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Ședință de lucru 
la C. C. al P. C. R.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri după-amiază, pe Ez- zeddin El Mabrouk, ministrul petrolului din Republica Arabă Libiana, conducătorul delegației tării sale la lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româ- no-libiene de cooperare economică și tehnică, care s-au desfășurat la București.La întrevedere au luat parte tovarășii Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Nicolae Vereș, ambasadorul României la Tripoli.A participat ambasadorul Libiei la București, Yahia Zakaria Al-Muka- dami.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției Republicii Arabe Libiene. Moamer El Geddafi. un călduros mesaj de prietenie, precum și urări de succese tot mai mari poporului român în activitatea consacrată prosperității patriei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat- pe oaspete să adreseze, din partea sa. un cordial salut președintelui Moamer El Geddafi, iar poporului libian — urări de bunăstare și fericire.în timpul întrevederii a fost relevată evoluția favorabilă a relațiilor româno-libiene și s-a exprimat convingerea că ele vor cunoaște un curs mereu ascendent, avind la bază înțelegerile și hotărîrile stabilite de șefii de stat ai celor două țări. E- vidențiindu-se rezultatele fructuoase ale actualei sesiuni de la București a comisiei mixte, a fost reliefat interesul comun pentru promovarea în- tr-un ritm mai rapid a cooperării e- conomice și tehnice, pentru valorificarea mai deplină a posibilităților pe care le asigură în acest sens economiile ambelor țări, pentru concretizarea. în bune condiții, a acordurilor și a celorlalte documente de colaborare existente între România și Libia. S-a apreciat că raporturile de prietenie și cooperare dintre România și Libia servesc intereselor fundamentale ale celor două popoare.

petrolului 
Libianaprecum și cauzei colaborării dintre toate națiunile, promovării unor relații între state întemeiate pe egalitate și echitate, făuririi unei noi ordini economice și politice internaționale.Au fost abordate, de asemenea, u- nele aspecte ale actualității internaționale. între care cele privind situația din Orientul Mijlociu. în cadrul schimbului de vederi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția consecventă a României în problema soluționării conflictului din O- rientul Mijlociu, arătînd că o pace dreaptă și trainică în această zonă nu poate fi obținută decît pe cale politică, ceea ce presupune retragerea trupelor Israelului din teritoriile o- cupate in urma războiului din 1967, recunoașterea dreptului la autodeterminare , al poporului palestinean, inclusiv crearea unui stat palestinean independent, asigurarea independentei și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune.întrevederea a decurs într-o ambianță de caldă cordialitate și prietenie.

Vineri, 27 februarie 1976, a înce
put la C.C. al P.C.R. o ședință de lu
cru, condusa de tovarășul RSicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, la care 
participă primii secretari ai comite
telor județene de partid, activiști cu 
munci de răspundere la C.C. al

P.C.R., membri ai conducerii unor 
ministere economice, ai Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum.

Iau parte tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Dumitru Popescu, 
Iosif Uglar, llie Verdeț, Mihai Gere,

Nicolae Giosan, Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare.

De la pupitrul de comandă al unul laminor al întreprinderii de țevi din Roman se urmărește cu atenție desfășurarea procesului tehnologic

LUCRĂRI DE SEZON ÎN LIVEZI Succese ale constructorilorîn livezile din județul Bacău se desfășoară o activitate intensă la transportul îngrășămintelor, executarea .tratamentelor fito-sanitare și a tăierilor la porni. în fermele I.A.S. bunăoară, prăștiate chimice prafață hectare feri. în
Traian, au fost îm- îngrășăminte întreaga su- peste 1200 pomi fructi- între-

pe de cu livezile

prinderilor agricole de stat Traian și Sascut se prevăd, pentru acest an, ample .' nizare.ce vor pomii citatea livezilor peste 30 muncește livezile agricole.

lucrări de moder- Prin ‘ plantările■ fi făcute existenti, de producție va spori la sută, intens și cooperativelor . Cele aproape

între capa- a cu Se în

100 hectare ale cooperativei agricole din comuna Ștefan cel Mare au fost arate, tratamentdăunătorilor a fost încheiat. Bine este organizată munca și la cooperativele agricole din Tg. Trotuș, Glăvăneștl, Dealul Morii, Berești- Bistrița. (Gheorghe Baltă).

