luis Carlos Prestes, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Brazilian. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de informații și de păreri, cu privire la probleme actuale ale situației internaționale, Ia dezvoltarea mișcării comuniste internaționale și la politica celor două partide.

PARIS 13 (Agerpres). — într-un interviu acordat la Paris agenției Prensa Latina, Rodney Arismendy, prim-secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, se referă la unele aspecte ale situației din țara sa, la poziția partidului comunist pentru obținerea de drepturi democratice.în ultimele luni — a declarat Arismendy — peste 1 000 de uruguayeni, în majoritatea lor militanți ai partidului comunist, au fost arestați, în prezent în Uruguay existînd peste 6 000 de deținuți politici.. El a denunțat. de asemenea, creșterea represiunii împotriva intelectualilor cu vederi progresiste, citind. în acest sens, concedierea a peste 700 de profesori de la Universitatea din Montevideo, arestarea unor oameni de artă din Capitala uruguayană.Rodney Arismendy a reafirmat poziția Partidului Comunist din Uruguay privind necesitatea întăririi unității tuturor forțelor progresiste și patriotice pentru formarea unui front comun în lupta de eliberare națională, de cucerire și apărare a drepturilor și libertăților politice.
★ țMONTEVIDEO 13 (Agerpres). — Prof. dr. Juan Josd Crottogini, vicepreședinte al coaliției de stingă „Frontul Amplu" din Uruguay, a fost arestat de către forțele combinate .ale armatei și poliției, anunță Prensa Latina, citind surse tei grupări.La alegerile generale diniembrie 1971, Juan Jose Crottogini a candidat din partea „Frontului Amplu" pentru funcția de vicepreședinte al țării.

se. arată postului M.P.L.A. asupra extremităților . ...   .Mocamades—Sierpo—Pinto.De la începutul acestei săptămîni— transmite postul de radio Luanda— forțele armate ale Republicii Populare Angola au eliberat opt mari orașe, au capturat toate principalele puncte strategice din tară și și-au instituit controlul deplin asupra a 10 din cele 14 centre provinciale din Angola. în relatările lor, agențiile internaționale informează că unitățile forțelor armate ale Republicii Sud-Africane care au invadat teritoriul Republicii Populare Angola se retrag în dezordine spre frontiera dintre Angola și Namibia, teritoriu ocupat ilegal de regimul de la Pretoria. Ele intenționează însă să mențină sub control, sub pretextul apărării regiunilor de frontieră, o fî- șie de teren din teritoriul angolez în lățime de aproape 80 km.
★Succesele obținute in eliberarea teritoriilor angoleze au fost însoțite de o serie de măsuri adoptate de Guvernul Republicii Populare Angola pentru redresarea situației economice, reluarea activității productive, lichidarea urmărilor intervenției străine și aprovizionarea populației care a avut de suferit. Astfel, Consiliul Revoluției, r.eunit la Luanda, a a- doptat legea cu privire la naționalizarea unor proprietăți și terenuri a- gricole aparținînd persoanelor care au părăsit țara sau au comis crime împotriva poporului angolez, precum și legea referitoare la serviciul militar.Pe de altă parte, se relatează că la Huambo — al doilea oraș ca mărime al Angolei — tehnicienii veniți de Ia Luanda au restabilit rețeaua de curent electric, avariată în septembrie anul trecut, și lucrează la restabilirea sistemului de aprovizionare cu apă a orașului. în același timp, la Luanda guvernul pregătește expedierea de ajutoare în alimente pentru populația orașului Huambo.

