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la ordinea zilei :• repararea utilajelor 
•preluarea semințelor •fertilizarea solului 
© organizarea formațiunilor de lucruLa recentul Congres al consiliilor populare a fost subliniată pe larg obligația consiliilor populare de a asigura înfăptuirea integrală a programelor de creștere a producției agricole vegetale și animale în fiecare comună, atît în unitățile socialiste, cit și în gospodăriile populației, astfel încit fiecare județ să-și acopere necesitățile de produse a- gricole din resurse proprii și, totodată, să contribuie într-o măsură tot mai mare la sporirea fondului central de produse agricole al statului. „Principalul,este acum — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la Congres — să se treacă Cu toată hotărîrea la aplicarea măsurilor stabilite, mobilizîndu-se e- nergia și capacitatea creatoare a întregii țărănimî pentru înfăptuirea obiectivelor prevăzute". încă din aceste zile premergătoare campaniei agricole de primăvară trebuie să se acționeze hotărît în vederea asigurării tuturor condițiilor necesare care să permită obținerea de recolte mari în acest an.Buna desfășurare a lucrărilor a- gricole de primăvară presupune. în primul rînd. repararea și revizuirea cu grijă a întregului utilaj agricol. Potrivit programului de măsuri stabilit de ministerul de resort, a- ceastă acțiune trebuie încheiată pînă la 20 februarie. în cele mai multe stațiuni pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderi agricole de stat această ' activitate-a fost bine organizată, astfel incit.. la. această dată, deci cu mult înainte de termenul stabilit, s-a încheiat repararea tractoarelor și mașinilor agricole care vor fi folosite în campania de primăvară. Pe ansamblul S.M.A., tractoarele au fost rena- rate în proporție de 92 la sută. Sint însă județe în care această lucrare a întîrziat atît datorită unor defecțiuni în organizarea muncii în ateliere, cit și faptului că lipsesc unele piese de schimb. Este necesar ca ministerele de resort să întreprindă măsuri ferme în vederea asigurării de către uzinele constructoare de mașini a tuturor pieselor de schimb.

Pentru ca în timpul campaniei a- gricole de primăvară toate tractoarele și mașinile agricole să func- totul altfel se prezintă situația în județele Arad, Timiș, Covasna, Teleorman, unde cooperativele agri-ționeze perfect, fără întreruperi, tre- cole nu au fertilizat nici jumătate 
buie să se facă recepția lor cu cea din suprafețele prevăzute. Timpulmai mare responsabilitate. Comisiile alcătuite în acest scop au datoria să verifice tractor cu tractor, mașină cu mașină, iar proce- sele-verbale de recepție ce le vor întocmi cu acest prilej, purtînd girul atît al celor care le-au reparat cît și al celor ce le-au recepționat, să constituie o garanție că în campania agricolă de primăvară toate utilajele vor funcționa în cele mal bune condiții.Folosirea unor semințe de bună calitate, condiționate din vreme șl tratate împotriva bolilor, prezintă o mare însemnătate pentru obținerea unor recolte mari la hectar. Față de alți ani. organele agricole au asigurat cantități îndestulătoare de semințe pentru aproape toate culturile. De asemenea, ministerul de resort a făcut repartizarea lor pe județe încă de la sfîrșitul lunii decembrie, ceea ce a permis ca și mutațiile să se efectueze mai repede decit în alți ani. Important este ca, în aceste zile, unitățile agricole să preia de la bazele de recepție toate semințele care le-au fost repartizate, acordînd prioritate celor ce se insămînțează în primele zile ale primăverii : plante furajere, orz, floarea-soarelui etc. Trebuie a- rătat că,‘deșL ne aflăm la mijlocul lunii februarie, un șir de cooperative agricole din unele județe nu au ridicat de la bazele de recepție decît cantități mici de semințe. Or, cu cît se apropie primăvara, cu atît lucrările se vor aglomera.îngrășămintele naturale constituie 

o cale principală de sporire a recoltelor. Potrivit programului întocmit de Ministerul Agriculturii. în primele două luni ale acestui an în cooperativele agricole trebuie fertilizate cu gunoi 176 000 hectare, în numeroase unități agricole sezonul rece a fost folosit din plin pentru transportul acestora la cîmp. Cu

care a rămas pînă la începerea lu
crărilor agricole de primăvară tre
buie folosit din plin pentru a se 
transporta la cîmp toate cantitățile 
de gunoi de grajd aflate in fermele 
unităților agricole sau în gospodă
riile locuitorilor de la sate.în această perioadă trebuie făcute numeroase alte lucrări : asi
gurarea răsadurilor pentru cultu
rile timpurii de legume, amenaja
rea solariilor, tăierile și stropirile 
Ia pomi, curățirea canalelor de iri
gații și amenajarea a noi suprafețe.Pentru buna desfășurare a lucrărilor în campania agricolă de pri
măvară hotăritoare este buna or
ganizare a muncii în fiecare fermă, 
în fiecare unitate agricolă de stat 
sau cooperatistă. Acum, cind se cunosc indicatorii planului de producție și cantitățile de produse care urmează a fi livrate fondului de stat, toți cooperatorii au datoria să se simtă răspunzători pentru obținerea producțiilor și a veniturilor prevăzute. în acest scop trebuie organizată temeinic munca în cadrul fiecărei ferme, brigăzi și echipe, trebuie întărită ordinea, disciplina și răspunderea colectivă în producție, asigurîndu-se aplicarea corectă a acordului global.Buna desfășurare a tuturor lucrărilor agricole de. sezon,, pregătirea temeinică a campaniei de primăvară necesită ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare să acorde un sprijin concret și o îndrumare permanentă u- nităților agricole. Peste tot trebuie să se instaureze un spirit de înaltă răspundere în muncă, să se lucreze pe bază de programe precise, cu pasiune și spirit gospodăresc, executîndu-se toate timp și de calitate, pețim nici un efort gura în acest prim cincinal recolte tot mai bogate 1

lucrările la Să nu precu- pentru a asi- an al noului

pentru înfăptuirea Programului ideologic a! partidului

,'v
La Combinatul chimic din Craiova, obiectivul principal al colectivului îl constituie exploatarea la parametri maximi 

a instalațiilor tehnologice, cale sigură de obținere a unor importante sporuri de producție.Foto : S. Cristian
Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor,

J----------------------------------------------------------------- Depoul de locomotive
C. F. R. Arad - distins

cu „Ordinul Muncii" clasa IIeri, la Arad s-au desfășurat festivitățile prilejuite de împlinirea unui secol de existență a Depoului de locomotive C.F.R. din localitate. La festivități au participat tovarășul Traian Dudaș. ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, reprezentanți ai organelor locale de partid, conducători de întreprinderi și instituții arădene. reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși lucrători din cadrul unității sărbătorite.în cadrul adunării festive, tovarășul Ilie Don, șeful Depoului de locomotive C.F.R. Arad, a evocat momente mai importante din istoria și activitatea depoului în cei 100 de ani de existentă, eforturile deosebite depuse de muncitorii, tehnicienii și inginerii de aici pentru îndeplinirea exemplară, an de an, a sarcinilor de producție.Pentru contribuția deosebită adusă la. dezvoltarea și intensificarea transportului 'de mărfuri și de călători și participarea activă a colectivului de oameni ai muncii de la Depoul de locomotive C.F.R. Arad la opera j de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființare, prin Decret prezidențial s-a conferit acestei unităti „Ordinul Muncii" clasa I. Unui număr de 39 lucrători din cadrul depoului le-au fost înmînate distincția „Meritul ceferist" și diplome, de o- noare.în încheierea adunării festive, participanta au trimis o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se arată, printre * altele : „La aniversarea centenarului unității noastre, încredințăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune întreaga noastră pricepere în scopul valorificării depline a tuturor resurselor materiale și umane de care dispunem, pentru realizarea exemplară a sarcinilor mobilizatoafe ce ne revin din hotărîrile Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român".

Ne preocupăm în mod deosebit de îndrumarea și sprijinirea organizațiilor de partid din instituțiile de cultură și asociațiile de creatori. în vederea creșterii contribuției acestora la îmbogățirea întregii vieți cul- tural-artistice în consens cu obiecti-
Se apropie Congresul educației po

litice și al culturii, eveniment marcant al vieții ideologice din țara noastră, prilej de analiză pentru fiecare organizație de partid a propriei activități desfășurate în acest domeniu. în legătură cu să relevăm că problemele conducerii activității culturale, consacrate dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor muncii, promovării in întreaga viață socială a principiilor eticii și echității socialiste, ■ făuririi .... omuluinou, participant activ la edificarea României socialiste, au o- cupat un Ioc statornic preocupărilor Comitetului județean de partid Timiș. Pornind ' 'xigențele formulate de ideologic al tregîi i lui dp cultură, a nivelului ral al cunoașterii, de dezvoltare a conștiinței socialiste am așezat propagarea concepției științifice, revoluționare, a proletariatului despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric, înarmarea maselor de oameni ai muncii cu politica marxist-leninistă a partidului nostru. Firul roșu călăuzitor al întregii activități desfășurate în acest domeniu il constituie înfăptuirea Programului ideologic al partidului, care presupune imprimarea unui 
spirit militant, de combativitate re
voluționară, astfel încit activitatea 
culturală să nu se limiteze la un rol 
„iluminist", ci să contribuie la edu
carea oamenilor muncii ca luptători 
fermi si intransigenți pentru trium
ful cauzei 
mului.Aplicind le stabilite din noiembrie Congresului al XI-lea, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, comitetul județean de partid, comitetele municipale, orășenești și comunale de partid acționează spre a promova o concepție clară, o îndrumare unitară, de zi cu zi, vieții culturale, în plenare ale comitetului județean de partid, in ședințe ale biroului și secretariatului comitetului județean a fost analizată activitatea culturală în ansamblu și pe domenii. stabilindu-se programe concrete 
de acțiune pentru creșterea aportului acesteia la educarea socialistă a tuturor categoriilor de cetățeni.

aceasta, am dori
dîcării nivelului dc cunoștințe al oa
menilor muncii. în domeniul răspândirii cunoștințelor cultural-științifice, bunăoară, unde activitatea se desfășoară pe baza planului unitar elaborat sub egida consiliului județean al Frontului Unității

din județul TilWȘ
ț. Mihai TELESC’J

membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al_P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean Timiș al

-» -

P.C.R.în sferade la e- Programul partidului, la baza în- munci_ de ridicare a gradu- gene-

Socialiste, accentul a fost pus pe înarmarea maselor cu cunoașterea orientărilor principale ale politicii interne și externe a partidului, pe însușirea unor temeinice cunoștințe de cultură generală prin forme organizate, eșalonate de-a lungul mai multor ani. în prezent. în județul Timiș își desfășoară activita- universități populare ori mai multe fațătea 24 — de de 1971, de două din care 18 în mediul rural — frecventate de peste 15 000 de oameni ai muncii ; acestora Ii se a- daugă 277 lectorate de cultură generală și de specialitate, 144 cicluri de conferințe și 105 cercuri științi-

vele Programului ideologic al partidului. A devenit o practică curentă participarea membrilor biroului comitetelor județean și municipale de partid la pregătirea și desfășurarea adunărilor organizațiilor de partid, . Ia învățămîntul politico-ideologic, la ședințele organelor de conducere colectivă din unitățile de cultură, la întîlniri de lucru cu oamenii de șrtă și cultură, cu alte categorii de intelectuali. La controlul și studiile efectuate în organizațiile de partid au . 'siei pentru ce, educație socialistă tetul județean de tului județean de tie socialistă și ai ne ale oamenilor; nalitate germană, maghiară și sîrbă. în acest fel, am putut cunoaște modul în care se înfăptuiesc sarcinile trasate de Programul ideologic, realizările. ca și neîmplinirile, gradul de antrenare a forțelor creatoare ale vieții culturale, adoptînd în mod operativ măsuri de îmbunătățire a activității.Se poate afirma că viața culturală din județul Timiș răspunde în prezent într-o măsură mai mare necesităților spirituale ale populației, formării nobilelor trăsături politicomorale proprii comuniștilor. în con
ținutul manifestărilor cultural-edu
cative se remarcă mai pregnant spi
ritul militant, preocuparea asigurarea unui bogat logic, pentru creșterea melor de dezvoltare a cialiste a maselor.Firește, comitetul partid acordă o atenție centrală 
tivității culturale de masă, lărgirii 
continue a orizontului spiritual și ri

(Continuare în pag. a IlI-a)
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O vizită ca atitea altele

Petru VINTILAColonel Stelian DRAGNEA

Dumitru, din satul Poe- 
a tot sperat să revadă 
țara. Să se descopere cu

spații comerciale,

în acest cincinal, întreprinderii „Automatica" din Ca
pitală îi revin sarcini deosebite pentru dotarea eco
nomiei naționale cu echipamente moderne de auto
matizare. în Imagine: se execută ultimele verificări 

ale unui tablou de comandă
Foto : E. Dichiscanu

Reîntîlnirea 
cu drapelul

Mergea șchiopătat. Asemenea sergentului lui Alec- 
sandri. Pășea sfios, meditativ. Zăbovea cu privirea 
peste documente și arme, fotografii și uniforme pur
tând patina vremii. Toate ii răscoleau ființa. Si totuși: 
aștepta nerăbdător reîntâlnirea cu ceva anume, care 
îl îndemnase să plece de acasă, să străbată spațiile 
de istorie ale Muzeului militar central.

Și iată, aici, între alte stindarde — flamura trico
loră, coborînd de pe lance parcă spre a primi onorul 
celor ce-i trec pe dinainte. Emoția i-a împurpurat o- 
brajii. Cindva, drapelul din perete și omul care în
cremenise in fața lui au avut aceeași viață. Om și 
drapel — părticică din viața poporului. Stindard ridi
cat de Partidul Comunist Român la luptă pentru li
bertatea și fericirea patriei.

— Ce ai rămas așa, bunicule ? se miră unul din cei 
trei nepoți cu care venise să vadă muzeul.

Dar gîndul și inima omului erau departe. Acolo,

atunci... Capul nins se înclina acum cu smerenie in 
fața drapelului scump. Bunicul retrăia, întâlnirea cu 
sine, din vremea luptelor pentru eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă. Atunci, ca sergent într-o uni
tate de vînători moto, comanda o patrulă de cerce
tare.

— Ce ai rămas așa, bunicule T
Glasul de copil îl trezi la realitate. Rosti cu vocea 

vibrînd de emoție : ,
— Iată, dragii mei nepoți, drapelul sub faldurile 

căruia mi-am făcut datoria de oștean. In fața lui am 
depus jurămîntul militar. Așa cum vă veți lega și voi, 
la sorocul cuvenit, să slujiți patria. Patria care în Au
gust 1944 m-a chemat și pe mine la luptă. M-am nu
mărat astfel și eu printre cei peste o jumătate de 
milion de ostași români care au participat la războiul 
antifascist. Mi-aduc bine aminte :. unitatea noastră 
plecase din Comănești spre Miercurea Ciuc, pe ca
lea Trotușului. Drum greu. Defileul spre Transilva
nia era barat de hitleriști. Trebuia să-l deschidem. 
Primul s-a avîntat batalionul nostru de vînători moto 
O mină de brand s-a spart la cîteva palme de mine 
Era în ziua de 6 septembrie 1944, cind am fost rănit...