iar primul împotriva

Reluarea campionatului
să marcheze un pas efectiv 
in redresarea fotbalului nostruMiine se va deschide sezonul oficial de fotbal : va avea loc o etapă pentru „Cupa României", la 7 martie va începe returul campionatului național, iar, în următoarele săptămîni, echipa reprezentativă va juca trei meciuri decisive pentru calificarea la turneul olimpic.Reluarea activității competiționale 
sa face în condiții bine determinate. Pe bună dreptate, evoluția acestui . popular; sport nu poate fi apreciată ca satisfăcătoare. Rezultatele echipelor de club în cupele europene, ca și. ale echipei reprezentative în întrecerile oficiale au provocat justificate insatisfacții ; prima parte 
a campionatului intern s-a caracterizat printr-un nivel general nemulțumitor, puține partide 
o desfășurare acceptabilă.După cum se știe, . în vreme au fost luate un ’ șir de măsuri ferme în direcția redresării a- cestui sport. Cu sprijinul C.N.E.F.S., noua conducere a federației a trecut cu decizie la lucru și elaborează un program de tare multilaterală echipele de copii cele de divizia A.Firește, returul buie să marcheze din plin un început efectiv, un pas concret în procesul redresării fotbalului nostru. Ce se cere, practic. în acest sens 7 •Pentru realizarea acestui deziderat, 
o primă cerință este ca atît conducerile cluburilor, cît șl organele sportive locale să instaureze în cluburi și asociații o atmosferă de conștiinciozitate, disciplină și responsabilitate, să îmbine preocuparea pentru perfecționarea pregătirii tehnice cu grija pentru o reală activitate educativă, în spiritul eticii sportive: Există 
o strînsă iegătură de condiționare între climatul de corectitudine și muncă, pe de o parte, și dobîndi- rea performanței — pe de alta. De eceea, realizarea unui climat de activitate sănătos, plin de emulație sportivă,' favorabil pregătirii asidue 
și vieții sportive exemplare se cuvine să constituie preocuparea cen
trali a conducerii fiecărui club.

scăzut, avindultima
în prezent dezvol- a fotbalului, de la și juniori pînă lacampionatului tre-

Realizarea unei redresări hotărîte începînd cu returul acestui campionat impune, o cotitură in comportarea fotbaliștilor. In sensul schimbării în . bine a atitudinii lor față de pregătire, ca și a atitudinii lor cetățenești. Numai cine înțelege clar că sportivului de performantă i se cere o pregătire serioasă și o viață sportivă integră poate ține pasul cu fotbalul modern. Nu e un secret pentru nimeni că fotbalul contemporan se caracterizează prin angajări fizice și psihice superioare față de trecut. Or, calitățile de viteză, rezistență și forță sporite, pregătirea tehnică superioară se pot dobîndi numai printr-un volum mare de muncă, printr-o bună că. Pentru jucătorii lor de performantă derogări de la acest serioase. Prietenii paharului și barului, amatorii de peregrinări noc- .turne și alții asemenea lor nu au perspective, nu reprezintă decît un balast pentru echipe, au o influență nocivă asupra celorlalți sportivi șl, ca atare, n-au ce căuta în echipele de fotbal. Este cazul ca pentru o serie de jucători, acest început de sezon să însemne și momentul unei opțiuni decisive : ori fotbalul de performanță și viața absolut sportivă, ori rolul de spectatori. E de datoria conducerilor de club și a antrenorilor să-și spună mod ferm șl principial, zarea acestei opțiuni.Un rol important rea stării generale a tru îl au antrenorii, nească obligațiile .profesionale mai multă răspundere, să asigure pregătirea multilaterală conform cerințelor actuale ale acestui sport, să dovedească mai multă exigentă față de ei înșiși, să manifeste intransigentă fată de abateri, să-și mențină și să-și întărească autoritatea prin atitudini demne și corecte în toate împrejurările, să studieze neîncetat și să aplice operativ noutățile legate de evoluția jocului contemporan — lată citeva imperative stringente pentru

pregătire fizi- tuturor echipe- nu pot exista drum al muncii ai

cuvîntul. în în cristall-în îmbunătăți- fotbalului nos- Să-și îndepli- cu

(Continuare in pag. a V-a)

de mașiniDe la începutul anului, numeroase unități constructoare de mașini au realizat și livrat o gamă largă de produse de înaltă complexitate tehnică. Astfel,, de la Întreprinderea „Electroputere' Craiova a fost expediat adresa întreprinderii electrice din Pitești, un formator de 400 MVAînscris în nomenclatorul industriei de specialitate în ultima lună a’ lui 1975. Un transformator-bloc de aceeași putere va fi trimis peste citeva zile energeticienilor de la un Din

din recent, pe de rețele autotrans- — produs
Termocentrala Rovinari, iar altul, de 200 MV A, la Tulcea.

numărul total de transformatoare și autotransformatoare de mari puteri, pentru tensiuni înalte, care vor fi' produse anul acesta de întreprinderea craioveană, mai mult de 40 la sută sînt solicitate de beneficiari externi. Un succes notabil a înregistrat și întreprinderea de profil din Filiași — livrarea, pînă acum, a mai mult de 1 000 de transformatoare electrice din producția lui 1976. La rîndul lor, constructorii de la tînăra întreprindere de mașini de rectificat din Cluj-Napoca au expediat a 500-a mașină realizată aici de la începutul producției. (Agerpres).
11000 tone ciment peste planMunca însuflețită și plină de răspundere, preocuparea susținută pentru optimizarea procesului tehnologic găsesc reflectarea importante sporuri producție pe care lectivul