intr-un alt comunicat al de radio Luanda, forțele și-au instituit controlul și liniei ferate
BELGRAD 13. — Corespondentul nostru transmite : întrunit la Belgrad, Prezidiul Conferinței federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia a examinat pregătirile pentru cea de-a V-a Conferință a șefilor de stat și de guvern ai țărilor nealiniate, care va avea loc, în acest an, la Colombo.în expunerea cu privire la pregătirile pentru această conferință. Miloș Minici, , vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe, a relevat, printre altele, condițiile complexe de pe arena internațională în care se va desfășura conferința de la Colombo. El a arătat că cea de-a V-a conferință a țărilor nealiniate urmează să exprime evoluția acestei mișcări de la prima conferință de la Belgrad, și, In special, Se la conferința de la Alger, perioadă în care politica de nealiniere s-a transformat intr-un factor influent în cadrul politicii internaționale, pătrun- zind adînc în raporturile internaționale. Totodată, el a relevat creșterea

rolului țărilor nealiniate în soluționarea tuturor problemelor internaționale în general.Ministrul de externe iugoslav a spus că lupta pentru pace și independentă, pentru securitate, pentru dezvoltarea și democratizarea relațiilor internaționale rămîne concepția globală și. orientarea de lungă durată a politicii de nealiniere. Printre telurile imediate ale politicii de nealiniere, Minici a subliniat crearea condițiilor și posibilităților în vederea aplicării hotărîrilor cu privire la crearea unei noi ordini economice internaționale și orientarea în direcția dezvoltării și extinderii colaborării reciproce a țărilor nealiniate și a țărilor în curs de dezvoltare.Pe planul problemelor politice internaționale, el a subliniat necesitatea examinării posibilităților de angajare mai directă și de exercitare a influenței țărilor nealiniate în soluționarea crizelor și a situațiilor criză din lumea întreagă, apoi domeniul dezarmării, precum și legătură cu lărgirea procesului destindere.

BELGRAD 13 — Corespondentul nostru transmite : Iugoslavia apreciază pozitiv reuniunea de la Atena și rezultatul convorbirilor cu privire la colaborarea interbalcanică, drept un început al unui proces de lungă durată al dezvoltării colaborării economice și. tehnice multilaterale a țărilor balcanice, a declarat purtătorul de cuvînt al Secretariatului Federal pentru Afacerile Externe, Mirko Ka- lezici. După părerea Iugoslaviei, a spus el, convorbirile au evidențiat e- xistența unor posibilități relativ largi și au exprimat interesele comune im-

agențiile de pr^să
Delegația Fronlului Uni

tății Socialiste, condusă de tovarășul Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., aflată în Finlanda, a avut convorbiri cu conducerea Uniunii Democratice a Poporului Finlandez — S.K.D.L. Au participat Ele Alenius, președinte, Aarne Saarinen, prim-vi- cepreședinte, și Aimo Haapanen, secretar general al S.K.D.L. S-a făcut un schimb de păreri în probleme de interes comun, fiind exprimată dorința reciprocă de dezvoltare în continuare a relațiilor dintre F.U.S. și S.K.D.L. La convorbire a fost prezent Constantin Vlad, ambasadorul României in Finlanda.

La Budapesta, președinteleConsiliului Prezidențial al R.P. Ungare, Pal Losonczi, a avut vineri o întrevedere cu Dimitrios Bitsios, ministrul grec al afacerilor externe, aflat în vizită oficială. Ministrul elen a avut convorbiri și cu Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.
PfOÎOCaL 13 fet|ruarie s-a semnat, la Moscova, protocolul de colaborare bilaterală pe anii 1976—1977 Intre organizațiile publica Socialistă nea Sovietică. de ziariști din Re- România și Uniu-

agenția ale aces-luna no-
Convenție lomâno-Japo- 

Tieză. ka Tokio a avut loc semnarea convenției dintre România și Japonia pentru evitarea dublei impuneri privind taxele pe venituri. Convenția a fost semnată din partea japoneză de ministrul afacerilor externe, Kiichi Miyazawa, iar din partea română de ambasadorul României la Tokio, Nicolae Finanțu.

Cazul Lockheed": corupția,
C.ALEXANDROAIE

al cursei înarmărilor

te, se vor lua măsurile legitime impuse de asemenea practici ilegale.