Au trecut de atunci mai bine de 31 de ani. Ani in 
care sergentul veteran Stan 
narii-Rali, județul Prahova, 
drapelul sub care și-a slujit

■ respect în fața lui.
...Un bunic și nepoții săi. .

la Muzeul militar central. O vizită cu valoare de a- 
devărată și vibrantă lecție de istorie.

participat membri problemele ale activității politice și de pe lingă comi- partid, ai comite- cultură și educa- consiliilor județe- muncii de națio-

Dintre toate locurile pe care omul le însuflețește cu prezența lui, cel mai scump rămîne, desigur, locul unde a copilărit, unde a învățat scrisul, cititul și socotitul și de unde apei, în adolescență, i s-a părut că aruncă spre restul lumii cea dintîi privire bărbătească. Acest lucru este pentru mine orașul Caransebeș, a cărui denumire istoricul C. Dai- coviciu credea a fi latină, ureînd în timp de la primii ostasi romani veniți pe a- ceste meleaguri și care ar fi exclamat plini de bucurie și uimire „cara mihi sedes". Vorbele astea ar fi însemnat „Ioc plăcut la ședere". Deși, poate, l-aș rectifica astfel : „loc plăcut de muncă" ‘Ce e nou în această localitate veche de două milenii ? Ce e nou în acest oraș pe care l-am părăsit în anul 1942, dată la care el n-avea mai mult de zece mii de locuitori, o veche făbricuță de scaune și o arhaică fabrică de cărămizi ?Să încep cu punctul topografic din care, cu peste trei decenii în urmă, m-am despărțit de oraș : gara. O gară mică, neospitalieră, în

nu-țî plăcea să stai mai mult decit o valiză la marginea peronului. Gara de acum, incomparabilă, are unul din cele mai moderne triaje din țară, unul din cele mai frumoase depouri de întreținere și reparație
Uzina de construcții mașini, intrată în producție in 1971, a trecut acum, între altele, și la fabricarea bo- ghiurilor de material feroviar rulant. La Caransebeș își desfășoară activitatea cu o vrednicie și rezultate re-

De la Brâncuși, 
inspirație...

a locomotivelor electrice, instalațiile ei de automatizare a circulației evocîn- du-ți o adevărată uzină electronică.Vechea făbricuță de scaune curbate s-a transformat într-unul din cele mai mari și moderne prelucrare a lemnului din întreaga țară. Și, dacă vreți să știți, aci se fac furnire dintre cele mai prețioase și fine, aci au fost inventate și omologate cite va noi sorturi de furnire și plăci.

marcabile întreprinderea de prospecțiuni geologice. Noi zăcăminte de mare însemnătate pentru dezvoltarea economică a țării au fost puse în valoare prin munca acestui colectiv de înaltă pregătire științifică.Un combinat pentru creșterea păsărilor, o modernă fermă intercooperatistă, de vaci, o seră de legume capabilă să acopere cerințele unei bune părți din populația județului, un mare spital cu policlinică, un mo-

tel, un teleferic de acces la complexul turistic-sportiv de pe Muntele Mic, un liceu cu profil forestier, sute de noi apartamente și moderne sistemul aducțiunii de apă potabilă, toate la un loc conferă orașului în care am copilărit o imagine de intensă înnoire.Sînt tot mai puțini oamenii pe care îi cunosc sau îi pot recunoaște în oraș, și n-aș putea zice că nu sufăr din pricina asta. Dar îmi reprim ușor nostalgia, fiindcă de cite ori revin la Caransebeș îmi dau seama că țara nu-I ignoră, ci îl ■înfrumusețează în stilul puternic al unei rapide și vrednice dezvoltări economice și culturale, așa cum de altfel o face cutoate orașele 'care îi încununează pămîntul — de IaArad la Mangalia și de laBaia Mare la Oltenița. între ele, ca și ele, Caransebeșul meu drag a rămas nu numai de două ori fnilenarul loc plăcut la ședere, dar și un loc plăcut de muncă.

Inovația plastică a lui Brâncuși nu constă în distrugerea arbitrară a elementului sculptural vechi, ci, din contră, în redescoperirea unor posibilități expresive ale materiei însăși. A- ceastă redescoperire se datorează unei tradiții milenare, care pînă la apariția lui Brâncuși a avut o existență continuă, dar a fost colaterală în contextul evoluției „clasice" europene. Prin reconectarea in circuitul evoluției u- niversale a acestor idei sculpturale, ce a-' par ca „expresia - culturii populare majore în care se subliniază setea de libertate și setea de absolut" (Giulio Carlo Argan), Brâncuși revoluționează toată gîndirea plastică a secolului XX. El sparge hegemonia gîndirii Occidentului în sculptură, la fel cum au făcut-o, în același_ timp. Stravinsky nacek (prin, heterofoniei) în zică.Cind am început, în 1962, compunerea ciclului meu de 5 piese dedicat lui Brâncuși, ceea ce m-a interesat a fost această de „esențializa- a materialului folcloric și nicidecum descrierea programatică a sculpturilor. Am avut în vedere o nouă logică în desfășurarea evenimentelor muzicale, logică ce apare ca rezultat ■al unei „dăltuiri" a materialului sonor în „sculpturi", monumente muzicale, reprezentînd zone emoționale ce nu se puteau exprima decît prin muzică. în același timp, am intenționat să descopăr — mai bine-zis. să redescopăr — noi valențe, noi posibilități

Bartok, Ja- sau Enescu redescoperirea mu-

în forme de exis- melosuluiexpresive elementare tență ale(ca : melodia, ritmul, culoarea, dar și spațiul și mișcarea sunetului în spațiu). Deci, pe de o parte, am tins spre o simplificare prin efectele materiei însăși — pe de altă parte, spre o anumită complexitate terpretarea nelor (mă exemplu, la principiu care leagă elementele într-un flux continuu prin transformări ra-
în in- fenome- refer, de un nou asociativ,

Tnsemnări de
Tiberiu OLAH

va-dicale sau prin riațiuni minime).Sculptura lui Brân- cuși e „muzicală" prin lumina sa puternică, emanată parcă de o armonie cîntată undeva în străfunduri. Dacă despre muzică se spune că ar fi o arhitectură în timp, atunci despre sculptura lui Brâncusi se poate afirma că e o muzică „încremenită" în spațiu, prin proiectarea sonorităților unei zecimi de secundă în Univers. Ea rămîne totuși sculptura cea mai pură și în sensul cel mai adevărat al cuvîntului. Poate e caracteristica cea mai importantă a artei brâncușiene. Această „muzicalitate a sculpturii" a constituit cel de-al doilea impuls pentru compunerea ciclului meu. După cum am menționat, m-am străduit să compun această muzică sculpturală cu mijloace exclusiv muzicale. Prima piesă, „Coloana 
infinită", pentru orchestră, este concepută ca o acumulare de

celule sonore — ușor identificabile la începutul mișcării cu sunetele buciumelor din Apuseni; această, gradare e menită a sugera ver ticalitatea, năzuința spre infinit (e- ternitate) a omului contemporan. A doua, 
„Sonata pentru clarinet 
solo", este o entitate melodică ce tinde la crearea analogiilor cu zona păsărilor măiestre. A treia, o replică la sonată, „Spațiu și 
ritm pentru 3 grupe de percuție", adoptă ideea genezei, reprezentată prin vestitul „Ou brân- cușian". Ideea este transpusă muzical prin învestirea ritmului, ca element primar, cu multe funcții generatoare. Spre deosebire de ritmul „cotidian mecanic" sau dansant, percuția este tratată aici cu un caracter liric și elevat. în piesa a patra, „Poarta săru
tului", culoarea orchestrală, ca rezultat al diferitelor linii și figuri melodice, se amplifică într-o simbolică îmbrățișare, reprezentînd parcă marea idee a înfrățirii popoarelor, a năzuinței spre pace a■ omenirii. Iar în „Masa, 
tăcerii", chiar și amplasamentul scenic al instrumentiștilor favorizează asociațiile sonore cu sculpt'uralita- țea mesei cu 12 scaune. Dar această neîntreruptă mișcare „în rotație" a muzicii — în contrast cu verticalitatea „Coloanei" — impune cercul ca simbol al perfecțiunii, al reînnoirii, al continuității.Sint convins că ideile brâncușiene — acest demn urpnaș al lui Michelangelo și Leonardo. al lui Bach și Beethoven — vor stimula neîncetat fantezia compozitorilor și a creatorilor de artă, demonstrînd lumii întregi geniul creator al poporului român.
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An de an, la mijloc de februarie, clasa muncitoare, întregul nostru popor evocă, cu sentimente de înaltă cinstire revoluționară, glorioasele lupte ale muncitorilor petroliști și ceferiști de acum 43 de ani. Florile recunoștinței și cinstirii vor împodobi mereu aniversarea acestora.Moment de apogeu al luptelor muncitorești din perioada marii crize economice a anilor 1929—1933, marile bătălii sociale din ianuarle-fe- bruarie 1933 vor rămîne pentru totdeauna în istorie ca o puternică mărturie a maturității politice a clasei noastre muncitoare, a eroismului și abnegației ei în apărarea intereselor vitale ale poporului român. Aceste lupte au constituit, totodată, o strălucită ilustrare a forței și influenței Partidului Comunist Român în anii ilegalității, a capacității sale de a conduce și mobiliza masele Ia fapte de eroism proletar și înflăcărat patriotism.Punctul de pornire și condiția fundamentală a succesului repurtat ,de Partidul Comunist Român în organizarea acestor ample lupte sociale, menite să zădărnicească încercările claselor dominante de a arunca toate greutățile crizei pe umerii celor ce muncesc, le-a constituit activitatea susținută, desfășurată de partid pe multiple planuri, pentru realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, pe linia indicațiilor Congresului al V-Iea din decembrie 1931. în practica luptei, organizațiile de partid au dezvoltat și, în unele privințe, au corectat aceste indicații, degrevîndu-se de reminiscențe sectar-dogmatice. Aceasta a avut ca rezultat îmbinarea tot mai strînsă a muncii ilegale cu munca legală de masă, folosirea unei game largi de forme și metode de muncă revoluționară, avînd la bază unitatea de luptă proletară. Comitetul central de acțiune al muncitorilor ceferiști, avînd ca secretar pe Gh. Gheorghiu-Dej, comitete de acțiune pe plan regional și local, sindicate unice, comitete de grevă, comitete de întreprindere, comitete

ale șomerilor — toate aceste structuri au avut ca trăsătură fundamentală faptul că ele erau alese de către întreaga masă a muncitorilor, indiferent de apartenența politică, repre- zentînd atît pe comuniști, socialiști și social-democrati, cit și pe muncitorii Reorganizați.Realizarea, in cursul pregătirii și desfășurării bătăliilor de clasă din 1933, a Frontului unic al muncitorilor a asigurat ridicarea la luptă a unor mari mase muncitorești, care au acționat într-o solidaritate impre-

sălbatică a guvernanților, Griviței au transformatpresiunea muncitorii uzina intr-o adevărată redută a luptei revoluționare, desfășurate in numele intereselor fundamentale ale întregului popor muncitor,în pofida reprimării lor sîngeroa- se. bătăliile muncitorești din 1933 au reprezentat o mare victorie politică a clasei muncitoare, în frunte cu partidul ei comunist. Ca o consecință imediată a acestor bătălii, o parte însemnată a revendicărilor muncitorești au fost satisfăcute, guvernul de

sionantă și în forme de luptă superioare — greve cu ocuparea întreprinderilor, mobilizarea în sprijinul greviștilor a numeroși oameni ai muncii din cele mai diferite categorii sociale, mari demonstrații populare de stradă, confruntări dirze cu forțele represive.După cum se știe, în Valea Prahovei. lupta muncitorilor petroliști a culminat cu puternicele greve de la rafinăriile Astra Română și Româno- americană, cu violente ciocniri ale greviștilor cu armata și jandarmeria, cu asaltul asupra localului poliției din Ploiești pentru eliberarea dele- gaților greviștilor ce fuseseră arestați, muncitorii devenind practic, timp de o zi, „stăpîni pe oraș".Combativitatea și spiritul revoluționar, forța unității muncitorești s-au manifestat deosebit de pregnant în timpul luptelor muncitorilor ceferiști. Ridicîndu-se ca un singur om pentru a impune înlăturarea stării de asediu, recunoașterea sindicatului și a comitetului de fabrică, îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de trai, barica- dîndu-se în Ateliere și înfruntând re-

dreapta, acoperit de oprobiul opiniei publice, a trebuit să părăsească scena politică, ascensiunea spre putere a fascismului fiind stăvilită un șir de ani. O cucerire de semnificație națională a reprezentat-o faptul că a eșuat înrobitorul plan de „asistență" de la Geneva, prin care cercurile financiare occidentale ajunseseră să dicteze în problemele economiei românești, „consilierii" și 1 „experții" străini fiind nevoiți să părăsească România. Ofensiva hotă- rită, încununată de succes, împotriva tentativelor de știrbire a independenței și suveranității țării, împletirea revendicărilor economice cu demascarea politicii antipopulare a claselor dominante, a pericolului fascismului și războiului au conferit luptelor muncitorești din 1933 un evident caracter politic. Poziția profund patriotică a P.C.R. a sporit considerabil influența și prestigiul său în rîndul celor mai largi categorii sociale.Mișcarea muncitorească și democratică internațională a dat o înaltă apreciere luptelor proletariatului român, care s-au înscris printre pri
ÎN CĂMINELE PENTRU TINERET

f simțiți ca acasă ? Dar și îngrijiți 
căminul ta pe propria casă ?

Tânăra zonă industrială a orașului Buzău a atras, în unitățile sale moderne, un mare număr de tineri, din alte localități; ca urmare, numai în ultimii doi ani s-au construit șapte cămine, cu peste 2 000 de locuri. Anul acesta, se vor înălța altele noi. datorită investițiilor de la buget. Cum e și normal, la construirea lor o contribuție însemnată au avut chiar viitorii locatari. Dumitru Baiu, secretarul' comitetului U.T.C. de la Întreprinderea de geamuri, a fost ..diriginte de șantier" pe toată perioada lucrărilor la căminul întreprinderii’; lucrind cot la cot cu cei peste 300 de tineri care beneficiază astăzi .de cazare în noul cămin. $i celelalte cămine din oraș încorporează în temelia și în zidurile lor munca entuziastă a brigăzilor de tineri muncitori.Odată mutați în noile cămine, tinerii locatari au demonstrat, în cele mai multe cazuri, că sint și buni gospodari. în mai toate căminele vizitate, la diferite ore din zi, am constatat grijă pentru întreținerea ordinii și curățeniei, a unei atmosfere propice studiului (rnulți sînt sera- liști) sau odihnei. Băieți și fete, deopotrivă, dovedesc pricepere în amenajarea plăcută a unui interior ; mobilierului existent i s-au adăugat frumoase etajere pentru cărți, ingenioase lampadare, scoarțe și carpete aduse de-acasă, broderii și altele care creează ambianța proprie unui cămin. Maria Oancea și Eugenia Zota, operatoare la întreprinderea de geamuri, Vasile Dragomir, frezor (la 21 de ani este de trei ori ciștigător al fazei județene la concursul pe meserii), Alexandru Bădără, lăcătuș de

la întreprinderea de utilaj tehnologic, Aurica Ion, secretara comitetului U.T.C. de la întreprinderea de mase plastice, și mulți .alții, ai căror oaspeți am fost, ne-au vorbit cu drag despre căminul lor, care le oferă condiții de locuit bune și. totodată, convenabile, despre acțiunile gospodărești și educative organizate în comun.în cursul vizitei amintite am întîl- > nit însă și aspecte care demon- i strează -că-- unii tineri nu fac casă bună, cu spiritul gospodăresc. Administratoarea căminului de tineret al întreprinderii de geamuri (locuit doar din septembrie anul trecut) ne asigură (stînd în mijlocul unui culoar peste care mătura nu a mai trecut de mult) că „locurile de folosință comună sînt bine întreținute". Starea grupurilor sanitare (uși fără clanțe, oglinzi sparte), precum și cantitatea de gunoaie de pe scări și coridoare o contrazic flagrant și pun serios în cumpănă calitățile ei de gospodină a a- cestei clădiri, muncă pentru care, de altminteri, este plătită. într-o stare' total necoreșpunzătoare se află grupurile sanitare de la căminul pentru tineret al întreprinderii de mase plastice.Stîrnește nedumerire pasivitatea comitetelor U.T.C. din întreprinderi, a comitetelor de cămin, față de modul în care locatarii se ocupă de buna gospodărire a căminelor, nu numai a camerelor, ci și a dependințelor comune. Aceste comitete au dovedit inițiativă și putere de mobilizare a tinerilor pe șantierele de construcție a căminelor. Firesc ar fi ca. în continuare, problemele gospodărești