își în de co- Combinatului

de lianți și azbociment din Tg. Jiu le înscrie zi de zi în graficul marii întreceri socialiste. în acest fel, el a ridicat la peste 11 000 tone ciment și 10 500 tone clincher cota realizărilor supli-

mentare înregistrate de la începutul anului șl pînă în prezent. cele mai mari sporuri obți- nîndu-le ciment clincher.nă).
secțiile mori- și cuptoare- (Dumitru Pru-

Furnalul nr. 4 de pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați a produs prima șarjă de fontă în dimineața zilei de 1 mai 1975. O inscripție — „Furnalul tineretului" — arată clar cine lucrează la marele agregat. Despre inițiativa de a încredința tinerilor exploatarea acestui furnal ne vorbește mai în- tîi Ion Dinu, inginerul-șef al uzinei furnale-aglome- rare :— I se .spune „furnalul tineretului" nu numai pentru că din totalul celor ce muncesc aici tinerii sub 30 de ani dețin o pondere de circa 70 la sută, ci și din alte motive. Inițiativa a fost a tinerilor, a organizației U.T.C., care, la recomandarea organizației de partid, de a-și spori contribuția la realizarea producției, au îmbrățișat ideea de a prelua, încă de Ia darea în funcțiune, un asemenea agregat, pe care să-l exploateze apoi ca „Ia carte".Nu este pentru prima dată cînd tinerii de aici își arată destoinicia la un asemenea agregat. Și la celelalte furnale gălățene, aflate îri exploatare, lucrează cu bune rezultate mulți tineri. în cazul furnalului nr. 4 s-au asigurat o mai mare concentrare a forțelor și priceperii tinerești, creșterea responsabilității lucrătorilor tineri față de funcționarea irepro- șabilă a instalațiilor. Ce s-a întîmplat cu inițiativa, în cele zece luni de cind nr. 4 produ- răspunde tot ing.

Ion Dinu : „Aprecierile u- nanime ale specialiștilor, ale noastre, producțiile înseși confirmă faptul că ri-am greșit cînd am încredințat furnalul tinerilor...". Toți cei cu care am discutat în continuare ne-au vorbit despre comportarea foarte bună a agregatului și a oamenilor

Cind am

furnalul ce ? Ne

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

ziarului „Delo“ din R. S. F. Iugoslavia
Dupâ cum s-a anunțat, la 20 februarie a.c., tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, a primit pe publicistul iugoslav 
Bogdan Pogacnik, trimis special 
ruia i-a acordat un interviu.

al ziarului „Delo" din Liubliana, că-

ÎNTREBARE : Numitorul co
mun al tuturor aspirațiilor care 
animă omenirea progresistă în 
zilele noastre este libertatea. 
Cum ați defini dumneavoastră 
această noțiune ?RĂSPUNS: Ca rezultat al profundelor schimbări care au loc pe plan internațional, se afirmă cu putere voința popoarelor de libertate și independență națională, de lichidare a vechii politici de inegalitate, dominație și dictat. Noțiunea de libertate — după cum este bine știut — a avut înțelesuri diferite, fiind, de altfel, ea însăși un rezultat al dezvoltării sociale și istorice. Dezvoltarea forțelor de producție, a științei, orice progres în cunoașterea naturii și societății a însemnat implicit și un progres în domeniul libertății, care s-a amplificat și a căpătat caracteristici și forme noi. în condițiile de astăzi, această noțiune devine într-adevăr un numitor comun pentru forțele înaintate, progresiste, dar ea continuă, de asemenea, să aibă diferite înțelesuri și mai cu seamă diferite cîmpuri de acțiune. Cred că in clarificarea lucrurilor trebuie pornit de la faptul că, pentru realizarea unei libertăți reale, este necesară, în primul rînd, lichidarea inegalităților economice, a asupririi sociale și naționale — pe plan intern — lichidarea politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, a relațiilor de inechitate — pe plan internațional. Ținînd seama de aceasta, libertatea poate fi concepută ca realizarea condițiilor de manifestare deplină a voinței maselor populare, a cetățenilor în privința dezvoltării eco- nomico-sociale a fiecărei țări, a afirmării nestingherite a concepțiilor și ideilor înaintate, a participării la elaborarea și înfăptuirea principiilor fundamentale ale orînduirii sociale noi. Am în vedere cunoașterea și stăpînirea legilor dezvoltării sociale, necesitatea acțiunii, în interesul general și în interesul fiecărui cetățean, pentru edificarea unei orînduiri care să permită afirmarea deplină a omului, promovarea unui umanism nou, bazat pe echitate și dreptate socială. Pe plan internațional, în momentul de față, cînd există țări cu orînduiri sociale diferite și cînd trebuip realizate relații noi, de echitate, de colaborare pe bază de egalitate în drepturi, aceasta s-ar concretiza în înfăptuirea noii ordini economice internaționale. Numai așa s-ar putea vorbi de o adevărată libertate a națiunilor și popoarelor.ÎNTREBARE : Cum apreciați 