Comunicat portughezo-
Spaniol. localitatea portugheză Guarda, situată în apropierea frontierei cu Spania, au avut loc, joi, convorbiri între ministrul spaniol de externe. Jose Maria de Areilza, și ministrul de externe al Portugaliei, Ernesto Melo Antunes. Comunicatul comun dat publicității, precizează că Portugalia și Spania au convenit să-și întărească colaborarea in domeniile cultural, economic, comercial și turistic. S-a convenit, totodată, organizarea cu regularitate a unor consultări între • miniștrii de externe ai celor două țări. ,

WASHINGTON mai puternici declarat secretarul de presă al Casei Albe. Totodată, acesta a făcut cunoscut că acele companii americane
care se dedau la acte de mituire nu vor beneficia de protecția Departamentului de Stat în cazul in care, in țară sau străinăta-Zf

un alintîntreaga presă din S.U.A. acordă. în a- ceste zile, spatii largi dezvăluirii unor cazuri flagrante de mituire de către firme americane a unor persoane din străinătate, în scopul de a-și asigura comenzi de armament, în condiții cît mai avantajoase pentru firmele respective. Un șir de asemenea cazuri a ieșit la iveală în cadrul anchetelor pe care le întreprinde „Subcomitetul senatorial pentru problemele companiilor multinaționale". Astfel, a fost anunțat că societatea „Lockheed Aircraft" — una din cele mai mari firme din domeniul industriei aerospațiale (3,2 miliarde dolari cifră de afaceri ; 60 000 de sa- lariați) — a recunoscut că pentru facilitarea vinzării produselor sale — bombardiere, elicoptere, avioane de luptă (între care și faimoasele „Ștarfighter", care au produs nenumărate accidente) submarine, bombe de diverse mărimi și utilizări etc, — a plătit nu mai puțin de 24,4 milioane dolari unor persoane din cercuri influente și de afaceri dintr-o serie de state ca Africa de sud. Spania, Japonia, Italia, Franța, R.F.G.. Turcia, Olanda, Columbia, Mexic și Venezuela.După cum subliniază presa de aici „Lockheed" nu este singura corporație americană care folosește mita si alte metode venale în scopul de a obține comenzi cît mai mari cu profituri maxime. In prezent se află sub investigații, pentru acordare de mită, și alte firme, între care și „Gulf Oil Corporation", „Occidental Petroleum Corporation", „North-

rop Corporation", „U- nited Brands Company".Dezvăluire^ acestor cazuri, scriu ziarele a- mericane, nu ar trebui să surprindă pe nimeni, întrucit terenul pentru asemenea practici ilegale este de mult pregătit, ca urmare a escaladării cursei înarmărilor și intensificării comerțului internațional cu arme. „Cazul Lock-, heed" — subliniază „New York Times" — aduce pe tapet însuși comerțul internațional cu armamente, în cadrul căruia practicile venale par a deveni procedee standard în ce privește modul de a opera". Ziarul amintit precizează că de Ia sfîrșitul celui de-al doilea război mondial S.U.A. au vîndut în circa 136 de țări armamente în valoare de 100 miliarde de dolari, cifră record. Peste 1 000 de corporații amerioane, inclusiv principalele concerne industriale, sînt angajate în prezent în fabricarea și exportul de armament. Se înțelege că asemenea firme care formează-ceea ce aici, în S.U.A., se numește „complexul mi- litaro-industrial" nu au nici un fel de scrupule de ordin moral cînd este vorba de a găsi plasament produselor lor, destinate exterminării în masă. Si este de prisos a se adăuga că tot aceste firme au cel mai mare interes în crearea și menținerea focarelor de tensiune și conflict, care stimulează comerțul cu arme.La aflarea veștilor cu privire la cazul „Lockheed" și la alte asemenea cazuri, guvernele, cercurile oficiale din-unele țări vizate — scrie presa a-