și cele educative ale tinerilor cămi- niști să se afle în preocupările lor cotidiene Așa cum ne spunea Maria Ene, operator la I.U.T., se simte nevoia unor discuții pe teme izvorîte din viața căminelor. Mai ales că, pe lingă problemele strict gospodărești se mai ivesc și unele de conviețuire.Conform legii, organele de conducere colectivă din unitățile care au în administrarea lor cămine muncitorești pentru tineret au obligația de a--vegh:\'i Ta dotarea acestora cu .cele necesare.. . Constatările făcute în cursul vizitei noastre duc lâ concluzia că. în general, conducerile'administrative ale întreprinderilor buzo- iene se străduiesc să ofere tinerilor căminiștl camere confortabile. Numai că, așa cum remarca tovarășul Gh. Cismaru, prim-secretar al comitetului municipal al U.T.C.. există unele neajunsuri în această direcție. „în mod normal, ne spunea din- sul, camerele trebuie să fie înzestrate cu cele prevăzute în norme. Ne-am trezit însă cu cămine în care nu existau in camere lucruri strict necesare.Observațiile sînt pe deplin întemeiate, dar credem că. multe din aceste neajunsuri ar putea fi evitate sau înlăturate dacă însuși comitetul municipal U.T.C. ar lua parte activă la definitivarea devizului căminelor pentru tineret, avînd grijă ca ele să se încadreze în prevederile legii și, în general, ar participa mai energic la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor care țin de construcția, dotarea și buna gospodărire a acestor cămine.
Roăica ȘERBAN

mele acțiuni de anvergură ale clasei muncitoare internaționale după instaurarea Ia putere a fascismului în Germania. Un imens număr de mesaje de solidaritate cu muncitorimea română au sosit din toate țările Eu- rop’ei, precum și din numeroase țări ale celorlalte continente, avînd cuvinte de caldă prețuire pentru curajul și combativitatea ei revoluționară.Semnificația luptelor muncitorești din 1933 depășește cadrul epocii în care s-au petrecut. Istoria atestă că aceste lupte au exercitat o profundă înrîurire asupra evoluției vieții politice și sociale a tării în perioada ulterioară.In primul rînd este vorba de valoarea lor ca lecție a unității muncitorești. în condițiile in care lipsa colaborării între comuniști și socialiști a fost — după cum a subliniait tovarășul Nicolae Ceaușescu — unul din factorii care au dus la instaurarea fascismului în Germania și în alte țări, luptele proletariatului român au apărut ca un exemplu de realizare a unității de acțiune șl ca o dovadă vie a forței acestei unități, apte să chezășuiască îndeplinirea rolului clasei muncitoare ca a- vahgardă a luptei revoluționare. După cum se arată în Programul partidului, marile bătălii muncitorești din iarna anului 1933 „au evidențiat o dată în plus importanța unității clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc". Experiența unității realizate în focul acestor lupte a dat un puternic impuls, în anii care au urmat, în direcția făuririi unității muncitorești pe plan național.Prin întreaga lor desfășurare, luptele proletare din 1933 au contribuit considerabil la îmbogățirea experienței revoluționare a Partidului Comunist Român, la întărirea sa politică și organizatorică. Prestigiul și autoritatea dobindite de P.C.R. în calitate de conducător al luptelor s-au reflectat în continua extindere, în anii următori, a legăturilor sale cu forțele democratice și patriotice, cu masele aparținînd celor mai diverse categorii sociale.Evocarea evenimentelor din februarie 1933 pune în lumină cît de aspre bătălii a dat clasa noastră muncitoare, de-a lungul deceniilor, sub conducerea partidului comunist, pentru a se elibera de exploatarea capitalistă, ce grele jertfe stau la .temelia cuceririlor socialiste. Astăzi, idealurile pentru care și-au vănsat sin- gele eroicii luptători din 1933 — libertatea, independenta, o viață dem-_ nă pentru toți cei ce muncesc — sînt realități vii în România socialistă. Clasa muncitoare, în trecut exploa- tată_ și asuprită, a devenit clasa conducătoare în societatea noastră, deținătoare, împreună cu întregul popor. _ a_ puterii politice și economice, stăpînă pe roadele muncii ei libere. Programul partidului deschide întregului. popor cele mai luminoase, perspective de progres și bunăstare.Din faptele predecesorilor, generațiile de azi sorb o nesecată forță morală în munca lor avîntată pentru a ' da viață prevederilor Programului partidului, .obiectivelor noului cincinal, a înălța pe pămîntul patriei edificiul măreț al socialismului și comunismului.

Arhitectonică nouă în centrul orașului Roman

Gh. MATEI

„Petrică

Leacul nu se ia

Micile răceli, un guturai prelungit, o stare de oboseală legată de alimentația mai puțin variată și bogată în vitamine ne fac să apelăm, în special în sezonul de iarnă, cu mai multă Ușurință la ajutorul medicamentelor. O aspirină pentru răceală, de ce nu și un antibiotic, un antinevralgic pentru durerea de cap, un comprimat pentru digestie, seara un somnifer și așa, treptat, fără a ține cont de fiecare in parte, se poate ajunge la un bilanț profund dăunător pentru organism. Nu degeaba se spune „Leacul nu se ia cu sacul".Deși oamenii și-au tratat suferințele din cele mai vechi timpuri, medicamentele nu au apărut atît de multe, de diferite și specifice decît în ultimii ani, 70 la sută din ele nu existau acum 15 ani ; pînă princîteva - piramidon, digitalină. abuzeze.la o adevărată

ca în unele cazuriantibiotice, pentru să nu mai ajute nici acest lucru. Explicația ne-a fost dată de prof. dr. docent DUMITRU DOBRESCU, vicepreședinte al Comisiei pentru controlul medicamentului și farmacovigi- lență din cadrul Ministerului Sănătății.Bacteriile care produc infecțiile respective se apără de antibiotice — această armă a omului — prin apariția unor forme noi, rezistente Ia arsenalul antibioticelor existente. Au apărut bacterii rezistente care au în codul lor genetic enzime „anti-antibio- tice" capabile să transforme (să acționeze asupra) antibioticului administrat, făcindu-1

Chiriașul
9

negrăbit
Se pare că in acest an prefe

ratul numărul unu al iernii a 
fost Maramureșul. Zăpada a 
atins in această zonă grosimi 
puțin obișnuite prin partea lo
cului — de peste doi metri. In 
aceste condiții și viețuitoarele 
pădurii iși procură foarte greu 
hrana. Oamenii le vin insă in 
ajutor, ocrotindu-le. Zeci și zeci 
de căprioare au ieșit din păduri 
și au venit pînă în preajma sa
telor, a caselor. In satul Poie
nile de sub Munte, familia Fe
dora Beuca s-a pomenit in ogra
dă cu un cerb superb, căruia i-a 
oferit hrană și adăpost. Frumo
sul cerb nu dă nici un semn de 
ducă. O fi știind el ceva. Că 
nici iarna nu se grăbește să 
plece.

In noul și modernul magazin de articole electrice și muzicale din Slobozia

| Inscripții
| pe cactus• Pînă acum știam că, de-a I lungul vremii,' oamenii au scris pe piatră, pe tăblițe de ceară, pe lemn, pe papirus... Dar n-am I știut și n-am fi crezut, dacă nu vedeam cu ochii noștri, că sînt unii care scriu și pe foi de cactus. în holul clădirii tele-

total inactiv și deci inutil. Bac- teriologi, medici, biologi, pornesc o nouă ofensivă, de data aceasta spu- nînd stop abuzului. Pentru că, ape- lînd fără discernămînt la antibiotice, grăbim procesul de apariție al bacteriilor rezistente, ceea ce va duce în viitor la situații de a fi neputincioși în fața unor infecții și boli pe care reușisem să le învingem acum 30 de ani.Obișnuința de a se trata fiecare după principiul că-și cunoaște mai bine suferințele, ca și recomandarea concomitentă a mai multor medicamente, a făcut să apară, în special în ultimii ani (cînd reclamele cu privire la proprietățile miraculoase tentează din ce în ce mai mult), fenomene de toxicitate și reacții adverse (amețeli, dureri de cap, diferite tulburări fiziologice). Supravegherea și depistarea reacțiilor adverse la medicamente constituie o, problemă de sănătate care* interesează medici și farmaciști din lumea întreagă pentru a se putea preintîmpina orice risc. A apărut un nou domeniu camentoasă" dicamentelor) ganizîndu-se vigilență pe 1971 'cercetare vegherea gative au aderat peste 20 de țări, între care și țara noastră.Pentru că, oricît de corect ar fi’ urmărite experimentările și cercetările clinice (care confirmă pe bolnavi datele farmacologice) pe un număr de 500—1 000 bolnavi, pot apărea și unele reacții- hedorite (adverse) după un timp de-largă aplicare, ca să nu mai vorbim.de unele efecte care s-ar put tea face cunoscute abia la generațiile yiitoare. Unele fenomene nedorite pot apărea fie din cauza variabilității genetice a individului, fie a interacțiunii dintre medicamente administrate sau chiar a interacțiunii dintre medicamentul specific și o suferință care nu intra in atenția medicului în acel moment..Grație progreselor'înregistrate în domeniul cercetării medicamentului, o biologie mai fină, mai minuțioasă fundamentează bazele științifice ale medicamentului care, fără îndoială, va oferi argumente din ce în ce mai convingătoare în favoarea restrîngerii consumului de medicamente și a administrării lui cît mai corecte.Dacă statul nostru depune eforturi pe linia organizării supravegherii producției și a urmăririi efectelor medicamentelor pentru a fi îndepărtat orice risc, cu atît mai mult fiecare in parte este dator să vegheze asupra stării lui de sănătate evitînd consumul nejustificat de medicamente.
Elena MANTU

>■■■

anul 1938 se chini- aspiri- Puțini în
pînă utilizau doar morfină, novoeaină, cei tentați să .____ asistămexplozie de medicamente, care răstoarnă obiceiuri sănătoase, bazate pe experiențe seculare. Au apărut industrii și firme internaționale cu laboratoare pe două-trei continente, firme care investesc în publicitate un procent dublu față de sumele alocate pentru cercetarea medicamentului. Medicamentul începe să fie privit în Occident ca o „modă" vestimentară, care se schimbă de la an la an...Bacteriologii spun acum abuzului de antibiotice. Va trebui adoptată, susțin acești specialiști, o nouă politică de antibioterâpie științifică, înlocuind obișnuința de a se autoadministra, sau ușurința de a recomanda antibiotice cu redescoperirea virtuților vechilor principii de igienă și asepsie ; administrînd cu zgîrcenie antibiotice numai în cazuri limită, unde sînt absolut necesare.Cărui fapt se datorește această nouă atitudine? în ultimii ani, medici din lumea întreagă și-au arătat îngrijorarea cu privire la faptul că antibioticele, arma eficace și absolută din ultimii ani, și-au pierdut din calitățile lor de vindecare. Treptat, pentru' a fi învinsă o infecție stafilococică a trebuit să fie dublată doza de antibiotice, apoi triplată, ajungîndu-se la doze de 10, de 50 de ori mai mari pentru aceeași boală, apoi s-au admi- nistrăt'’KOi antibiotice cu un spectru mai iâf£,''apo'i Ts-ăW-USociat mai multe-îc:

nă, nă, erau prezent

„stop"
— „patologia medi- (bolile datorate me- sub egida O.M.S. or- acțiuni de farmaco- plan mondial. Din funcționează un Centru de al O.M.S. pentru supra- tuturor influențelor ne- ale medicamentelor, la care

ia „Țăndărică"La orice reprezentație a popularului nostru „Țăndărică" ți se oferă un. dublu spectacol — unul pe scenă, cu păpuși, culori și sunete, altul în sală, cu marele public mic, care receptează în felul său direct, dezinvolt și participativ mirajul de pînză și mucava, artistic îmbinate și meșteșugit mî- nuite. La drept vorbind, marele „secret" al reușitei — artistice și pedagogice, totodată — a acestei trupe, ce se bucură de un binemeritat prestigiu in țară și în străinătate, rezidă tocmai în această organică osmoză a scenei cu sala, în această educație activă, prin forța ginii artistice, transmite cele înalte precepte morale, cele mai fecunde învățăminte despre a- titudinea in viata de toate zilele, la modul voios și basmului, riei.Ultimul teatrului — o ingenioasă adaptare scenică după cunoscutul oratoriu cu povestitor ' „Petrică și lupul",

destinat copiilor de marele compozitor sovietic Serghei Prokofiev — prilejuiește micului (și marelui 1) public o ântîlnire cu pre- țioa.sa idee a cutezanței și neînfricării „care nu țin seama de vîr- stă" și care, atunci cînd sînt puse în sluj-

ima- care mai
incitant al fabulei, fee-spectacol al

ba unei cauze nobile, se dovedesc capabile să infringă orice obstacole. Firește, totul spus cu acea naturalețe surizătoare care iși găsește cea mai sigură cale spre înțelegerea și sensibilitatea spectatorilor roia spectacolul este, in primul adresat.Atit regizorul, fan Lenkisch, și i toarea decorurilor. Mioara Buescu semnatari și tării scenice realizatoarea netelor și Ella Conovici, și autorul aranjamentului muzical după Proko-

că- le rînd,Ste- crea-— ambii ai adap-— cit și mario-măștilor,

fiev, compozitorul Ștefan Zorzor, ajutați de un valoros colectiv de mînuitori și actori, s-au dovedit, ca de atîtea ori în fertila lor colaborare de-a lungul anilor pe scena, acestui teatru, deosebit de inspirați în alegerea mijloacelor celor mai expresive, menite nu numai să tălmăcească scenic oratoriul Iui Prokofiev, dar și să creeze acea ambianță de'angrenare vie a sălii Ia spectacol fără de care nu e de conceput un „produs" artistic purtind această marcă de prestigiu. — „Țăndărică".într-un cuvint. dacă vreți să le oferiți — și să vă oferiți și dumneavoastră înșivă — o reală îneîntare, duceți Copiii la „Țăndărică". Iar emoțiile pure ale „redescoperirii" lumii, ale reîntilnirii cu generozitatea marilof sentimente umane, exprimate luminos, direct și sensibil, vor face ca spectatorul de orice virstă să plece îneîn- tat de la acest spectacol.

A apărut

REVISTA ECONOMICĂ"
nr. 6 din 13 februarie 1S76

B. VICTOR

Din sumar : Primul Congres al consiliilor populare. Forța creatoare a celor ce gindesc împreună ; Sistematizarea teritoriului național — factor fundamental al dezvoltării so- cial-economice ; Cincinalul revoluției tehnico-științifice. Autoutilarea — în fața progresului tehnic și a eficienței.; Instrumente de organizare și conducere în sprijinul eficienței : cibernetica și informatica ; Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Fondul național de dezvoltare economico-socială și acțiunea legii valorii.