situația de pe continentul euro
pean după reuniunea de la Hel
sinki si care este semnificația 
Apelului Marii Adunări Națio
nale a României către parlamen-

trecut pe furnal. întregul schimb era prins în preparativele de elaborare a unei șarje purtînd nr. 4 470. furnalistul F. Gheorghe discutat citeva minute, doi pași de jgheabul pe < urma să curgă curînd voiul de fontă.— Aici cu toții sîntem de-o

la BnoiCu • am la care șu-

activității desfășurate de

tele țărilor europene ? Care este 
opinia dumneavoastră 
pacea si destinderea in 
lume 1RĂSPUNS: Conferința de sinki constituie un moment portanță istorică in via^a continentului european. Documentele, adoptate deschid perspective unice în istoria Europei pentru afirmarea unor relații noi, bazate pe egalitate și respect între toate națiunile, pentru realizarea unei colaborări multilaterale în toate domeniile. Considerăm însă că prin această reuniune nu s-au încheiat acțiunile privind securitatea, ci, din contră, s-a deschis o etapă nouă, hotărîtoare, pentru realizarea în fapt a securității europene, pentru promovarea relațiilor noi în Europa. Pornind de la aceste considerente și de la necesitatea de a se întreprinde acțiuni concrete atit pentru colaborarea economică, tehnico-științifică, culturală, cît și în domeniul dezangajării militare și dezarmării, am dezbătut această problemă în Marea Adunare Națională. In general, credem că este necesar ce parlamentele țărilor din Europa să joace un rol mai activ în înfăptuirea celor hotărîte la Helsinki. Aceasta este și semnificația Apelului adresat de Marea Adunare Națională celorlalte parlamente. Securitatea nu poate fi realizată fără participarea activă a popoarelor Europei, după cum, de altfel, pacea în Europa — ca și în întreaga lume — nu poate fi decît rezultatul acțiunii hotărîte a popoarelor, expresia voinței lor libere de a-și făuri o viață în concordantă cu aspirațiile lor de bunăstare și fericire, în care noile cuceriri ale științei și culturii să fie puse în slujba omului, a progresului civilizației umane.ÎNTREBARE : Considerați că 

există speranța realizării unei 
zone fără armament nuclear sau 
a unei zone lipsite de orice ar
mament in Europa ?RĂSPUNS : Desigur, problema armamentului atomic, problemele dezarmării sînt deosebit de importante pentru Europa, tinînd seama de faptul că actualmente pe acest continent sînt concentrate cele mai puternice forțe militare, inclusiv armament atomic, că aici se confruntă două blocuri militare. Problemele dezarmării nu pot fi însă limitate numai la Europa și deci soluționarea lor este nemijlocit legată de hotărîrile mai generale privind dezarmarea generală și, în primul ‘ 'nucleară.Considerăm totuși text, se pot realiza Europa fără armament nuclear, cum fi de exemplu în Balcani. în Eu-

privind 
întreagala Heide im-

rînd. dezarmareacă, în acest con- anumite zone înar
6“ chipa de întreținere în neîntrerupta funcționare a u- riașului agregat. Tînărul de care amintim are 30 de ani, este membru de partid și student în anul III la 'facultatea de electromecanică — de subingineri, ce funcționează pe platforma combinatului.

La Combinatul siderurgic din Galați:

Tinerii de la
„furnalul tineretului"

ce-Igrija acestora de a da producții mari de fontă.— Aici, la „furnalul tineretului". se obțin rezultate demne de toată lauda, ne spunea Vasile Poiană, maistru in schimbul B. Lucrătorii știu să foloseaș- că cu multă grijă instalațiile, dovedesc cunoștințe necesare și experiență. Nici nu-i de mirare acest lucru, deoarece cu toții au lucrat și la celelalte furnale de pe platforma combinatului \gă- lățean, alături de muncitori cu îndelungată experiență de producție.

exploatează, despre vîrstă și fiecare ne străduim să muncim cît mai bine, ne spunea furnalistul. Muncim așa cum am învățat de la furnaliștii vîrstnici, care ne-au deprins cu meseria. Eu am 23 de ani, sînt comunist, iar înainte am mai lucrat la furnalele 3 și 1.Gh, Iordăchescu este e- lectrician de întreținere. Pentru multi această funcție poate părea obișnuită. Trebuie să-i vizitezi însă locul lui de muncă — inima electronică a furnalului — pentru a înțelege patosul cu care vorbește electricianul despre importanta