mericană — au ordonat începerea imediată a unor anchete pentru identificarea celor care s-au făcut vinovați de acceptare de mită ori. trafic de influență în vederea asigurării de comenzi pentru firme ” străine, adesea prin nesocotirea intereselor economice și politice naționale. In Japonia, este considerat ca vinovat principal Yoshio Ko- dama, ' dreapta, prieten al lumii interlope, cindva arestat și întemnițat pentru crime de război" („Newsweek"). Kodama ar fi solicitat și primit o mită de 7 milioane de dolari. Revista menționată subliniază că din mita dată de „Lockheed" profită mișcarea militaristă de extremă dreaptă a lui Kodama, care urmărește scopuri contrare intereselor naționale nipone. .Presa din u- nele țări vest-europe- ne — R.F.G., Italia, Franța etc. — protestează vehement împotriva procedeelor folosite de anumite firme furnizoare de armament. scriind , că a- ceste cazuri „ridică nu numai probleme de moralitate publică, ci și probleme legate de Independența și demnitatea națională" ale țărilor-client.în S.U.A., președintele Ford a ordonat deschiderea unor anchete care ar putea duce, scrie „Washington Post . la sancțiuni contra companiilor care au oferit mită u- nor oficialități străine. „Președintele mu poate trece cu vederea a- semenea activități veroase ale firmelor de afaceri și industriale americane și le condamnă în termenii cei

,extremist de militarist,care a fost

ALGER

Economiștii „lumii a treia" și noua
ordine economică internaționalăactiv pe plan internațional al României, ea însăși țară socialistă în curs de dezvoltare, in vederea identificării modalităților optime de eliminare, în timp cit mai scurt, a decalajelor economice, problemă de a cărei rezolvare depinde însuși viitorul omenirii.' încheierea . dezbaterilor economiștilor lumii a treia a coincis cu încheierea dezbaterilor unei alte reuniuni internaționale consacrate aceleiași probleme, a înlăturării subdezvoltării și făuririi noii ordini economice — „reuniunea celor 77 de Ia Manila". Anunțarea primirii în unanimitate a României ca membru al acestui grup a fost salutată cu satisfacție și în rîn- durile delegațiilor la conferința de Ia Alger, care au evidențiat, pe bună dreptate, că văd in aceasta o consacrare a colaborării și solidarității României cu țările în curs de dezvoltare.Dezbaterile congresului' s-au concretizat într-o „Declarație generală" care consemnează principalele cerințe și opțiuni pentru statornicirea noii ordini economice așa cum au fost ele reliefate în cursul dezbaterilor. participanții hotărind, totodată, după cum s-a mai a- nunțat, instituționali- zarea acestei reuniuni prin crearea „Asociației economiștilor din lumea a treia".

Mircea 
IONESCU

Problematica largă, cuprinzătoare, a statornicirii unei noi ordini economice mondiale ă constituit, timp de aproape o săptă- mînă, obiectul dezbaterilor „Primului Congres al economiștilor din lumea a treia" desfășurat la „Palatul Națiunilor", din Alger. Amplu dialog, cu participarea a aproape 300 de oameni de știință din numeroase țări, între care și România, a evidențiat că obiectivul fundamental al. dezvoltării independente a țărilor lumii a treia trebuie să aibă ca finalitate îmbunătățirea condițiilor de viață ale o- mului, justiția socială, împărțiți în mai multe comisii pe probleme, participanții au arătat că subdezvoltarea, moștenire a e- pocii întunecate a do- rrtinației și asupririi coloniale, constituie problema numărul 1 a acestor țări. Potrivit consensului congresiș- tilor, consolidarea independenței economice, accelerarea progresului general trebuie să pornească, în primul rînd, de la e- forturile proprii, de Ia valorificarea resurselor naturale și potențialului uman și finind seama de realitățile naționale ale fiecărei țâri — condiția esențială a acestui proces fiind afirmarea dreptului fiecărui popor de a fi stă- pin pe avuțiile naționale și a decide, in mod liber, asupra folosirii lor. Diversificarea producției agri-