Chifteluțele 
lui Șarpe

— Tovarășe președinte, să vedeți, o fi fost plinea uscată și s-a umflat la înmuiat...— Și cu sarea ?— A, păi din cauza verdeții care era conservată în sare... Apoi ceapa era necălită...Apoi... Andrei Șarpe, fost bucătar șef al cantinei-restaurant din cadrul întreprinderii „Electroaparataj", n-a mai știut cum să explice plusul de peste 900 chifteluțe pe care și-l crease "într-o singură zi. Urmare a unor sesizări cum că nu prea ar avea gust de carne produsele comercializate de maestrul bucătar, organele de miliție au efectuat un control inopinat. Și au descoperit că, numai în ziua controlului, bucătarul reușise performanța de a prepara un număr aproape dublu de chifteluțe față de materia primă scoasă din magazie. De unde ? La gramaj, marfa corespundea. Dar la calitate... Analizele de laborator au e-vidențiat că Șarpe avea o rețetă sui-ge- neris : aproape trei sferturi sare, pîine și ceapă, iar restul... resturi ds carne. De vândut însă, vindea chifteluțele ca și cum ar fi fost în întregime din carne. Drept

care, instanța i-a aplicat „rețeta" legală pentru crearea de plusuri prin mijloace frauduloase și deprecierea calității produselor.
Și intriga are 

picioare scurte
Ce să facă, ce să dreagă, se tot întreba Eugenia Atanasescu din Tîrgoviște, str. 30 Decembrie, ca să i-o „coacă" soțului ei, de care era in pragul despărțeniei. Ah, să-1 vadă amendat, ba chiar ispășind vreo condamnare 1 Da, îl va aduce în fața instanței și se va plinge, de pildă, că a insultat-o... Dar cum să poată dovedi ? I s-ar cere martori... Martori ? Hm ! Dar... Lenuța, fata în gazdă ? Să nu-i facă ea atita „serviciu" ? Chiar și Ionel, logodnicul fetei, ar fi putut să asiste la „întimplare", să audă jignirile...Și Eugenia Atanasescu n-a mai șovăit să treacă la fapte : a ticluit reclamația și i-a propus ca martori pe cei doi tineri... Minciuna n-a mers însă prea departe și toată intriga a fost dată pe față. Scăpați ca prin urechile acului de executarea unei condamnări penale, cei doi logodnici s-au ales cu spaima și cu învățătura de minte.Văzînd cum stau lucrurile, femeia răz

bunătoare a încercat o ultimă și abilă stratagemă. Anume, prezența la tribunal cu un copil în brațe — împrumutat ad-hoc de la o vecină — doar-doar va impresiona a- sistența și completul de judecată. Farsa de-a mama cu pruncul în scutece s-a sfîrșit la fel ca minciuna dintîi. Ca atare, E. A. are de ispășit o condamnare de un an și 6 luni închisoare pentru instigare la mărturie mincinoasă.
Pledoaria 

croitorului — 
cusuta 

cu ața alba
— E adevărat, recunosc, nici nu-mi trece prin cap să neg că am dus acasă bani din încasări. Doar banii s-au găsit acasă, nu ?...Ștefan Relcvici, fostul șef al magazinului de prezentare și desfacere al cooperativei „Arta îmbRăcămintei" din București (Calea Griviței, 127), are, după cum se vede, un mod original de a explica faptele în fața instanței. Mai întîi, recunoaște ceea ce, oricum, nu se putea nega. Dar mai departe ?

Mai departe, auditoriul urmărește, pe jumătate nedumerit, pe jumătate curios încotro vrea să ajungă retorismul meșterului croitor. Și...— Dar — continuă după o veritabilă „buclă" de orator fostul șef de magazin — eu și pe a mea răspundere declar că am justificări de ce am procedat astfel. Și anume : nu aveam încredere în sistemul de securitate al magazinului. Se putea produce a- colo oricînd o spargere, nu ? Se știe doar că noi facem zilnic încasări mari. In șifonier, la mine, banii erau mai în siguranță...Cei din sală zîmbesc cu înțelesuri. începuseră a se lămuri. Și s-au lămurit de-a binelea aflînd și de celălalt capăt de acuzare : reținerea unei „cote părți" din retribuția cuvenită subalternilor. Cum ? Ca un patron, cum începuse Ștefan R. să se creadă. Fiindcă tot el aducea statele și făcea plățile, mascînd întotdeauna suma adevărată. Avea omul de primit 2 047 de lei ? Semna fără să știe ce și primea 1 000 ; alteori din 2 143 a plătit celui în cauză doar... 1 200 lei. Și așa mai departe. Plus banii însușiți din vînzările fără bonuri’și duși pachet acasă.Dar, așa cum era și firesc să se întîmple, n-a mers de multe ori la apă ulciorul necinstei. S-a spart repede și Ștefan Relevici, meșterul croitor cu veleități de patron, a văzut că nici de banul public și nici de munca altuia nu te poți atinge fără a da socoteală.

Din caietul 
grefierului

1

„Nu l-am lovit cu tîrnăcopul pe recla
mant, ci doar i-am dat cîțiva pumni și 
două palme. Faptul că și-a rupt piciorul 
mi-l explic prin aceea că probabil s-a spe
riat și a căzut peste ceva tare, ceea ce e 
treaba lui, eu nemaiavind nici o vină..."(Declarația inculpatului Ion Barbu din comuna Buzoiești — Argeș, condamnat la 3 ani și 6 luni pentru vătămare' corporală gravă).

„Nu este adevărat că aș fi avut intenția 
să-mi însușesc acel cocoș... L-am luat nu
mai fiindcă mi-a plăcut foarte mult cin- 
tecul lui...".(„Mărturisirile" inculpatului, într-un proces soluționat de judecătoria Tîrgoviște).

„Victima a fost lovită cu o furcă și un 
ciomag, căpătînd leziuni pentru care a fost 
nevoie de îngrijiri medicale fără nici un 
motiv...".(Din dosarul nr. 1302/1975, Tribunalul județean Dîmbovița).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

Ifoanelor din Brăila, pe foile unui splendid cactus, o serie de indivizi și-au zgîriat numele, ba
I chiar și domiciliul sau profesia. Iată cîteva mostre : Carmen osp. (probabil ospătăriță), Tache — Brăilița, Lili și Tăsică (două Inume încrustate în mijlocul unei inimi cu contururile sîngerînde), iar alături, un altul : Nelu — ILoco... O, dacă l-ar fi mîngîiat el, cactusul, cu țepii lui...
I
s-a potolit...

| De mai multă vreme, din imo
bilul de pe strada Comuna din 

! Paris nr. 24 din Brașov răzbătea 
pînă departe glasuri răstite, 
crimpeie de injurii, zgomote de I farfurii sparte, amenințări reci
proce. Erau obișnuitele dispute 
intre două vecine. Deunăzi, una 
dintre ele, epuizindu-și argumen- 

itele verbale, a recurs la altele 
mai „forte", inclusiv la tigaie și 
mătură. Urmarea: cealaltă ve- 

Icină a trebuit să fie internată in 
spital. Pentru „bravura" dove
dită, instanța a condamnat-o pe 

! făptașă la o amendă de 2 000 lei, 
obligind-o să suporte și cheltu- 

' ielile de spitalizare. A plătit și 
■•■”ȘKa ‘potolit.

I îh loc de
| mulțumire
IUn individ, în trecere prin Suceava, îl roagă pe I.D. din localitate să-1 găzduiască peste I noapte. De ce nu s-a dus la hotel ? Asta e altă poveste și se va vedea îndată de ce. Găzduit cum se cuvine, la căldurică, și 
i ospătat cu bucate alese, după I obiceiul pămîntului, musafirul • s-a simțit cum nu se poate mai Ibine. Dimineața a plecat, însoțit de gazdă, pînă spre centrul o- rașului. După ce s-au despărțit, I musafirul a făcut un ocol șis-a întors de unde plecase. A forțat ușa, a intrat înăuntru și a înșfăcat tot ce-a găsit mai de I valoare. Cînd credea că a scăpat, hop miliția. îl cheamă Ghinea Aurel, de fel din Bacău. IAcum are parte de o altă găzduire. Pe o perioadă mai lungă. Să-i ajungă.

i S-a supărat 
| pe vitrine

Noapte de februarie.. La un I moment dat, locuitorii din Jim- 
bolia (județul Timiș) au fost 
treziți de zgomote și strigăte, 

Idar mai ales de... geamuri spar
te. intrecind măsura cu băutu
ra, Adrian Creangă se afla în 
mare dispută cu un amic de I petrecere. Văzînd că nu-i chip
să-l convingă prin viu grai, cu 
argumente, Creangă s-a răzbu- 

Inat pe... vitrine. Mai întîi a a- 
runcat cu o sticlă în geamurile 
restaurantului, apoi s-a năpus- 

Itit în vitrinele magazinului
„Complex", apoi în cele de la 
„Metalochimica", apoi la maga
zinul de radio și televizoare, 

Iapvi... Apoi n-a mai putut să 
dea înapoi din fața miliției, 
care i-a întocmit nota de plată 

Ia stricăciunilor — peste 20 000 
lei. Desigur, Creangă e în pom 
și va suferi rigorile legii. În
trebarea e : cei care i-au dat să 

Ibea pînă n-a mai putut, n-au 
nici o vină ? Dar prietenii care 
l-au tot îndemnat, și care au 

. dat bir cu fuglții ?

Pantofii noi 
I strîngeau 
| prea tare...în timp ce-și făcea obișnuitul rond de noapte, paznicul Virgil Sabău, de la autogara din Alba Iulia, a zărit pe zăpadă niște urme suspecte, care duceau spre bazarul din apropiere. Le-a luat... urma și a ajuns și el la bazar. Ușa acestuia avea- geamul spart, iar dinlăuntru se auzeau foșnete. Paznicul a cerut sprijinul unor cetățeni și a alertat imediat miliția. Așa a fost găsit în bazar loan Frățilă din satul Ghirbom (Alba), care tocmai iși „proba" nișle pantofi nou-nouți. Drept care a fost imediat „încălțat". Deși a plecat spre noua adresă cu pantofii vechi.

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților
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Excelenței Sale Domnului ZEID SAMEER RIFAI

Ministrul de
Prim-ministru.

externe și al apărării al Regatului Hașemit al Iordaniei
ea

numirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru alCu prilejul numirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei, am deosebita plăcere să adresez, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, calde felicitări și urări de succes în activitatea de mare răspundere ce v-a fost încredințată.Sînt pe deplin convins că relațiile de prietenie statornicite între Republica Socialistă România și Regatul Hașemit al Iordaniei se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, al progresului și păcii în lume.
MANEA MANESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MANEA MANESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Regatului Hașemit al Iordaniei, Zeid Sameer Rifai, cu ocazia reinvestirii sale în această funcție.
★George Macovescu, ministrul cerilor externe al României, a mit o telegramă de mulțumiri partea ministrului de externe Australiei, Andrew Peacock, tru felicitările trimise cu ocazia numirii sale în această funcție.
★Prin decret prezidențial, tovarășul Ion Moraru a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Angola.

afa- pri- din al pen-

Moscova, care va face o vizită in tara noastră.Pe aeroportul Otopeni oaspetele a fost salutat de Mihai Diamandopol. președintele Băncii de Investiții a Republicii Socialiste România.
★Sub auspiciile Direcției generale a Arhivelor Statului a avut loc în Capitală o sesiune științifică de comunicări „Spiru Haret", prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la nașterea cunoscutului om de știință român, personalitate ce figurează și în calendarul marilor aniversări UNESCO pe anul 1976. în cadTuI manifestării, găzduită de Muzeul arhivelor, au fost prezentate o serie de comunicări privind viața și opera științifică a lui Spiru Haret.

Importante acorduri de cooperare
- 8

Vă mulțumesc pentru mesajul dv. de felicitări transmis cu ocazia asumării funcției de prim-ministru al Australiei.îmi exprim speranța că bunele relații dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare în interesul cooperării internaționale.
MALCOLM FRASER

Prim-ministru al Australiei

★Prin decret prezidențial, tovarășul Constantin Nită a fost numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialis- .te România în Republica Democrată Germană. în locul tovarășului Vasile Vlad, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.
★Sîmbătă dimineața a sosit In Capitală A. N. Belicenko, președintele Bănciî Internaționale de Investiții —

★folcloric din Ivano-AnsamblulFrankovsk (U.R.S.S.) și-a inaugurat ■ turneul pe care îl întreprinde în țara noastră cu un spectacol prezentat pe scena Casei de cultură din Sighetu Marmației. în continuare, artiștii sovietici sînt oaspeți ai localităților Vișeu de Sus și Baia Mare.

Ieri în țară : Vremea a continuat să 
se încălzească în toate regiunile țării, 
în sudul șl estul țării cerul a fost mal 
mult acoperit. In jumătatea de est a 
Munteniei, în Dobrogea și în jumătatea 
de sud a Moldovei au căzut ploi tem
porare, iar în nordul Moldovei precipi
tațiile semnalate au fost mai ales sub 
formă de ninsoare. în prima parte a 
zilei de ieri au mai căzut precipitații 
slabe, sub formă de burniță, ploaie și 
lapoviță, pe alocuri în Oltenia, unde de 
asemenea s-a produs și ceață.

Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 
februarie 1976 : Vreme relativ caldă, 
cer variabil, mai mult acoperit, mal 
ales la începutul intervalului, cînd vor 
cădea precipitații slabe locale, sub 
formă de ploaie în sud și sub formă 
de ploaie, lapoviță șl ninsoare în rest. 
Vînt slab pînă la potrivit, temperatu
rile maxime vor fi cuprinse ziua între 
minus 2 și plus 8 grade, izolat mai ri
dicate în sud-vest, iar minimele vor 
oscila noaptea între minus 8 grade șl 
plus 2 grade, izolat -.mai coborîte în 
estul Transilvaniei și în nordul Moldo
vei. Ceață locală, mai ales dimineața 
și seara. Izolat condiții de polei. în 
București : vreme închisă, mai ales în 
primele zile. Temporar precipitații. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere.

între România și țări latino-americaneSpecialiștii români și peruani care lucrează in cadrul întreprinderii mixte „Antamina" au încheiat de curînd o importantă etapă a activității lor. Este vorba de finalizarea lucrărilor de cercetare privind evaluarea zăcămintului de minereuri neferoase Antamina, operații executate cu utilaje realizate în majoritate în țara noastră. O bună conlucrare între România și Peru s-a statornicit și în domeniul construcțiilor de mașini. Astfel, în orașul Trujillo și-a început parțial activitatea societatea mixtă „Maquinas Herramientas Andinas S.A.", în cadrul căreia se efectuează montajul unor mașini-unelte din subansamble furnizate de industria românească. Societăților mixte — care au ca principal obiectiv crearea

de întreprinderi industriale în sectoare de interes comun — le revine astfel un rol important în extinderea și diversificarea relațiilor economice ale României cu țările Americii Latine.în afara acestor forme moderne de colaborare, țara noastră a perfectat cu unele state din această zonă și alte acțiuni, ale căror coordonate de desfășurare sînt cuprinse în peste 50 de acorduri comerciale și de cooperare economică și tehnică. Potrivit contractului pe termen lung încheiat cu Brazilia, de pildă, România livrează vagoane de marfă în această țară, de unde primește în schimb minereu de fier. (Agerpres)
Un nou monument istoric

la
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JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ A

In cîteva rînduri
Rezultatele probelorINNSBRUCK 14 (Agerpres). — Ti- năra sportivă din S.U.A. Dorothy Hamill a cucerit medalia de aur in proba individuală de patinaj artistic.Ea a fost urmată de Dianne de Leeuw (Olanda) și de Christine Errath (R.D. Germană).

că victoria și medalia de aur au revenit tot unui italian, coechipierul său Piero Gros.

t V

Duminică, 15 februarie 1976 
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8.40 Tot înainte !
9,35

20,25 Seară de balet.
21,10 Valorile umane șl cultura.
21,35 Film serial : „Kojak".Luni, 16 februarie 1976

Penultima zi a „Olimpiadei Albe" de la Innsbruck a avut ca punct de atracție proba „maraton" de 50 de km in care medalia de aur a revenit schiorului norvegian Ivar Formo, în vîrstă de 24 de ani.Victoria a fost decisă pe ultimii kilometri, în lupta pentru medalia de aur fiind angajați în principal doi concurenți : Ivar Formo și Gert- Dietmar Klause (R.D. Germană). Cu un finiș mai bun, Formo s-a desprins întrecîndu-și valorosul adversar cu 43 de secunde. Medalia de bronz a revenit suedezului Benny Soedergren.

Desfășurată pe o ninsoare intermitentă, punînd deci multe probleme de acomodare și de abilitate tehnică, proba de slalom special a dat cîștig de cauză schiorilor italieni, cărora ii s-a alăturat, surprinzător. Willy Frommelt din Liechtenstein, cîștigă- torul medaliei de bronz.după victoria în de două persoane, cîștigat și întrece- patru persoane.
La o săptămînă proba echipajelor R. D. Germană a rea boburilor deavînd același pilot, pe fostul campion de atletism Menhard Nehmer. Echipajul elvețian condus de Erich Schaerer a ocupat locul doi, în timp ce R.F. Germană, avînd ca pilot pe fostul campion mondial W. Zimmerer, a obținut medalia de brpnz. echipaj alPanaitescu) s-a clasat pe (din 21 de echipaje participante).