Ing. Niță Iancu și maistrul principal Ion Filip au și ei cuvinte frumoase de spus despre munca tinerilor. Furnalul nr. 4 dă acum cea mai mare producție de fontă dintre agregatele de acest fel de Ia Galați cu cel mai mic consum de cocs. Iată și alte argumente ale locului de frunte ocupat de ..furnalul tineretului" de la Galați : dintre cele circa 13 000 tone fontă realizate peste plan de secția furnale. pînă la 20 februarie a.c., 7 500 tone reprezintă producția suplimentară obținută la acest furnal, unde se

consumă cu 6 la sută mai puțin cocs față de media planificată pe secție. Consumul redus de cocs de la acest furnal constituie însă mai mult decît un simplu fapt de întrecere. După cum ne explica inginerul-șef Ion Dinu, prin consumul scăzut de cocs înregistrat aici, furnalul nr. 4 de Ia Galați se află în fruntea agregatelor de acest fel din tară.Viorel Crăiescu, llie Lun- gu. Fane Matei, Traian Danilov, toți ceilalți tineri ce lucrează aici sînt conștienți că trebuie să consolideze acest foarte bun start în producție. „Dar inițiativa noastră, ne spunea Al. Cioabă, secretarul comitetului U.T.C. pe uzină, vizează scopuri multiple, în tre care la loc de frunte se situează cel educativ. Răspunderea ce li s-a încredințat ii obligă pe tineri la o continuă pregătire, la abordarea cu maximă seriozitate a problemelor de muncă sau ale organizației".Ar mai fi multe de spus despre colectivul inimos și harnic de la „furnalul tineretului". Dintre numeroasele fapte care ne stau la îndemînă, noi mai consemnăm doar una singură: este vorba despre bucuria tinerilor furnaliști, înregistrată anul trecut, cînd au atins cu o lună mai devreme parametrii proiectați de funcționare a furnalului. Este încă unul din argumentele forte ale priceperii lor.
Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteir

A

ropa centrală, în nordul Europei, concepînd aceasta ca o parte. inseparabilă a securității europene și a dezarmării generale.ÎNTREBARE : Am dori să cu
noaștem părerea dumneavoastră 
cu privire la perspectiva păcii in 
Orientul Mijlociu.RĂSPUNS : Trebuie să vă spun că situația din Orientul Mijlociu ne îngrijorează în mod deosebit, tinînd seama de interdependenta foarte strînsă între Europa — dar mai cu seamă între țările din sud-estul Europei — și Orientul Mijlociu. De aceea, România s-a preocupat și se preocupă activ de obiectivul de a se ajunge la soluționarea politică a conflictului din această zonă. Am apreciat că reuniunea recentă a Consiliului de Securitate oferea o posibilitate în această privință, iar proiectul de rezoluție — chiar dacă nu a fost adoptat, datorită vetoului Statelor Unite — a constituit și constituie un pas important înainte și poate oferi o bază pentru continuarea acțiunii în vederea soluționării problemelor din Orientul Mijlociu, Calea pentru realizarea păcii o vedem in retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, soluționarea problemei poporului pales-’ tinean, inclusiv prin formarea unui stat palestinean independent, și—desigur — crearea condițiilor pentru asigurarea integrității și suveranității tuturor statelor din zonă.ÎNTREBARE : Cum vedeți 
perspectivele colaborării balca
nice in momentul de față, după 
incheierea primei reuniuni con
sacrate acestei teme ? Ce mă
suri sînt necesare și ce obiec
tive ar trebui luate in conside
rare in primul rînd ?RĂSPUNS: După cum se știe, România s-a pronunțat întotdeauna pentru extinderea colaborării în diferite domenii între țările balcanice, considerînd că dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare — în ciuda deosebirilor de orînduire socială și de apartenență la blocuri militare diferite — constituie o necesitate pentru progresul fiecăreia din aceste țări, pentru consolidarea păcii în Europa și în lume. Pornind de la aceasta, am sprijinit întotdeauna diferitele forme de conlucrare și organismele existente de mult timp în diverse domenii și car au rezultate pozitive. In același spirit am participat la reuniunea economică de la Atena, cu dorința de a găsi împreună căile de extindere a colaborării în domenii care interesează deopotrivă țările noastre, îndeosebi în transporturi, în domeniul energetic, al mediului înconjurător, fără a limita însă posibilitățile unei colaborări multilaterale între țările interesate. Desigur, avem în vedere că diferitele

(Continuare în pag. a IlI-a)

La „7 Noiembrie"-

Craiova

TRACTORUL NR. 400După cum se știe. întreprinderea „7 Noiembrie" din Craiova a devenit a doua unitate din tară producătoare de tractoare, în aceste zile, cînd se împlinește un an de la prezentarea prototipului primului tractor fabricat la Craiova — TIH-445 — colectivul întreprinderii a livrat beneficiarilor cel de-al 400-lea tractor. De menționat că o mare parte din acestea au fost expediate la export. (Nicolae Băbă- Iău).
ÎN ZIARUL DE AZI:

® Adunările de partid în 
pregătirea Congresului edu
cației politice și al culturii. 
® Rubricile noastre : Din poșta 
redacției : fapte, opinii, propu
neri ; Cum vorbim, cum scriem 
românește ? ; Carnet muzical; 
Faptul divers; Sport; De la 
corespondenții noștri; De pre
tutindeni.
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COLPORTAREA COMUNISTULU
apreciază influenta asupra mirosului nCu spirit partinic și combativitate revoluționară, comuniștii dezbat, în cadrul adunărilor și al plenarelor comitetelor dc partid, activitatea politico- ideologică și educativă desfășurată de organizațiile de partid. Firește, în adunări este amplu analizată, sub multiple aspecte, activitatea și comportarea generală a membrilor de partid. Pe bună dreptate insă în dezbateri această activitate este ABORDATA MAI LARG, luîndu-se în considerare MODUL ÎN CARE COMUNIȘTII ÎNRÎURESC ÎNTREGUL COLECTIV din care fac parte, MODUL ÎN

CARE ACȚIONEAZĂ — atît prin viu grai, prin munca de convingere, cit și prin propriul lor exemplu personal. Așa se și cuvine, căci nu este suficient și admisibil ca un membru de partid să se ocupe doar de buna îndeplinire a propriilor sarcini de producție, să se declare mulțumit cu faptul că are o comportare corectă In societate, în viață ; el trebuie să exercite permanent o puternică influență în co.lectîvitatea în care trăiește și muncește — nimic din ceea ce se petrece în jurul său nu-i poate

fi indiferent. Este de datoria comunistului să creeze un climat de întrajutorare tovărășească, de stimă și respect reciproc, dar și de exigență, stimulînd afirmarea opiniei colective împotriva neajunsurilor de orice fel.Ilustrative în acest sens sînt dezbaterile din adunarea organizației de bază nr. 36 a secției dc utilaje de pe platforma industrială Tîrgoviște, precum și din plenara cu activul a comitetului de partid de la întreprinderea agricolă de stat Blaj.
în Imagini două obiective importante — construite insus : școala generală ; jos : complexul comercial 

ultimii ani în orașul Solea

Răspunderea partinică 
nu se limitează la „parcela" 

propriei activități

Replică fermă
spiritului individualist

Condițiile de lucru deosebite de pe un șantier industrial impun, pentru buna desfășurare a activității, ca organizarea ireproșabilă a muncii să fie dublată de deplina angajare a colectivelor de muncitori, de dorința fermă de a birui greutățile ce se ivesc. Mai ales în domeniul construcțiilor, conștiința datoriei, tenacitatea în îndeplipirea sarcinilor, sentimentul viu, pregnant că de ritmul și calitatea muncii fiecăruia depind rezultatele întregului colectiv — în speță, desfășurarea normală a activității ulterioare a unităților economice — joacă rolul unui adevărat factor de producție, al unei forte puternic mobilizatoare.Este un merit al dezbaterii desfășurate în organizația 36 a secției de utilaje de pe platforma industrială din Tîrgoviște că a insistat în mod deosebit asupra uneia din principalele forme de manifestare a conștiinței socialiste': răspunderea comunistului deopotrivă pentru activitatea și comportarea sa, privită prin prisma influenței, a capacității de în- rîurire asupra ansamblului colectivului din care face parte. Acest merit se cuvine cu atît mai mult evidențiat cu cit darea de seamă a ocolit în mod inexplicabil aspectele legate de cultivarea răspunderii comuniste ; în- șirînd simple date statistice cu privire la rezultatele economice, desprinse de efortul oamenilor, de atitudinea lor față de muncă, ea a făcut practic abstracție de activitatea organizației de partid pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a colectivului.Spre deosebire de darea de seamă, intervențiile au vizat, în mod clar și concret, activitatea desfășurată de organizația de partid pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, rolul jucat de exemplul personal al comuniștilor în stabilirea, la fiecare 16C de muncă, a unui climat de exigență și răspundere. Tovarășii Gheorghe Neacșu, Ion Gheorghe au arătat că multiplele forme și mijloace de care dispune organizația — adunările generale de partid. învățămîntul politico-ideologic, instrumentele muncii politico-educative — trebuie mai bine și 'mai intens folosite pentru dezvoltarea unei înalte responsabilități Îh îndeplinirea sarcinilor de producție, pentru creșterea capacității organizației de a modela' conștiința tuturor membrilor colectivului.„Ca membri de partid — spunea,