cole ca ramură de bază a economiei țărilor lumii a treia ; crearea unui larg sector industrial ; accesul nestînjenit la cuceririle științei și tehnicii moderne ; statornicirea unui raport mai just între prețurile materiilor prime și cele ale produselor finite ; formarea de cadre naționale ; promovarea ■ unei largi cooperări internaționale, libere de orice discriminare și reciproc avantajoase — sînt tot atîtea alte direcții fundamentale a căror însemnătate a fost reliefată în cursul dezbaterilor și pentru a căror traducere în viață s-au formulat multiple idei și propuneri concrete.Se regăsesc în toate aceste direcții principale de acțiune propunerile bine cunoscute ale României, așa cum au fost ele sintetizate in documentele partidului și statului nostru, in cuvintări- le tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca și în documentul „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale", prezentat anul trecut la O.N.U. Semnificative sînt, de altfel, atenția de care s-a bucurat reafirmarea, în cuvin- tarea delegatului român. a liniilor principale ale poziției românești in problemele noii ordini economice, ca și aprecierile deosebite pe care numeroși delegați au ținut să le exprime la adresa rolului

/

de în în de

portante ale colaborării multilaterale în aceste domenii, în ciuda deosebirilor și-dificultăților care decurg în primul rînd din poziția diferită a țărilor balcanice. Chiar descoperirea acestor posibilități și stabilirea acestor interese ar trebui să constituie. un impuls, alături dă dezvoltarea relațiilor bilaterale, pentru înțelegerea reciprocă, însănătoșirea climatului și întărirea păcii în Balcani, ceea ce ar însemna și o contribuție la traducerea în viață a hotărîrilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

transmit:
cercetărilor cosmice, și academicianului francez Maurice Roy. pentru realizările sale în domeniul mecanicii.

„ConUictuI codului". Un nou incident a intervenit joi seara în cadrul „conflictului codului" dintre Marea Britanie și Islanda. După cum s-a declarat la Londra, fregata „Diomede" din forțele militare navale ale Angliei a intrat în coliziune, în largul coastelor Islandei, cu noniera „Baldur", sub pavilion landez. Cele două nave militare suferit avarii. ca- is- au
Convenția S.O.H.Y.O. LaTokio s-au încheiat lucrările Convenției Consiliului general al sinr dicatelor din Japonia (S.O.H.Y.O.), care a adoptat programul de acțiune al S.O.H.Y.O. în campania de primăvară din acest an, ce se va desfășura sub semnul revendicărilor sindicatelor nipone.

La Panmunjon a avut Ioc 0 nouă reuniune în cadrul convorbirilor dintre reprezentanții organizațiilor de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei, în cadrul oăreia reprezentantul R.P.D. Coreene a prfecizat că tratativele au ajuns la un stadiu de criză datorită poziției sud-coreene care încearcă să transforme aceste convorbiri într-un mijloc de propagandă anticomunistă.
Medaliila „Lomonosov" 

ps 1975. Prezidiul Academiei de Științe a U.R.S.S. a decernat medaliile de aur „Lomonosov", pe anul 1975, academicianului sovietic Mstislav Keldîș, pentru merite deosebite în domeniile matematicii, mecanicii și

Program laburist de com
batere a șomajului. MinistraI britanic de finanțe Dennis Healey a anunțat în Camera Comunelor inițierea unui program guvernamental pentru reducerea numărului șomerilor, aflat în creștere. Programul face parte dintre măsurile de redresare a economiei Marii Britanii, confruntată cu dificultăți mari.

Reprezentanții unui nu
măr de 16 țări riverane la Marea Mediterană, care participă la conferința de la Barcelona organizată sub auspiciile Programului O.N.U. pentru mediul înconjurător (U.N.E.P.), au adoptat o convenție și două protocoale menite sa protejeze împotriva poluării apele acestui bazin maritim. Guvernele țărilor participante la conferință se angajează, prin convenția adoptată, să „ia toate măsurile corespunzătoare" pentru a opri și preveni poluarea Mării Medi- terane.