GIMNASTICAAproape 2 000 de spectatori au asistat ieri în sala sporturilor Floreas- ca la prima zi a meciului de gimnastică dintre selecționatele feminine ale României și Angliei. După executarea exercițiilor obligatorii, scorul este favorabil gimnastelor românce cu 191,70 puncte—184,05 puncte. La individual, pe primul loc se află multipla campioană europeană Nadia Comăneci cu 39,35 puncte. Pe locurile următoare se află Teodora Ungu- reanu — 38,60 puncte. Anca Grigoraș și Alina Goreac, ambele cu 37,90 puncte. Concurenta engleză Avril Lenox ocupă locul 5 cu 37,70 puncte.Astăzi, de la ora 10,30, întîlnirea continuă cu exercițiile liber alese.

10,00
11.15

11,45

12,30 
13,00 
13,05

16,20

17,25

Film serial pentru copii ; 
„Daktari".
Viața satului.
Ce știm și ce nu știm des
pre...
Capodopere ale muzicii și li
teraturii.
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical — alcătuit 
la cererea telespectatorilor. 
Film serial :' Ascensiunea 
omului.
Drum de glorii. Concurs pen
tru tineret.
Trei ipostaze ale devenirii. 
Micul ecran pentru cei mici.

16.00
16.30 
19,00
19,20
19.30 
20,00
20.30 
20,55

21,20

PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Emisiune în limba maghiară. 
Turism și vînătoare.
1001 de seri.
Telejurnal.
Colocvii contemporane. 
Interpretul preferat.
Să muncim și să 
chip comunist. 
Roman-foileton : 
Saga", o producție _____
ziunii engleze. Episodul VIII : 
„Vara tîrzie a unui Forsyte". 
24 de ore.

trăim în

„Forsyte 
a televi-

uj-Municipiul Cluj-Napoca s-a îmbogățit cu un nou monument istoric și de artă — închinat căpitanului de oști Baba Novac, credincios tovarăș de luptă âl lui Mihai Viteazul, operă in bronz a sculptorului Virgil Fulicea.Festivitatea dezvelirii statuii a avut loc în prezența unui mare număr de locuitori1 ai municipiului — români, maghiari, germani și de alte naționalități — muncitori, oameni de știință,, cultură și artă, studenți și elevi. în cadrul festivității, acad.
SUCEAVA

apocaȘtefan Pascu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" a evocat lupta dusă de Mihai Viteazul pentru unitatea națională a poporului român, figura luminoasă, bărbăția și spiritul de sacrificiu ale căpitanului de oști Baba • Novac. (Al. Mureșan, corespondentul „Scinteii").

PrimulRomâniei (pilot Dragoș locul 8Ultima probă a concursului masculin de patinaj viteză — cursă de 10 000 m — a fost cîștigată de olandezul Piet Kleine, care l-a întrecut pe norvegianul Sten Stensen, luîn- du-și astfel revanșa pentru înfrînge- rea suferită în fața acestuia în proba de 5 000 m. Timpul învingătorului — 14’50”59/100 — întrece vechiul record olimpic, deținut de compatriotul său Ard Schenk cu 15’01”35/100 și este inferior cu numai 28 sutimi de secundă. recordului mondial deținut de Stensen. Pe locul trei — olandezul Han van Helden.

Stipendiaîii oficinei de calomnii 
au fost îndepărtați

TENISTurneul internațional de tenis care are loc pe teren acoperit la Toronto a programat celelalte două partide ale sferturilor de finală. Campionul român Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 6—2 pe cehoslovacul Jiri Hre- bec. Năstase îl va intilni în semifinale pe americanul Vitas Gerulai- tis, care l-a eliminat cu 1—6, 6—2, 6—4 pe cehoslovacul Jan Kodes.

18,40
19,00
19,30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămint : 

Sucidava.
20,25 Film artistic : „Micul pescar" 

— producție a studiourilor 
cinematografice japoneze. 
Premieră TV.

22,00 24 de ore.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11.30 Matineu simfonic.
20.00 Eroi îndrăgiți de copii.

PROGRAMUL H
Telex. 
Aventura cunoașterii.

17,35 Film artistic : „Lumea se 
distrează". O producție a stu
dioului cinematografic „Bucu
rești". Premieră TV.
Fotbal. Film de desene ani
mate.
Muzică ușoară. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Film serial pentru copil î 
„Daktari".
Meridiane literare. 
Telex.

22,10

18,50

19,00
19,20
19,30
20,00

20.25
21.25
21,30 Gospodari, inițiative, reali

zări.
21,50 Portativ ’76.

Dezvoltarea și diversificarea 
rcfelei de alimentație publicăîn județul Suceava se află în' curs de aplicare un amplu program de măsuri vizînd îmbunătățirea activității comerciale și. în cadrul acesteia, a alimentației publice. în ultimele luni, un număr de aproape 40 de bufete au fost reorganizate, devenind unități cu profil culinar — „Gospodina", patiserii-plăcintării, braserii etc.

Gustavo Thoeni, unul din marii fa- voriți ai Olimpiadei Albe de la Innsbruck, nu a cîștigat nici proba de ! slalom special, ultima a concursului de schi alpin, dar el a părăsit totuși mulțumit platoul întrecerii pentru

La recomandarea Comitetului ’ Internațional Olimpic, Comitetul de organizare a „Olimpiadei Albe" a anulat acreditarea la jocuri a reprezentanților postului de radio „Europa liberă" specializat într-o activitate denigratoare, calomniatoare, de oficină, și care nu este recunoscut de nici un comitet olimpic national.Hotărirea Comitetului. de ..organizare a fost primită cu satisfacție âe ziariștii sportivi acreditați la Centrul de' presă al Jocurilor Olimpice de la Innsbruck.

SAUDupă desfășurarea a în turneul internațional Malaga, pe primul loc se află Byrne (S.U.A.) te. urmat de Christiansșen (S.U.A.) — 4,5 puncte, Gheorghiu (România), Sigurjonsson (România) 4 puncte, l-a învins (Spania). Ghâbfghiu mizat partidele cu Garcia (Cuba) și, respectiv, Keene (Anglia).

șapte runde, de șah de la in clasament cu 5,5 punc-
(Islanda). Ciocîltea și Keene (Anglia), cu cîte în runda., a Vil-a, Byrne în 37 de mutări pe Bellon Șahiștii români 'Florin și Victor Ciocilteâ'^u re-

de masă
(Urmare din pag. I)fice organizate la sate. Este semnificativ că, în ultima vreme, centrul de greutate al formelor de răspîn- dire sistematică a cunoștințelor cul- tural-științifice s-a deplasat în unitățile industriale și agricole. Aproape jumătate din cursurile universităților populare funcționează în unități direct productive, ceea ce determină de altfel ponderea mare a cursanților din rîndul populației active — 82 la sută. Semnificativă este și structura cursurilor, stabilită pe baza investigării atente a cerințelor diferitelor categorii de oameni ai muncii ; cursurile de științe sociale iși_ științe ale naturii reprezintă a- proape două treimi, in afluența de care se bucură aceste cursuri gă- sindu-și reflectare dorința unor largi categorii ale populației de a cunoaște mai aprofundat istoria partidului și a patriei, de a-și bogăți cunoștințele in domeniul socialismului științific, economiei politice, ca și în domeniul fizicii, chimiei, biologiei, astronomiei etc.în contextul activităților cultural- educative întreprinse sub conducerea organelor de partid, un rol însemnat îl au acțiunile de popularizare a cărții, care au stimulat preocuparea pentru citirea literaturii social-politice și cu caracter militant, bine puse în valoare ducative ale filmului, țiilor inspirate din■luptă al poporului, al clasei muncitoare sau din realitățile construcției socialiste — de multe ori însoțite de montaje cine-literare, sim- 1 pozioane și alte manifestări adecvate, urmărite cu viu interes de spectatori. în special de tineri. Filmul documentar — incluzînd numeroase creații ale cinecluburilor din județ — a devenit un auxiliar prețios în activitatea politico-educativă a organizațiilor de partid, de U.T.C. și sindicale, în desfășurarea învățămîn- tului politico-ideologic, profesional și agrozootehnic de masă.

O dezvoltare continuu ascendentă a cunoscut în ultimii ani mișcarea artistică de amatori, repertoriul formațiilor teatrale și muzical-coregra- fice fiind sistematic axat pe valorificarea creației contemporane, promovarea genurilor artistice excelență purtătoare ale unui saj politic, revoluționar. Creația folclorică, cînțecul patriotic, revoluționar au fost puternic stimulate de organizarea unor manifestări artistice devenite tradiționale, care adună laolaltă mii de artiști amatori — oameni ai muncii români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, expresie a unității și frăției celor ce trăiesc pe aceste meleaguri.Viața culturală a județului este considerabil îmbogățită prin activitatea instituțiilor profesioniste de artă, filialelor uniunilor de creație, muzeelor, societăților științifice și culturale. Teatrul Național din Timișoara, teatrele german și maghiar de stat, opera și filarmonica „Banatul", celelalte instituții de spectacol, și-au îmbunătățit simțitor conținutul repertoriilor corespunzător exigențelor creației angajate, situînd pe primul plan promovarea lucrărilor originale, purtătoare de înalte valori etice și estetice. S-au făcut progrese evidente și în creșterea

im-

beletristice Au fost mai valențele e- ale produc- trecutul de

me-

nivelului interpretativ al spectacolelor — deși există incă largi posibilități pentru ridicarea în continuare a calității lor artistice. A- pare notabilă preocuparea pentru deschiderea cit mai largă spre public a artei scenice, prin organizarea de spectacole teatrale și muzicale în afara sălilor de reședință. Turneele periodice in orașe și comune, organizarea de microsta- giuni teatrale și de operă în mari unități economice, în unele localități ale județului, a unor stagiuni muncitorești și studențești ale filarmonicii sînt cîteva din formele noi ale contactului direct dintre public și artă.Purtătoare ale unui mesaj cu profund conținut patriotic, socialist, militant, slujind procesului de educație comunistă a maselor, sînt și cele mai multe din operele literare. muzicale, plastice create de membrii filialelor uniunilor de creație din Timișoara. Tematica celor mai valoroase opere de artă se inspiră din activitatea tumultuoasă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de partid. Organizarea unor tabere de creație în centrele muncitorești din județ, întîlnirile frecvente cu cititorii sau iubitorii de artă, inițierea de festivaluri ale poeziei și muzicii, ori vernisajul unor expoziții de artă plastică în unități economice au devenit practici curente in activitatea scriitorilor, compozitorilor și artiștilor plastici timișoreni.Create în ultimii ani, revista săp- tămînală „Orizont" și editura „Facla" — care tipărește lucrări realizate de prestigioși oameni de știință, artă și cultură din această parte a țării — își fac tot mai simțită prezența în viața culturală a județului. Muzeul Banatului, celelalte muzee și case memoriale din județ înlesnesc, prin intermediul unor variate acțiuni cultural-educative, accesul unor largi categorii de vizitatori Ia colecțiile științifice și de artă — mărturii de inestimabilă valoare'ale bogatelor tradiții de luptă ale poporului nostru, ale geniului său creator. Secția de istorie contemporană din Timișoara, cea de istorie a mișcării muncitorești din Lugoj, create în ultimii ani. au devenit adtevărate focare ale educației revoluționare, prin organizarea de îritilniri între noile contingente de uteciști și pionieri cu vechi mili- ! talnți ai partidului, în ambianta e- vocatoare a luptelor și jertfelor celor mai buni fii ai poporului pentru libertatea și independenta patriei, pentru socialism.Rezultatele intensei munci politico-educative, ale activității culturale. de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste s-au reflectat pregnant în însuflețită participare a oamenilor muncii din județul nostru la întrecerea socialistă pentru realizarea înainte de termen a planului cincinal 1971—1975, ceea ce aposibilitate unităților industriale• mișene să realizeze o plimentară în miliarde lei.Desigur, în . _ .voluționare — trăsătură definitorie a însuși programului ideologic — trebuie arătat că, cu toate progresele înregistrate, mai avem mult de făcut spre a ridica activitatea cultu-
valoarespiritul producție de pesteexigentei

dat ti- su- 1.1re-

rală la nivelul cerințelor partidului, ale societății noastre. Sîntem preocupați să înlăturăm acele manifestări de formalism care își mai fac loc citeodată, știrbind forța de în- rîurire a activității cultural-educative, să-i sporim astfel capacitatea de influențare și mobilizare a maselor. Pentru comitetul județean, pentru țoale organele și organizațiile de partid municipale, orășenești și comunale este clar că înfăptuirea în și mai bune condiții a sarcinilor cuprinse în programul ideologic necesită mai multă fermitate și energie în vederea punerii în valoare, la un nivel superior, a puternicei baze materiale de care dispunem în domeniul culturii, a antrenării plenare a tuturor forțelor capabile să activeze cu succes pe acest tărîm. De aceea, demarajul noului cincinal 1976—1980, cincinalul revoluției tehnico-știintifice. a însemnat, odată cu preocuparea pentru organizarea superioară a activității productive, intensificarea activității politico-ideologice pentru stimularea participării și mai active a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea Sarcinilor privind dezvoltarea în ritm susținut și armonios a întregii economii timișene.în preocupările noastre actuale, pe primul plan se situează pregătirea amplelor dezbateri care au loc în toate organizațiile de partid în întimpinarea Congresului educației politice cațiilor stabilit asigure ter de „ ritul exigenței comuniste, a întregii activități de propagandă și cultură. Vor fi analizate cu prioritate direcțiile de acțiune ale organizațiilor de partid pentru însușirea de către fiecare comunist, de către fiecare cetățean a concepției revoluționare apartidului despre lume și viață, a principiilor politicii partidului și a hotărîrilor de partid, pentru generalizarea normelor și principiilor comuniste de etică și echitate, pentru întărirea combativității împotriva oricăror manifestări străine ideologiei partidului nostru, moralei societății socialiste. Firește, o mare a- tenție vom acorda dezbaterilor în organizațiile de partid din instituțiile de cultură și artă, al căror rol în „educarea educatorilor" va trebui să crească necontenit. Ceea ce urmărim înainte de toate este întărirea rolului organizațiilor de partid în conducerea întregii activități ideo- logice-educative, creșterea forței ei de influențare, afirmarea exemplului personal de creație angajată ai membrilor de partid, ridicarea nivelului activității desfășurate de comuniștii din toate verigile vieții culturale — ziare, reviste, teatre, uniuni de creație etc. — pentru înfăptuirea liniei atît de rodnice a partidului în domeniul culturii, a tuturor sarcinilor stabilite în această privință de Programul partidului, de Congresul al XI-Iea.Considerăm că — ele însele caracterizate prin combativitate — dezbaterile vor determina creșterea combativității revoluționare și fermității ideologice, contribuind la amplificarea aportului activității culturale la făurirea omului nou. însuflețit de fierbinte patriotism și trainice convingeri comuniste.