pe bună dreptate, tovarășul Andrei Tănase — trebuie să ne întrebăm permanent nu numai cum am muncit noi, ci și cum au muncit colegul de alături, întregul colectiv. Să folosim mijloacele pe care partidul ni le-a pus la îndemînă pentru a schimba mentalitatea acelora care cred că dacă și-au făcut datoria pe „parcela“ lor, pot să se declare mulțumiți. Codul etic al partidului ne cere să milităm în permanență, în spiritul eticii și echității socialiste, pentru promovarea relațiilor de colaborare și întrajutorare tovărășească, de solidaritate, stimă, încredere și respect reciproc". Susținînd aceste idei, alți vorbitori au criticat faptul că organizația de partid, comuniștii nu au desfășurat întotdeauna o muncă eficientă de la om la om, nu au activizat opinia colectivă împotriva atitudinilor necorespunzătoare. Așa a fost posibil ca muncitori cum ar fi Nicolae Stanciu sau Maria Milea — în activitatea cărora au intervenit la un moment dat anumite neajunsuri— să nu primească decît cu întîr- ziere sprijinul tovarășilor din preajmă, care i-a ajutat să iasă din impas.Concentrind, așadar, dezbaterile asupra sarcinii fundamentale a comuniștilor de a acționa în toate împrejurările cu cea mai înaltă răspundere, participanții la dezbateri au îmbogățit considerabil planul de măsuri — adoptat apoi de adunare— fprmulînd propuneri concrete privind îmbunătățirea formelor și metodelor de educație ale organizației de partid. S-au stabilit măsuri precise vizind legarea mai strînsă a în- vățămîntului politico-ideologic de problemele concrete ale secției și locurilor de muncă ; în același sens s-au stabilit măsuri pentru ca agitatorii, gazetele de perete, mijloacele agitației vizuale să acționeze mai prompt și mai eficient.între concluziile adunării — înscrise, de asemenea, în planul de măsuri— un loc important au ocupat, ținînd seama de ideea dominantă a dezbaterilor, grija față de educarea și formarea tinerilor, preocuparea pentru ajutorarea lor, incit cu toții să intre în cadența colectivului, să-și îndeplinească îndatoririle corect și cu răspundere.
Paul DOBRESCU 
AI. DUMITRACHE

Sarcini deosebit de importante revin, în lumina hotărîrilor' Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, a documentelor Congresului al XI-lea al partidului, comuniștilor din sectorul de stat al agriculturii în direcția perfecționării activității ideologice, îmbunătățirii muncii de educație comunistă, dezvoltării conștiinței socialiste și creșterii responsabilității tuturor cadrelor. Este deci firesc că plenara cu activul a comitetului de partid de la întreprinderea agricolă de stat Blaj, care a avut loc în a- ceste zile, a analizat cu răspundere munca desfășurată de organizațiile de partid dur unitate. Atît informarea, cît și dezbaterile ample care au urmat au subliniat cu îndreptățire faptul că, în ultimii ani, a crescut rolul conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă, au sporit combativitatea față de neajunsuri, intransigența membrilor de partid față de orice nesocotire a principiilor și normelor Codului etic. în acest spirit, referirile critice au avut a- dresă exactă la fapte și oameni, fie că a fost vorba despre interesul scăzut al unora pentru ridicarea nivelului politico-ideologic, despre insuficienta coordonare, la nivelul comitetului de partid, a activității cultural-educative sau despre atitudinile necorespunzătoare ale unor membri de partid.„Trebuie să acționăm sistematic pentru a face să crească răspunderea comuniștilor în îndeplinirea sarcinilor, în apărarea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, a avuției noastre naționale, baza ridicării bunăstării întregului popor — a arătat Dumitru Ceamburu, cri- ticînd, între altele, risipa care se mai face simtită în sectorul zootehnic (deși acest sector, cu pondere mare în producția întreprinderii. înregistrează în prezent rezultate bune, ceea ce creează, prepii.se ca plamțl pe primul trimestru la producția de lăute să fie realizat în numai .două luni) ; de asemenea, au fost criticate comportarea unor mecanizatori, atitudinea superficială față de muncă, exprimată prin lucrările de slabă, calitate. Ceea ce scrie în Codul etic trebuie să devină pentru noi normă de conduită zilnică — a subliniat vorbitorul. Sîntem datori să acționăm pentru gospodărirea cît mai eficientă a mijloacelor si resurselor, să luptăm îmnotriva ristoeî de orice fel. a neglijenței. a tuturor manifestărilor de irosire a avutului obștesc". Pe bună dreptate, vorbitorii au insistat asupra