LAGOS

LAGOS 13 (Agerpres). — Vineri seara, Guvernul federal al Nigeriei a difuzat, prin intermediul postului de radio Lagos, un comunicat în care se arată că trupele credincioase generalului Murtala Ramat Muhammed, șeful statului, au înăbușit o tentativă de lovitură de stat militară inițiată de către un grup de tineri ofițeri — transmit agențiile Reuter și France Presse. „Situația

se spune în comunicat — se află sub controlul forțelor armate și ale poliției, care , rămîn deplin atașate Guvernului federal al Nigeriei", întreaga țară — se menționează comunicatul guvernului federal situația evoluează normal, dar interesul securității de stat și publice au fost impuse restricțiile de circulație pe întreg teritoriul
CAPRICIILE VREMIIANKARA. — Valul de frig care persistă în Turcia de la începutul lunii ianuarie a făcut în ultimele zile noi victime. Numărul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza avalanșelor de zăpadă sau a rigorilor climatice a ajuns la 121. în ultimele 24 de ore, în estul țării' au murit din cauza frigului 6 persoane, iar alte 27 au pierit în urma prăbușirii a două avalanșe, în provincia Bitlis.

parte din locuitorii orașului la sud-est de Brisbane, au localitatea, ca urmare a iminent al inundațiilor.

în înin
Nigeriei.
Ipswich, părăsit pericolului

CANBERRA. — Sute de mii de hectare de pămînt arabil se află sub apă, ca urmate a ploilor abundente din ultimele zile, care însoțesc ciclonul „Allan", ameriințînd alte ferme și localități din trei state din Australia. Serviciile de urgență au apreciat situația drept critică, evacuînd populația din opt localități din zona nordică a statului New South Wales. în acest stat ploile tropicale din ultimele patru zile, cele mai serioase din ultimii 85 de ani, au dus la inundarea unei suprafețe de 204 800 kilometri pătrați. Aprovizionarea cu energie electrică a fost complet întreruptă în zona frontierei dintre statele Queensland și New South Wales, afectînd zeci de localități. O

MOSCOVA. — Gerurile i puternice din regiunea Mării Negre au provocat pentru navigația în zonele porturilor Herson și Nikolaev, spre care drumul navelor trece prin limanuri și canale. Pentru a se asigura activitatea neîntreruptă a porturilor sînt utilizate două spărgătoare de gheață care croiesc cale liberă caravanelor de nave maritime.

și viscolele nordică a greutăți

QUITO. — Bilanțul inundațiilor provocate de ploile abundente ce au căzut în ultimele trei săptămîni în zona de coastă a Ecuadorului indică un număr de 20 de morți, peste 100 de răniți și pagube materiale în valoare de aproximativ 30 milioane dolari. în apropiere de Esmeraldas, la 300 km nord de Quito, s-a produs o alunecare de pămînt, soldată cu 12 victime. Orașul rămîne izolat de restul țării. Cea mai mare parte a rîu- rilor de pe litoral au ieșit din matca lor, inundînd mii de hectare de cul-
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DE PRETUTINBEMI
• OMAGIU LUI MI

CHELANGELO. Cu ocazia manifestărilor dedicate lui Michelangelo — de la a cărui naștere s-au' împlinit anul trecut 500 de ani — marele pictor comunist italian Renato Guttuso a creat o suită de schițe, 6ur- prinzînd din unghiuri inedite cele mai cunoscute din sculpturile acestui titan al Renașterii. Din inițiativa autorităților mu-. nicipale din Roma, schițele sînt expuse la Palazzo Vecchio, pentru â permite să fie admirate de un număr cît mai mare de vizitatori. Presa italiană apreciază expoziția ca reprezentînd, poate, omagiul cel mai mișcător adus lui Michelangelo.
o ROBOȚI UTILI. cl- berneticienii din Ungaria lucrează la un model de robot de o factură deosebită fată de roboții antropomorfi din filmele științifico-fantastice. El este prevăzut cu „creier", „ochi" șl „mîini", dar nu are picioare. „Creierul" este un ordinator de producție ungară, iar „ochii" sînt instalații laser care „identifică" diferite obiecte, constată poziția, forma și caracteristicile lor, toate acestea fiind necesare pentru ca „mîinile" — dișpoziti- ve articulate de manipulare — să ridice, să deplaseze și să reașeze obiectele. Modelul este în. curs de asamblare și va constitui punctul de pornire pentru elaborarea, pe scară industrială. a unor sisteme similare de roboți, care vor reduce aprecia- bil durata operațiilor de încăr- care-descărcare.
• CONCLUZII ÎNGRI