• De la începutul acestei luni, sub egida Consiliului municipal Arad âl F.U.S. au fost organizate mai multe manifestări cultural-educative, printre care : o expoziție de carte _ social-politică intitulată „Viitor de aur țara noastră are", expuneri pe teme ca : „Politica externă a României, politică de pace și colaborare", „Munca — izvor și condiție în formarea personalității umane". Pînă la sfîrșitul lunii februarie, programul manifestărilor mai cuprinde, intre altele, gala de filme documentare „Realizări din industria Republicii Socialiste 1 România", montajul literar „Luptele muncitorilor ceferiști și petroliști din ' ’feîmlârife 1933", masa -rotundă „Programul ideologic al P.C.R., program de educație comunistă a tineretului, a tuturor oamenilor muncii", o nouă ediție a „Studioului literar-artistic" cu participarea cenaclului literar „Lucian Blaga" etc. o în sala mică a Casei de cultură a sindicatelor din orașul Sf. Gheorghe a avut loc zilele trecute un recital de versuri și cintece patriotice dedicat aniversării luptelor muncitorilor ceferiști și petroliști din februarie 1933, intitulat „Celor ce-au scris patriei", o AGENDA CEANĂ. La căminele din județul Vrancea organizate simpozioane tografice cu tema „Figuri eroi comuniști in creația cinematografică națională", urmate de proiecții de filme. De o largă audiență s-au bucurat simpozioanele organizate case de cultură și cămine culturale, intitulate „Civilizația so-

f

și al culturii. Pe baza indi- conducerii partidului am măsuri concrete menite să acestor dezbateri un carac- analiză aprofundată, în spi-

istoria VRÎN- culturale au fost cinema- de
Și Ia

cialistă și valorile ei" și „Efigii ale dezvoltării satului vrîn- cean". Expoziția itinerantă „Unitatea materială a lumii și diversitatea ei" a fost deschisă în alte două localități — Mil- covul și Garoafa ; aceeași expoziție a fost prezentată și în cadrul unor biblioteci sindicale din întreprinderile județului. A fost declanșată o nouă acțiune cultural-artistică — „Festivalul formațiilor corale și grupurilor
...... ' ...  ........., ' J 7 ■■■■ 

mir Trro a T.: < Iii K- Avocale", care va aduce pe scenele căminelor culturale și ale caselor de cultură din Vrancea sute de artiști amatori. • Intre 15—22 februarie, la Casa municipală de cultură din Odor- heiu Secuiesc se organizează un bogat program de manifestări politico-educative și cultu- ral-artistice dedicate Congresului educației politice și al culturii. Expuneri, dezbateri, în- tilniri cu reprezentanți de seamă ai vieții politice și culturale, spectacole ale formațiilor artistice de amatori se vor desfășura sub genericul „Angajare deplină in înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico- științifice". e „Militanțî revoluționari, a căror viață și activitate este legată de Bucovina" — cu această expunere, prezentată recent la Casa de cultură dm Cimpulung Moldovenesc, de . către Petru Rusșindilar, doctor in istorie, a fost inaugurată

în localitate suita manifestărilor dedicate împlinirii a 55 de ani de la crearea P.C.R. Tot la Cimpulung Moldovenesc a avut loc și consfătuirea anuală a cenaclurilor literare din județul Suceava, util schimb de experiență între cei aproape 100 de creatori prezenți pe linia sporirii contribuției Ia ampla mișcare cultural-artistică din a- ceastă parte a țării e în peste 60 de localități din județul Sibiu se află în plină desfășurare ștafeta culturală „Cînt șl joc pe plaiul sibian", organizată de comitetul județean de cultură și educație socialistă, Ia'. . care iau parte formațiile artistice ale caselor de cultură și căminelor culturale. Dujiă''ista-»"'' pa de masă, care se încheie la 20 aprilie, și cea competiționa- lă, în perioada 1—9 mai a.c., în 8 centre, printre care Avrig, Tălmaciu, Dumbrăveni, Săliște și altele, vor avea loc spectacole festive, o în vechea salină de la Slănic-Prahova, la 230 metri adincime. edilii orașului au luat inițiativa de a amenaja o originală expoziție. Pentru început. ea cuprinde busturile lui Traian și Decebal, lucrări de proporții monumentale dăltuite in masive de sare de sculptorul loca! Iustin Năstase o AGENDA ARGEȘEANĂ. Teatrul de stat din Pitești a prezentat în premieră spectacolul cu piesa țiu cu diavolul" („Cititorul contor") de Paul Everac, gia autorului ; rolurile pale sînt interpretate de Vistrian Roman și IOn Este a 5-a premieră de actorii stagiune.

înscrierea 
dobînzilor 

în libretele 
de economiiC.E.C. din întreaga

„Armisti- de în re- princi- actorii Roxin. realizata teatrului în actuala

Unitățile tară au început să efectueze o- perațiunea de înscriere în libre- TdlS'" de’iJ'eebhbmîi a dobîrtzilbr '-tUv^Aîtdi‘depunătorilor pențrțt.,,. economiile păstrate la C.E.C.Înst-Herea' dObinzilor se efectuează in tot cursul anului, de către toate sucursalele și filialele C.E.C., precum și de agențiile autorizate, pentru librete emise de ele. înscrierea dobînzilor se face și cu prilejul efectuării operațiunilor de depuneri sau de restituiri ale economiilor, pe libretele de economii cu do- bîndă — la vedere și pe termep — pe libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri, cu dobîndă și ciștiguri în autoturisme, pe libretele de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală și pe libretele de economii pentru turism.Pentru informarea depunătorilor. în incinta tuturor sucursalelor. filialelor și agențiilor C.E.C. autorizate sînt simbolurile libretelor de mii (primele două grupe mere menționate pe
afișate econo- de nu- libret), pentru care unitățile respective efectuează operațiunea de înscriere a dobînzilor.

Inaugurind o nouă rubrică, „Universitatea Paris Match", care iși 
propune să prezinte cele mai noi cuceriri in domeniul cunoașterii uni
versului, cunoscuta revistă franceză înfățișează, intr-un recent articol, 
rezultatele cercetărilor privind natura planetei pe care trăim, între
prinse in cadrul „operațiunii Famous", din cursul anului 1973.Pentru prima oară în istoria umanității, oamenii au putut contempla ceea ce- a constituit timp de milenii un mister de nepătruns. A fost mai ușor omului să parcurgă în spațiul cosmic distanțe de sute de mii de kilometri _ și să culeagă roci de pe Lună decît să coboare în lumea opacă și rece a oceanului. Ce au căutat membrii expediției „Famous" la 700 de kilometri vest de Azore. într-o vale submarină, la o adincime de a- proape 3 000 de metri 1 Ei căutau răspunsul Ia o mulțime de întrebări asupra originii continentelor, misterelor vulcanismului și naturii însăși a planetei Terra. Puține sînt lucrurile mai slab cunoscute de către oameni decît planeta pe care locuiesc. Timp de zeci de secole ei și-au reprezentat Terra ca un fel de măr pe care-1 scoți din cuptor. Pielița i se încrețește și se crapă, persistind totuși în interior putină căldură, care pină la urmă va dispărea cu totul. Pămîntul nu era altceva decît un astru muribund, iar fenomenele vulcanice — ultimele zvîcniri ale agoniei sale.Prin anul 1880, Osmond Fisher, fizician englez, a avut intuiția că adevărul nu era tocmai atit de simplu. Ideea i-a venit contemplînd lacurile de lavă ale vulcanului Kilauea din insulele Hawaii. Lava topită, odată ajunsă la suprafața lacului, se solidifică ; la un moment dat însă această crustă solidificată devine mai grea decît lava lichidă care o poartă deasupra și se scufundă în ea. topindu-se din nou. Observațiile lui Fisher nu au fost luate în seamă. între 1910— 1920, un meteorolog german. Alfred Wegener, izbit de forma complementară a coastei continentului african și a celei a continentului sud-american a emis ipoteza unei derive a continentelor. La început ar fi existat un continent unic, care pe urmă s-ar fi diversificat. Wegener, care nu putea aduce nici un fel de probe în sprijinul acestei teorii, a fost de îndată catalogat drept... poet.Abia în urmă cu 15 ani — în 1960 — un geolog de la Universitatea din Princeton, Harry Hess, unul din promotorii programului științific spațial

american, a propus o nouă explicație pe care a botezat-o cu modestie — sau, poate cine știe, cu ironie — „eseu de geopoezie". Pentru el. cheia misterului s-ar găsi pe fundul oceanelor, într-o vale — denumită în termeni științifici „rift"; după cuvîntul respectiv din limba engleză — situată de-a lungul unui lanț de munți vulcanici, care șerpuiesc pe o lungime de /60 000 km în mijlocul oceanului

pingeți plăcile una spre alta și con- vulsiunea care rezultă reproduce întocmai un cutremur ; măriți presiunea și una din plăci se va ridica, ceea ce va reprezenta un lanț muntos, iar marginile1 celeilalte se vor cufunda în ceara caldă și vor redeveni lichide... Puneți pe aceste plăci solide o bucățică ușoară de lemn și veți avea echivalentul unui continent.Cu alte cuvinte, fenomenele legate de evoluția suprafeței planetei se petrec, în cea mai mare parte, sub o- ceane. Fundul oceanelor este în continuă înnoire, în timp ce masele continentale, datorită slabei densități, nu se scufundă, sînt permanente. Consti-
PARIS MATCH

submarină „fam&us"
și nașterii continentelor

3

mondial. în acest rift, de 'unde țîș- nește lava incandescentă (magma), se creează o nouă scoarță terestră, în timp ce vechea scoarță s-ar scufunda în gropile cele mai profunde ale Pacificului. Această viziune contravenea în asemenea măsură concepțiilor de pînă atunci, încît a fost nevoie de șase ani de experiențe asupra magnetismului rocilor submarine pentru ca ea să fie luată în conside-a de și francez, ulterior
rație. Odată acreditată, teoria fost precizată și completată geofizicieni americani, englezi de. un tînăr cercetătbr Xavier le Pichon, care a jucat un rol central în operațiunea „Famous". Astfel s-a născut așa-nu- mita teorie a tectonicii plăcilor care este exprimată de analogie. Suprafața semuită cu o bucată încălzită la bază și față. Ceara răcită alcătuiește culă solidă, care plutește pe caldă. Fragmentați în mai plăci această

tuite din materiale relativ ușoare, ele au ca suport plăci de scoarță terestră, care plutesc pe o magmă centrală, aflată în stare de fuziune.Există, astfel, șase mari plăci de a- proximativ 75 de km grosime, acoperite în cea mai mare parte de apele oceanelor și a căror graniță se situează in așa-numitul rift. Jeturile vulcanice continue de magmă în riftul atlantic, între placa Ameri- și plăcile Europei și Africii, au efect îndepărtarea Europei și Afri- de America ; în schimb, placa
obicei printr-o terestră este , a- de ceară topită, răcită la supra- o peli- ceara multepeliculă solidificată. îm-

cii ca cii . _____ .africană se apropie imperceptibil de placa europeană cu cîte un centimetru pe an. Această „ciocnire" între Africa și Europa provoacă cutremure de pămint într-o zonă care se întinde din Maroc și pină în Turcia și explică, totodată, activitatea marilor vulcani din' Italia și Grecia. Astfel stînd lucrurile, Mediterana ar fi condamnată la o dispariție inevitabilă... Iar In ce privește Terra, departe de a fi un astru muribund, ea s-ar comporta ca o mașină termică, a cărei sursă de căldură ar fi radioactivitatea.

Cam așa suna teoria. Rămînea Insă să fie verificată în practică și tocmai în acest scop a fost inițiată operațiunea „Famous", hotărîtă în comun de către S.U.A. și Franța. Urma să se descopere ce se petrece într-un anumit punct din rift. Se presupunea că în acest punct placa are numai trei- patru kilometri grosime și. datorită faptului că e profund fisurată, permite magmei să urcfe din adîncuri spre . suprafață. Era nevoie de submersibile capabile să coboare pînă la 3 000 de metri adincime ; .or, Franța poseda batiscaful Arhimede, iar S.U.A. submersibilul Alvin, ambele în stare să realizeze această performanță. Experții francezi și americani au lucrat .cu o rigurozitate metodologică comparabilă cu cea care a permis debarcarea pe Lună.' Teoria tectonicii plăcilor, ca și a derivei continentelor, a putut fi astfel verificată și precizată grafie observării directe, cu ocazia prelevărilor e- fectuate pe fundul oceanului, filmelor și fotografiilor făcute în cursul expediției. Oamenii sînt astăzi în măsură, grație acestor cercetări, să înțeleagă mai bine structura planetei lor, care rămîne totuși mai plină de mistere decît Luna, al cărei relief cel puțin nu mai prezintă secrete. Faptul că aproape trei pătrimi din glob erau inaccesibile, fiind acoperite de apă, a aminat vreme atît de îndelungată începutul elucidării misterelor ce înconjoară structura pămîntu- lui. A fost nevoie să se aștepte apariția sondelor marine și a instalațiilor radar pentru ca să avem o primă imagine asupra fundului mărilor. Pe urmă a venit era submarinelor de mari adincimi. Operația „Famous" a dus acest proces de cunoaștere un pas mai departe. în acea zi din 1973 cind Xavier le Pichon, aflat la bordul batiscafului „Arhimede". a văzut riftul Azorelor, a fost marcat un moment decisiv. Constatîndu-se existența unui fenomen vulcanic permanent pe fundul oceanelor, s-a ajuns astfel la demonstrarea teoriei tectonicii plăcilor.Știința, mînă în mină cu aventura, i-a dus astfel pe cîțiva oceanologi în bezna adîncurilor marine, cîndva leagăn al primelor forme de viață, cu alte cuvinte al celor mai îndepărtați „strămoși" ai noștri, pentru a descifra din modul de dispunere, înlănțuire și formare a rocilor secretele Terrei.
/
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COMUNICAT 
privind vizita ministrului afacerilor externe 

al României în Regalul larilor de Jos

După reuniunea de la Manila

„Creșterea numărului de membri 

ai „Grupului celor 77“ demonstrează întărirea 

solidarității dintre statele in curs de dezvoltare"La invitația ministrului afacerilor externe al Regatului Țărilor de Jos, Max van der Stoel, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a făcut o vizită oficială în Țările de Jos, între 11 și 14 februarie 1976.în timpul vizitei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a fost primit de Maiestatea Sa regina Țărilor de Jos și de primul ministru Joop den Uyl. Ministrul român a făcut vizite președintelui în funcțiune al primei camere a Statelor Generale. Ch. Polak, și președintelui celei de-a doua camere a Statelor Generale, dr. A. Vondeling.Cei doi miniștri au avut convorbiri oficiale privind evoluția relațiilor bilaterale și unele probleme internaționali actuale.Cei doi miniștri au constatat cu satisfacție că, în special după vizita președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Țările de Jos și, respectiv, vizita în România a Maiestății Sale regina și a Alteței Sale Regale prințul Țărilor de Jos, raporturile dintre cele două țări s-au intensificat și diversificat.Subliniind importanța pe care o a- cordă principiilor înscrise în Declarația solemnă comună . a Republicii Socialiste România și a Regatului Țărilor de Jos. semnată la 12 aprilie 1973, la Amsterdam, cei doi miniștri au reafirmat hotărîrea guvernelor lor de a le promova constant în relațiile lor.Cei doi miniștri s-au felicitat pentru frecventele contacte și întîlniri, atît pe plan oficial, cit și pe plan neoficial, dintre cele două țări și au subliniat importanța lor pentru o mai bună cunoaștere reciprocă și pentru intensificarea cooperării- prietenești.Ei au constatat cu satisfacție lărgirea cadrului juridic al relațiilor bilaterale, prin existența a numeroase acorduri și aranjamente guvernamentale. în acest sens, cei doi miniștri au subliniat importanța pe care o prezintă Acordul de colaborare economică, industrială și tehnică pe termen lung, semnat la București, la 14 mai 1975, pentru dezvoltarea raporturilor economice între România și Țările de Jos.Părțile au constatat că volumul comerțului între cele două țări a crescut substanțial și au scos în evidență perspectivele favorabile pentru dezvoltarea armonioasă a schimburilor.Miniștrii au subliniat cu satisfacție 
că în cursul ultimilor ani au fost realizate acțiuni de cooperare economică în diferite domenii și au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a favoriza pe cit posibil dezvoltarea cooperării economice, industriale și tehnice și, ținînd seama de potențialul economic al celor două țări, de a găsi noi posibilități de cooperare bilaterală, ca și pe terțe piețe.Relevînd importanta cunoașterii reciproce a valorilor materiale și spirituale ale celor două țări, cei doi miniștri au exprimat dorința guvernelor lor de a vedea lărgindu-se schimburile în domeniile învățămîntului, culturii și cooperării‘ științifice'," in conformitate cu ‘spiritul--acordului cultural și al programului de aplicare a acestuia, între altele prin extinderea contactelor și cooperării între instituțiile și organizațiile interesate din țările lor.în timpul schimbului de vederi referitor la unele probleme internaționale, în special cele privind situația din Europa, cei doi miniștri au constatat cu -satisfacție o mare apropiere a punctelor lor de vedere.Cele două părți au relevat evoluția pozitivă intervenită în ultimii ani în relațiile internaționale în Europa.Părțile apreciază că semnarea Actu
lui final al Conferinței pentru secu-

★Sîmbătă seara, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, s-a reîntors în Capitală. Pe aeroportul O- topeni erau prezenți Cornel Pacoste și Constantin Oancea, adjuncți ai ministrului afacerilor externe.La plecare, pe aeroportul din Amsterdam, ministrul afacerilor externe
Situația din Nigeria după eșecul tentativei

de loviturăLAGOS 14 (Agerpres). — Consiliul Militar Suprem al Republicii Federale Nigeria, reunit, sîmbătă, la Lagos, a examinat situația internă din țară și a adoptat măsurile corespunzătoare care s-au impus după tentativa de lovitură militară de stat de la 13 februarie — relatează agențiile de presă.Declarația Consiliului Militar Suprem, transmisă de postul de radio Lagos, anunță că generalul Murtala Ramat Muhammed, șeful statului, a fost asasinat în timpul tentativei de lovitură de stat, pusă la cale de un grup de tineri ofițeri condus de It. col. S. M. Dimka.în cadrul reuniunii — arată declarația — Consiliul Militar Suprem a
Reuniune de urgență a cabinetului argentineanBUENOS AIRES 14 (Agerpres). — Cabinetul argentinean s-a reunit de urgență, la cererea președintelui țării, Mariâ Estela Martinez de Peron, pentru a lua în discuție așa-numita „grevă patronală" anunțată pentru 16 februarie de Adunarea permanentă a sindicatelor patronale.La încheierea reuniunii, guvernul șl-a anunțat intenția de a aplica „legea în toată rigoarea sa", în cazul în
Noi precizări privind cutremurul din Guatemala

Un număr de 794 
de seisme secundare 
— dintre care 55 au 
fost semnalate numai 
in ultimele 48 de ore — 
au urmat violentului 
cutremur care a afec
tat la 4 februarie 
Guatemala.