JORĂTOARE. Capacitatea de exprimare prin scris a tinerilor în vîrstă între 13—17 ani lasă foarte mult de . dorit (vocabular sărac, propoziții simpliste, exprimare incoerentă, numeroase greșeli de ortografie). Aceasta este concluzia unui amplu test efectuat de Comisia pentru învățămînt a S.U.A. asupra unui număr de 80 000, de elevi. Fenomenul este pus pe seama preferinței pentru comunicarea verbală, în dauna celei scrise, într-un univers cotidian dominat de telefon și televizor, la care se adaugă avalanșa textelor mediocre de muzică ușoară, ca și a reclamelor și anunțurilor publicitare. Dacă nu se vor lua măsuri, apreciază comisia, această situație riscă să se repercuteze grav asupra generațiilor viitoare.
• GRIPA LA LON

DRA. Toate spitalele din Londra sînt în stare de alertă, din cauza epidemiei de gripă care bîntuie în întreaga Anglie, dar cu deosebire în capitală. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în ultima săptămînă s-au înregistrat 50 de cazuri mortale.
• PICTURI RUPESTRE 

ÎN PERICOL! Grotele din Altamira, provincia Santander (Spania) vor fi închise pentru public timp de două luni pentru a permite specialiștilor să studieze la fata locului mijloace noi de conservare a celebrelor fresce preistorice, amenințate tot mai mult cu. degradarea totală. Rămîne de văzut dacă specialiștii vor reuși să salvgardeze picturile rupestre, în condițiile în care grotele vor rămîne [în continuare deschise pentru, vizitatori. .Confruntate cu o problemă similară, autoritățile franceze au fost nevoite. în ultimă instanță, să închidă definitiv pentru public celebrele grote de la Lascaux, din Perigord ; în schimb, a început construirea, în apropiere, a unei replici exacte a acestor grote, inclusiv desenele ce le împodobesc pereții.
• TRANDAFIRUL... SE

CULAR. Un trandafir ^perfect conservat, care a înflorit c& peste... 800 de ani în urmă, a fost găsit cu prilejul unor lucrări de restaurare efectuate în biserica mănăstirii Romsey, din sudul Angliei. Lucrătorii care au demolat un zid al bisericii âu descoperit o nișă datînd din 1120, în care se afla un trandafir uscat cu diametrul de 4 centimetri. Paleobotanistul chemat special de la Londra pentru a scoate floarea din nișă fără a o deteriora a avut nevoie de 4 ore pentru această operațiune. El și-a exprimat speranța că semințele extrase din floare ar putea încolți odată semănate în pămînt. Trandafirul descoperit la Romsey este cel mai vechi specimen botanic identificat pe teritoriul Europei.
• VESTIGII ASIRIENE.O echipă de arheologi irakieni a descoperit pe un șantier din nordul țării mai multe tăblițe de alabastru purtînd inscripții care datează din secolul IX î.e.n. Potrivit părerii specialiștilor, a- ceste tăblițe sînt din epoca regelui Ashur al II-lea, care se afla la conducerea regatului <a- sirian în vremea respectivă. Totodată, arheologii irakieni au scos la iveală. în urma săpăturilor, cupe și urne de fildeș — decorate cu figuri mitologice, precum și obiecte din aur încrustate cu pietre prețioase. A- ceste săpături au fost făcute pe locul fostului palat al regelui Nimrod, din străvechea cetate asiriană Ninive.
• METEORIT SAU SA

TELIT ? în seara de 11 februarie, locuitorii Leningradului au putut urmări pe cer deplasarea unui corp incandescent. Fenomenul a durat 10—12 secunde. După cum relatează agenția T.A.S.S., părerile specialiștilor .sînt împărțite. Unii afirmă că a fost vorba de'un meteoyit de dimensiuni mijlocii sau mari, iar alții consideră că a fost un satelit artificial al Pămîntului, care a ars imediat ce a pătruns in straturile dense ale atmosferei.
export-import