După cum a apreciat 
șeful statului, Eugenio 
Kjell Laugerud, la 
populația de șase mi
lioane locuitori ai 
Guatemalei există 3,7 
milioane guatemalezi 
afectați de seisme. Po
trivit ultimului bilanț 

oficial, 18 851 de per
soane și-au pierdut 
viața, peste 62 000 au 
fost rănite și aproape 
un milion de oameni 
au rămas fără adăpost. 
Dar bilanțul nu poate 
fi considerat ca defi
nitiv.

★
Agenția geologică a 

S.U.A. a apreciat că 
la originea cutremu
rului care a devastat 
la 4 februarie capitala 
Guatemalei se află o 
ruptură produsă in

ritate și cooperare în Europa corespunde interesului popoarelor, statelor participante la această conferință și trebuie să contribuie la pace, securitate, dreptate și cooperare în Europa.Ele reafirmă voința lor de a acționa cu energie pentru punerea în practică, prin acțiuni concrete, a tuturor angajamentelor asumate prin Actul final al conferinței. Părțile apreciază că acest document are un caracter unitar, fiecare capitol avînd semnificația sa și, de aceea, se impun acțiuni vizînd realizarea în întregime a tuturor hotărîrilor acestei conferințe.Cele două părți au-subliniat necesitatea ca toate statele participante să depună eforturi pentru a permite ca procesul multilateral început de conferință să fie continuat în formele corespunzătoare enunțate în Actul final.Cele două părți au reliefat că realizarea unei securități reale și a unei păci durabile pe continentul european este legată de adoptarea de măsuri efective de dezangajare militară și de dezarmare.Cele două părți se pronunță hotărît pentru oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării generale și complete, sub un control internațional strict și eficace.Cei doi miniștri au subliniat importanța pe care o acordă transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți. Ei consideră că recenta conferință de la Atena este de natură să contribuie la realizarea acestui scop.Cele două părți au reafirmat convingerea lor că reglementarea cît mai curind posibil a problemei cipriote trebuie să fie realizată prin negocieri, pe baza respectului strict al suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Cipru. Ele au reafirmat, de asemenea, sprijinul lor față de rezoluțiile Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului de Securitate privind această problemă.Cei doi miniștri și-au manifestat îngrijorarea față de situația din O- rientul Mijlociu și au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru a se ajunge, cit mai repede posibil, la o reglementare politică, justă și durabilă a conflictului.Cele două părți au reafirmat necesitatea promovării progresului economic și social al tuturor țărilor și a adoptării unor măsuri efective pentru a se accelera dezvoltarea economică și socială a țărilor în curs de dezvoltare, pentru a se ajunge la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, juste și echitabile.Părțile se pronunță pentru perfecționarea continuă a activității Organizației Națiunilor Unite, creșterea autorității ei în viața internațională, sporirea contribuției sale la reglementarea problemelor complexe cu care omenirea este confruntată.Cei doi miniștri se felicită pentru buna cooperare dintre delegațiile celor doctă țări la Organizația Națiunilor Unite și în alte organisme internaționale. Ei au convenit să intensifice această cooperare.Cele două părți și-au exprimat convingerea, că vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România în Țările de Jos, ca și, în general, întîlnirile și convorbirile pe plan bilateral vor servi prieteniei și colaborării între cele două țări, păcii și înțelegerii internaționale.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a invitat pe ministrul afacerilor externe al Regatului Țărilor de Jos, Max van der Stoel, să facă o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei va fi fixată ulterior, pe cale diplomatică.
♦al României a fost salutat de ministrul afacerilor externe al Regatului Țărilor de Jos, Max van der Stoel, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe olandez.Au fost de față ambasadorul României. la Haga, Traian Pop,' și membri ai ambasadei.

de stathotărît, în unanimitate, să numească în funcția de șef al statului pe generalul Olusegun Obasanjo, șeful Statului Major General al armatei nigeriene. Lt. col. S. Musa Yar’A- duah, titularul Ministerului Transporturilor în Consiliul Militar Suprem, a fost numit șef al Statului Major General..Potrivit comunicatelor difuzate de postul de radio Lagos, inspiratorul tentativei de lovitură de stat, S.M. Dimka, a fost arestat împreună cu alți ofițeri care au luat parte la această acțiune.Situația la Lagos — se arată în declarația Consiliului Militar Suprem — este în curs de normalizare.
care proprietarii întreprinderilor ar- gentinene își vor menține decizia.La rindul său, Confederația Generală a Muncii (C.G.T.) s-a pronunțat cu fermitate împotriva acestei hotă- riri a cercurilor patronale, calificîn- d-o ca „antimuncitorească, antipopulară și pucistă". Decizia patronală — afirmă C.G.T. — a fost inspirată de „marile întreprinderi monopoliste, în căutarea lor de profituri tot mai mari".

așa-numita falie Mo- 
tagua, care se intinde 
de la circa 25 km nord 
de oraș pînă in golful 
Honduras (pe o lungi
me de 160 km). Mișca
rea seismică, al cărei 
epicentru a fost loca
lizat la sud de lacul 
Izabal, a măsurat 7,5 
grade pe scara Richter. 
Intensitatea cutremu
rului a fost mai mare 
decit a aceluia care a 
avut loc in Nicaragua 
in 1972, dar mai mică 
decit a celui de la. San 
Francisco din 1906.

MANILA 14 (Agerpres). — „Declarația de la Manila" și „Programul de acțiune" — documentele adoptate in cadrul reuniunii „Grupului celor 77", desfășurată recent în capitala filipi- neză — reflectă aspirațiile țărilor în curs de dezvoltare pentru schimbarea relațiilor economice, internaționale inechitabile și înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, se subliniază în ziarul „Orient News", care apare la Manila. „Mărirea numă
ȘTIRI DIN ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Preocupări și rezultate în creșterea 
economiei naționale

O VENEZUELA. — Pînă în 1980, Venezuela va produce autovehicule din piese realizate în țară în proporție de 70 la sută, urmind ca intr-o etapă ulterioară industria națională venezueleană să asigure întreaga gamă de piese și accesorii necesare asimilării integrale a mașinilor care se fabrică în țară — s-a anunțat la Caracas.
o COLUMBIA. — In 1975, exporturile au sporit cu aproximativ 800 000 tone de produse noi, netra- diționale — se arată intr-un document al Institutului de comerț exterior, dat publicității la Bogota. Volumul total al mărfurilor furnizate pe piața externă în 1975 s-a cifrat la 3195 000 tone, față de numai 2 404 000 în 1974 —'ceea ce a adus țării un spor în devize de aproximativ 27 milioane dolari — precizează documentul.
e LIBIA. — Aproximativ 3 500 de hectare de teren vor fi recuperate în zona Augla — cunoscută pentru abundentele sale resurse de apă subterană — în vederea organizării a 500 ferme, care vor dispune de instalații moderne de irigații. O echipă de specialiști efectuează în prezent studii pentru a stabili locurile optime ale viitoarelor ferme.
O BRAZILIA. — Ministrul brazilian de finanțe. Mario Enrique Simonsen, și vicepreședintele executiv al Băncii Interamericane de Dezvoltare (B.I.D.), Reuben Stenfeld, au semnat la -Brasilia patru contracte privind acordarea de către B.I.D. a unor împrumuturi totalizînd 199 milioane dolari pentru finanțarea unor proiecte economice braziliene. S-a precizat că este vorba de acoperirea cheltuielilor solicitate de realizarea unor programe de dezvoltare a agriculturii, precum și de construirea u- nei hidrocentrale în statul Rio Grande do Sul.

Noi incidente 
în Irlanda de Nord . k' r- -LONIDRA 14 (Agerpres). — Pentru a doua zi consecutiv, în capitala Irlandei de Nord, Belfast, s-au produs vineri incidente violente provocate de elementele extremiste din districtele catolice în semn de protest față de decesul într-o închisoare britanică al unui membru al organizației ilegale Armata Republicană Irlandeză și de atitudinea protestanților în cadrul Convenției constituționale. Printre acțiunile extremiștilor s-au numărat atacarea patrulelor poliției, declanșarea de incendii, instalarea de baricade pe străzi.Bilanțul violențelor din ultimele două zile se ridică la trei morți și cîteva zeci de răniți.

LONDRA

„Scandalul mercenarilor"Pasagerii aflați în incinta unuia din aeroporturile londoneze au fost, deunăzi, martorii involuntari ai unui spectacol bizar : din- tr-un avion de cursă lungă au descins vreo 40 de indivizi, majoritatea răniți, cu privirile răvășite, uitîn- du-se pe furiș peste umăr, de parcă ar fi fost fugăriți. Se reîntorceau supraviețuitorii primului eșalon de mercenari, plecați cu numai cîteva săptă- mîni înainte în Angola pentru a ucide și jefui, potrivit propriilor lor mărturisiri cinice. Cită deosebire între ’atitudinea lor trufașă de atunci și înfățișarea jalnică cu care se întorceau acasă ! Lecția usturătoare pe care le-au dat-.o forțele populare de eliberare angoleze nu o vor uita, probabil, niciodată.Acest episod a făcut ca „scandalul mercenarilor", cum îl denumește presa londoneză, să capete proporții și mai mari. Totul a început în urmă cu cîteva săptămîni, cînd o știre de cîteva rîn- duri se referea la „iminenta plecare a u- nui grup de mercenari britanici în Angola". Știrea făcea cunoscută existența unei „asociații" de care nimeni nu auzise pînă atunci : „Serviciul consultativ pentru problemele de securitate", însărcinat (de către cine ?) cu recrutarea de indivizi dispuși să-și vîndă „forța de a ucide" contra unei sume de 300 dolari pe săptămînă.i Spre surprinderea generală, s-a aflat că „asociația" ar dispune de sume imense („Sunday Telegraph" menționa cifra de peste 10 milioa

ne lire sterline), într-o perioadă cînd țara trece prin dificultăți economice serioase. „După cum se vede, mașinăria crimei și a războiului dispune de fonduri suficiente", avea să remarce în această privință „MORNING STAR". Anunțurile de recrutare erau mai mult decit nevinovate, se oferea „o muncă interesantă peste hotare", promițîndu-li-se amatorilor „o carieră garantată, într-o țară cu cer însorit". Erau, firește, preferați foști mercenari care se „ilustraseră" în Katanga sail în Biafra, asasini plătiți de tristă faimă, între care mulți dintre „veteranii" colonelului Mike Hoare, cunoscut și sub numele de „Mike Nebunul".Acești „eroi", pe care presa londoneză i-a descris, pe bună dreptate, ca „ucigași psiho- pați", „asasini fără scrupule", aveau însă, în scurtă vreme, să simtă pe propria lor piele că lucrurile nu merg așa cum au crezut. La întoarcerea din Angola, cei scăpați ca prin urechile acului arătau ca veritabile epave umane. Luați la poliție pentru a fi in- terogați, s-a dovedit că unii erau căutați pentru diferite fărădelegi, săvîrșite înainte de plecare și, ca atare, au fost arestați. Celorlalți li s-a dat drumul. Cițiva au vorbit ziariștilor despre „trista experiență angoleză", cerînd însă să nu fie identificați, să nu li se publice fotografiile în ziare, de teama represaliilor. Relatările lor au fost de-a dreptul dramatice. Din 90 cîți au plecat într-un prim grup în cursul lunii ianuarie, 40 au pierit

rului membrilor acestui grup la 110 state, se arată in articol, demonstrează întărirea continuă a solidarității dintre statele în curs de dezvoltare". Considerăm, se subliniază în articolul citat, că atît timp cit statele în curs de dezvoltare își vor manifesta solidaritatea lor și vor decide ele însele asupra destinelor propriilor țări, se va putea avansa spre instituirea unei noi ordini economice internaționale.

o RUANDA. — Unul din principalele proiecte ce stau în atenția autorităților ruandeze se referă la construirea unei centrale electrice, instalațiile existente dovedindu-se în prezent insuficiente pentru acoperirea necesarului intern. Au fost a- vansate mai multe propuneri, una dintre acestea vizînd construirea u- nei hidrocentrale Ia Moukungwa,

agențiile de presă transmit:
R. P. jtagola a fost re

cunoscută de die noi sta
ta, între care R. A. Egipt, Mauritania, Maroc, Tunisia și Ruanda, au anunțat agențiile de presă. Pînă în prezent, 36 din cele 47 de țări membre ale Organizației Unității Africane au recunoscut Republica Populară Angola. Din totalul statelor membre ale O.N.U., 66 au recunoscut deja Republica Populară Angola.

La Lisabona a fost dat pu- blicității un decret prin care ziua de 25 aprilie va fi considerată ca sărbătoarea națională a Portugaliei.,
Sscretaral general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, Și-a încheiat, sîmbătă, vizita la Manila, ple- cînd spre Bangkok. în timpul șederii în capitala filipineză, el a avut convorbiri cu președintele Ferdinand Marcos, în cadrul cărora au fost abordate probleme ce interesează statele în curs de dezvoltare. Intr-o conferință de presă, ținută la Manila, secretarul general al O.N.U. a declarat că atîta vreme cît există o prăpastie între țările sărace și cele bogate, nu se poate realiza o stabilitate politică în lume.
Reprezentantul special 

al secretarului general al 
O.O., Vittorio Winspeare Guic- ciardi, care a încercat să realizeze o misiune de studiu în Timor, s-a întîlnit, la Lisabona, cu ministrul a- facerilor externe al Portugaliei, Melo Antunes, pe care l-a informat asupra misiunii sale. Reprezentantul portughez a afirmat dorința guvernului său de a analiza orice tentativă în vederea găsirii unei soluții sub egida Națiunilor Unite, cu condiția ca aceasta să fie acceptată de poporul din Timor și reprezentanții săi.

în ciocnirile cu forțele militare angoleze. înspăimântați. o bună parte din cei rămași au refuzat să mai lupte și au cerut să fie trimiși acasă. Atunci, la ordinul co-’ mandantului grupului de mercenari, un anume Kostas Georgios, 14 dintre aceștia au fost executați, masacrați cu sălbăticie de către înșiși „colegii" lor, trupele formațiunilor marionete. De asemenea, ei au relatat despre uciderea barbară a unor africani.„Opinia publică britanică este îngrozită", scria „DAILY MIRROR", făcindu-se interpretul stării de spirit produse la aflarea acestor vești. „Nu putem privi cu brațele încrucișate recrutarea de către indivizi sus- pecți, dispunind de fonduri provenite din surse dubioase, a unei armate de mercenari pe teritoriul tării noastre. Astăzi ei amenință libertatea Angolei, mîine, cine știe, pot foarte bine să amenințe propria noastră libertate" — scrie la rindul său săptămîna- lul „TRIBUNE". Ziarul „SUN" proiectează lumină asupra unei alte laturi. „Problema mercenarilor, a oamenilor plătiți să ucidă ridică un serios semn de întrebare asupra aspectului moral al societății care permite apariția unui asemenea fenomen".Lucrurile au căpătat asemenea proporții, incit primul ministru. Wilson a luat cuvîntul în Camera Comunelor, declarînd : „Trebuiesă facem tot ce stă în puterea noastră pentru a preveni recrutarea și trimiterea de

WASHINGTON

ConvorbiriWASHINGTON 14 — Corespondentul nostru transmite : La Washington au avut loc consultări între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste Rom'ânia și Departamentul de Stat al S.U.A. privind probleme ale relațiilor bilaterale ro- mâno-americane și unele chestiuni internaționale de interes comun.Au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, și Corneliu Bogdan,' ambasadorul țării noastre la Washington, iar din partea americană — R. In- gersol, vicesecretar de stat. H. Son-
Ssmnarea unui protocol 

de cooperare între România 
și R. D. G. în domeniul 

electronicii 
și electrotehniciiBERLIN 14 — Corespondentul nostru transmite : La încheierea tratativelor purtate în cadrul grupei de lucru electronică și electrotehnică a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică dintre România și R.D. Germană a fost semnat un protocol privind cooperarea și specializarea în producție în domeniul electronicii și electrotehnicii pe anul 1976 și în anii următori dintre cele două țări.

Sub conducerea pre
ședintelui Makarios, 14 Ni* cosia a avut loc o ședință comună a Consiliului Național și a cabinetului. Participanții la ședință au discutat probleme referitoare la pokiția părții greco-cipriote la tratativele in- tercomunitare care vor fi reluate la 17 februarie, la Viena.

încheierea convorbirilor 
libiano-algeriene de la Tri- poli, dintre Moamer El-Geddafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, și președintele Algeriei,.Houari Boumediene, a- flat într-o vizită în această țară. în comunicatul dat publicității se arată că cei doi șefi de stat au examinat evoluția relațiilor bilaterale, probleme ale situației politice și economice internaționale, precum și alte chestiuni interesînd cele două țări.

La Bruxelles s_a încheiat-vi- neri. prima rundă de negocieri dintre Portugalia și Piața comună, consacrate revizuirii acordului din 1972 de liberalizare a schimburilor comerciale dintre cele două părți. După cum a declarat un purtător de cuvînt al Comisiei C.E.E., „cei nouă" s-au- oferit să îmbunătățească condițiile de acces pe piețele lor pentru o serie de produse portugheze. în același timp, Portugalia‘a'cerut acordarea db concesii mai substanțiale.
RCOld. După cum informează agenția T.A.S.S., firma vest-germa- nă „Eisenwerk Weserhiitte A.G." a încheiat un contract cu întreprinderea sovietică „Metalurgimport" în vederea livrării către Uniunea Sovietică a unor instalații complete pentru industria metalurgică a U.R.S.S. Valoarea acestui contract se cifrează la 16 000 000 mărci. Instalațiile urmează a fi livrate partenerului sovietic pînă la finele anului 1977.

mercenari din această țară in Angola sau in altă parte a lumii" ; premierul a anunțat, totodată, instituirea u- nei comisii speciale de anchetă, avînd, între altele, sarcina de a studia și posibilitatea elaborării unei legi
PARIS

Droguri spirituale 
ale societății de consum

La peronul hotelului 
„Waldorf Astoria" din 
New York, „noua Eva", 
in vizon roz, descinde 
dintr-un „Lincoln" 
blindat, însoțită de 
„noul Adam". Familia 
biblică oferă in saloa
nele hotelului un fas
tuos dineu pentru 1 600 
de persoane...

Scena pare împru
mutată dintr-o farsă 
cinematografică, dar... 
realitatea intrece fic
țiunea. „Noul' Adam" 
există în carne și oase. 
Ce dovadă poate fi mai 
palpabilă decit cele 15 
milioane de dolari la 
care este evaluată ave
rea sa ? Numai in 
Franța „noul Adam" 
.posedă, printre altele, 
o societate de import
export, o fabrică de 
încălțăminte și un ma
gazin de bijuterii in
tr-un cartier șic al 
Parisului. Oare „noul 
Adam" este șeful 
unei societăți multina
ționale ? Nicidecum. 
Este părintele spiri
tual al unei așa-zise 
asociații pentru „unifi
carea creștinismului" 
mondial....

In ultimele zile, pre
sa franceză s-a preo
cupat pe larg de aceas
tă ciudată „biserică in
ternațională", care își 
racolează adepții din 
rîndurile tinerilor in
tre 18—25 de ani. Neo
fita sînt invitați, de 
regulă, la o conferință 
desfășurată într-o ve
che clădire luxoasă, 
care inspiră încredere

speciale împotriva recrutării de mercenari. La rindul său, Comitetul internațional al Comitetului Executiv al Partidului Laburist, de guvernămînt, a adoptat în unanimitate o rezoluție în care exprima „sprijinul de

și seriozitate. Apoi sînt 
îndemnați să participe 
la un stagiu de cîteva 
zile intr-un castel din 
afara orașului. Si ast
fel, zeci și sute de ti
neri naivi și-au aban
donat familia, studiile 
sau munca, trăind in 
coloniile sectei, unde 
programul de muncă 
amintește de exploa
tarea capitalistă din 
secolul trecut, iar șe
dințele de îndoctrinare 
— de metodele propa
gandei naziste. Intr-a
devăr, după 12—14 ore 
de muncă au loc acti
vitățile „religioase", 
mesele fiind frugale, 
lipsite de proteine, iar 
nopțile scurte — intre 
3 și 6 ore de somn. 
Ascetismul și cinte- 
cele obsedante, de na
tură să tulbure echili
brul psihic al prozeli
ților, sînt menite, chi
purile, să ducă la 
„purificare". Ca urma
re, cei ce reușesc să 
scape din mrejele sec
tei revin in familie cu 
privirile goale, inex
presive, cu gîndurile 
aiurea, total epuizați 
fizic și psihic. De alt
fel, șeful sectei. Sun 
Myung Moon, originar 
din Coreea de sud. a 
declarat in fața fide
lilor săi : „De aici îna
inte, eu sînt creierul 
vostru".

La „funcția de cre
ier", Moon cumulea
ză insă și alte funcții, 
mult mai concrete — respectiv a ajuns pro
prietarul unul șir de

româno - americanenenfeld. consilier al Departamentului de Stat, și A. Hartman, asistent al secretarului de stat pentru problemele europene.Cu acest prilej au fost abordate, între altele, probleme vizînd stadiul de realizare a acordului încheiat între guvernul român și guvernul american în domeniile culturii. învăță- mîntului. științei și tehnologiei. Au fost examinate și o serie de probleme' internaționale, printre care modul de aplicare a Actului final ăl Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Cooperare roinâno-turcă în domeniul agriculturiiANKARA 14 (Agerpres). — La Ankara a fost semnat programul pe anul 1976 cuprinzînd acțiunile de colaborare și cooperare științifică, tehnică și economică între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Socialistă România și Ministerul Agriculturii, Alimentației și Creșterii Animalelor din Republica Turcia. Programul prevede o serie de teme de cercetare de interes comun, schimburi de oameni de știință, cercetători și specialiști și practici agroalimentare, livrări reciproce de semințe și material săditor, schimb de documentații și publicații pe teme , de interes comun. < .

în comunicatul comun 
ungaro—grec dat PublicităUb la Budapesta, la încheierea convorbirilor dintre Frigyes Puja, ministrul afacerilor externe al R.P. Ungare, și Dimitrios Bitsios, ministrul afacerilor externe al Greciei, se relevă evoluția favorabilă a relațiilor bilaterale și se subliniază hotărîrea de a transpune în viață principiile înscrise în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa.

Poliția din Nicaragua ba arestat pe Pedro Joaquin Chamorro, director al ziarului „Prensa", președintele Partidului Salvării Naționale din Nicaragua. Chamorro este un militant activ al mișcării de rezistență față de regimul dictatorial al lui Somoza. Ziarul său reprezintă o tribună în lupta pentru unitatea forțelor democratice ale țării.
0 nouă experiență nu

cleară subterană a fost efec- tuată de Statele Unite sîmbătă, în zona Pahute Mesa, din deșertul Nevada. S-a precizat că puterea exploziei a fost de ordinul a 200—500 kilo- tone de trotil.
Populația Indiei era de 601 milioane locuitori la sfirșitul anului 1975. ‘Această cifră' 'indică o creștere de 10,4 la sută în raport cu rezultatele recensămîntului din anul 1971, care a estimat populația țârii la 547 milioane locuitori.
Balanța de plăți a Italiei s-a încheiat în 1975 cu un deficit de 1 129 miliarde lire, în scădere substanțială față de deficitul din anul precedent, cînd a fost de 3 583 miliarde. în același an, balanța comercială a Italiei a înregistrat un deficit de 2 340 miliarde lire, de asemenea în scădere față de cel din anul 1974.

plin pentru M.P.L.A. și lupta sa de eliberare", cerînd guvernului „să folosească toate mijloacele care-i stau la îndemînă pentru a preveni recrutarea de mercenari".
N. PLOPEANU

întreprinderi, conce
sionarul unic al des
facerii unor produse 
sud-coreene, avînd 
participări la nume
roase societăți și gru
puri financiare. Iar 
organizația, sat care a 
luat extindere in 
S.U.A. și* într-un 'șir 
de țări vest-europene, 
fiind structurată cu 
„șefi" locali, agenți 
itineranți etc, se ocu
pă cu desfacerea a di
verse cărticele și bro
șuri — aducindu-i alte 
și alte milioane.

Dezvăluind mecanis
mul acestei „enorme 
întreprinderi de dis
trugere a personalită
ții individului, acestei 
uimitoare mașini poli- 
tico-financiare care 
miroase a fascism", re
vista „Le Nouvel Ob- 
servateur" constată in
să că audienta sectei 
se explică prin dezo
rientarea tinerilor în
tr-o societate lipsită de 
alte idealuri in afara 
banului. De asemenea, 
efectele crizei, care se 
manifestă printr-un 
șomaj masiv în rindu
rile tineretului, facili
tează sarcina „recrută
rilor", care propun sta
gii... gratuite pentru 
șomeri.

Iată contextul în 
care această întreprin
dere de drogare psi
hică își găsește adep
ții, spre îngrijorarea 
profundă a tot mai 
numeroase familii.

Paul 
DIACONESCU

«■
• UN NOU MIJLOC 

DE TRANSPORT a fost creat de doi ingineri sovietici .din orașul Kramatorsk (Ucraina). Este vorba de un vehicul numit „Katolet", ’Care se poate deplasa pe orice teren, fără să dispună nici de roți, nici de șenile, nici de „picioare" sau „pernă de aer". Ca formă, modelul vehiculului amintește un tampon pentru sugativă. în interior este instalat un generator de oscilații mecanice, care poate fi, în speță, și un motor cu pistoane. în timpul funcționării, ma- șina-tampon se apleacă înainte și înapoi, avansînd cite puțin în fiecare moment al mișcării. Ți- nînd seama de faptul că mișcările se succed cu mare rapiditate, viteza de avansare este a- preciabilă.
• „CUPTORUL" SA

HARIAN SI ECHILIBRUL 
ECOLOGIC ALTERREI. Sub nisipurile fierbinți ale Sa- harei, cel mai mare deșert de pe glob, au fost descoperite întinse pînze de ape freatice, cu o suprafață totală de 4,5 milioane kmp și o adîncime ■ de pînă la un kilometru. Prin captarea apei freatice și împrăștierea ei cu ajutorul aspersoarelor, în deșertul saharian au fost amenajate mai multe oaze artificiale. Unii oameni de știință au lansat, cu aceșt prilej, un avertisment față de perspectiva transformării pustiului în ogoare. Ei susțin că desființarea uriașului „cuptor" natural -al Terrei ar putea avea serioase repercusiuni asupra climei la scara întregii planete.

• PROBABILITATE RE
DUSĂ. Recent, în vecinătatea Terrei a fost descoperit un asteroid, cu un diametru de 3,5—4 km, despre care se afirmă că „ar putea deveni prirbejdios pentru planeta noastră". El întretaie, în drumul său în jurul Soarelui, traiectoria Pămîntului și ar putea — potrivit astronomului american Eleonor Helin, care l-a descoperit cu ajutorul telescopului de la Observatorul Mount Palomar (S.U.A.) — să se ciocnească cu Terra. Pențru cei care ar putea deveni îngrijorați față de această eventualitate, astronomul aduce o precizare binevenită : dacă ciocnirea se va produce, ea ar putea să aibă loc după... 24 milioane de ani. Vom vedea atunci dacă astronomul a avut dreptate.

• ANALIZATORI FO
NICI. Mai multe aparate destinate analizării automate a vorbirii — denumite fonometre — au fost construite de cercetători ai Institutului pentru probleme fundamentale de tehnică de pe lingă Academia de științe din R.P. Polonă. Fonometrele și-au găsit o largă aplicație în serviciile de foniatrie, îndeosebi pentru practicarea exercițiilor de reeducare a vorbirii și a pronunției, precum și în laboratoarele' fonetice și lingvistice pentru controlul intonației și al însușirii corecte a limbilor străine.

• RECRUDESCENTA 
POLIOMIELITEI în zonele tropicale și subtropicale este un fapt constatat de un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății publicat recent la Geneva. Conform studiului, anul 1971 este socotit drept record in această privință, cu un total de 50 139 cazuri de poliomielită, din care 31111 înregistrate in Brazilia. Incidența acestei maladii a scăzut considerabil în Europa și America de Nord, în timp ce în zonele tropicale si subtropicale numărul îmbolnăvirilor a crescut în ultimele decenii. în asemenea regiuni — afirmă O.M.S. — există pericolul u- nor viitoare epidemii, de unde și preocupările sporite pentru realizarea unor ample programe de vaccinări.

• CIMENT COLORAT.Cimentul colorat este un material decorativ a cărui fabricare necesită, în mod obișnuit, un amestec de ciment alb cu diverse materii colorante. Procedeele folosite pînă acum lăsau mult de dorit din punct de vedere al uniformității culorii și strălucirii cimentului obținut. După numeroase experiențe, specialiștii de la fabrica de ciment „Șoudu", din Pekin, au pus la punct un nou. procedeu menit să satisfacă exigențele. Cimentul este mai întîi amestecat cu pigmenți, apoi este încălzit la temperaturi înalte, obținîndu-se un clincher colorat, ca urmare a combinării e- lementelor minerale ce intră în componența cimentului și a pig- menților respectivi. Se asigură astfel cimentului o frumoasă colorație uniformă și rezistență la intemperii.
• DIN NOU DESPRE 

POLUAREA APELOR. Calitatea apei unor rîuri și canale din Marea Britanic, însumînd 475 de mile (o milă •= 1,6 km) s-a ameliorat, aceste porțiuni putînd fi reclasificate ca „nepoluate" ; în schimb, în cazul altor rîuri și canale, în lungime totală de 182 mile, s-a constatat agravarea infestării apei. Datele sînt cuprinse într-un raport recent, care prezintă starea cursurilor de apă din Marea Britanie, precizîndu-se cantitatea de reziduuri menajere șf industriale deversate în fiecare dintre ele. în cîteva cazuri, deși nu s-a i- dentificat prezenta produselor .toxice, s-a remarcat inexistenta vieții biologice obișnuite (plante, pești),
• ENERGIA SOLARĂ. Fundația „L. B. Johnson" a a- cordat cel de-al treilea premiu anual al său pentru realizări in domeniul surselor energetice ne- poluanle doctorului George Lof, precursor în S.U.A. al utilizării energiei solare. George Lof trăiește de 19 ani într-o locuință încălzită după un sistem propriu de valorificare a razelor Soarelui.
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