acestor aspecte, pentru că în locurile de muncă unde se fac resimțite un șir de neajunsuri lucrează și membri de partid. Or, este știut, comportarea comunistului se apreciază în mare măsură și după influența pe care el o are asupra întregului colectiv.înscriindu-se în atmosfera constructivă a acestor dezbateri, inginerul Remus Galoș, directorul unității, a insistat asupra rolului organizațiilor de bază, al comitetului de partid și în combaterea manifestărilor individualiste, care contravin intereselor generale ale colectivului. Au fost citate, în acest context, numele unor șefi de fermă, care, a- tunci cînd era mai mare nevoie de ei. au vrut să dea bir cu fugiții, cău- tîndu-și un locșor mai comod. Comuniștii — au subliniat. în legătură cu asemenea fapte, vorbitorii, între care Horst Miiller și alții — sînt comuniști tocmai prin aceea că nu fug de greutăți, ci, dimpotrivă, caută toate mijloacele pentru a le birui. Ei trebuie să fie totodată dușmani neîmpăcați ai individualismului, ai manifestărilor de egoism, de subordonare a intereselor generale unor interese individuale, înguste. Pe acest temei, vorbitorii au formulat propuneri judicioase cu privire la intensificarea activității politico-educative, la metodele cele mai eficiente, prin care trebuie să acționeze organizația de partid. S-a propus, de asemenea, în a- cest context, ca activitatea unor comuniști, cum sînt Onisie Mărginean de la ferma nr. 5, Vasile Florea de la ferma nr. 6, Septimiu Barna și Gheorghe Cîmpean de la sectorul mecanic — cărora li s-au adus critici îndreptățite pentru nerespectarea programului de lucru și executarea unor lucrări de calitate necorespunzătoare — să fie analizată pe larg în primele adunări generale ale organizațiilor de bază din care fac parte.Dezbaterea, caracterizată prin responsabilitate și intransigență revoluționară, a reprezentat, în totalitatea. ei, o analiză temeinică a activității desfășurate în domeniul educării politico-ideologice a tuturor lucrătorilor întreprinderii, punînd în lumină resursele existente în fiecare organizație pentru aprofundarea a- cestei activități, precum și hotărîrea comuniștilor de a milita pentru instaurarea în relațiile de muncă, în viața cotidiană a principiilor Codu- •• lui eticii și echității socialiste.
Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii"

în zilele Congresului consiliilor populare, cetățenii din Solea au avut un motiv in plus pentru a urmări emisiunile de la televizor cu cea mai mare a- tenție și cu îndreptățită mîndrie. în prezidiul congresului se afla și primărița lor, Hildegard îonescu. Ei au socotit locul acela de cinste ca o recunoaștere a strădaniei tuturor solcani- lor de a așeza orășelul lor nordic, modest ca propor-

orașului. La aceasta a contribuit și sprijinul material al consiliului popular județean. S-a construit, din fonduri centralizate, un complex comercial modern, s-au adăugat 6 săli de clasă spațiului școlar existent. Pe lingă vestita fabrică de bere, a cărei modernizare

fondurile alocate orașului, de a mobiliza energia și priceperea cetățenilor.— Este pentru mine o mare satisfacție să constat cu cîtă tragere de inimă participă cetățenii la treburile de interes general, ne mărturisește primărița. De pildă, prin contribu-

Zz/e vacanță la Poiana BrașovPoiana Brașov — pitoreasca stațiune de la poalele masivului Postăvarul — cunoaște în această perioadă o animație deosebită. Mii de turiști din țară și de peste hotare vin aici pentru a practica sporturile de iarnă sau pentru a se odihni. De la începutul anului, aici au fost cazați circa 100 000 turiști. Pe lingă acest număr, alte zeci de mii de turiști, cazați în hotelurile Brașovului sau veniți aici doar pentru cite o zi au folosit baza turistică a Poienii, practicînd schiul sau patinajul.Dar, în afară de ac

tivitatea turistică, de agrement și de destindere, Poiana Brașov cunoaște în aceste zile o intensă activitate constructivă. Colectivul Trustului de construcții locale Brașov lucrează intens, cu forțe importante, la dezvoltarea bazei materiale a Poienii. După predarea în funcțiune în urmă cu puțin timp a unui nou complex turistic — Șoimul — constructorii își concentrează acum forțele la finisarea a două noi și importante complexe turistice (în fotografie) : este vorba de complexul „Ciucaș" — care va dispune de

260 camere cu peste 500 de locuri și 680 locuri în unitățile de alimentație publică — și complexul „Vulturul" — cu o capacitate de 151 camere și 270 locuri și un restaurant cu 285 locuri. In plus, această unitate va dispune și de o piscină acoperită, cu o capacitate de 100 persoane. Ambele complexe urmează să fie predate beneficiarului. Oficiul O.N.T. . „Car- pați" Brașov, la începutul sezonului turistic de vară.
V. SĂLAGEAN

Dezvoltarea în ritm rapid pe care a cunoscut-o turismul în țara noastră — reflectată, între altele, și de angajarea în acest sector în ultimii ani a mii de lucrători noi — a adus și aduce în discuție necesitatea rezolvării unei probleme de primă importantă pentru „industria vacanțelor" : asigurarea pregătirii de specialitate. cu multiplele' ei cerințe (profesionale. morale, cetățenești), unui număr tot mai mare de cadre. E adevărat că anumite condiții obiective — în sensul că s-a creat la un moment dat un decalai prea mare între ' dezvoltarea bazei materiale și posibilitățile de formare a cadrelor necesare acestui sector — au făcut ca procesul de pregătire a lucrătorilor nou angajați în turism să nu aibă de Ia început evoluția dorită, să nu poată fi suficient de cuprinzător. Astăzi însă problema trebuie privită și discutată în alți termeni. Odată cu construirea centrului propriu de formare și perfecționare a cadrelor (un edificiu dintre cele mai mari și moderne de acest fel din țară, care a fost dat în folosință în 1974), Ministerul Turismului dispune de condiții dintre cele mai favorabile pentru realizarea acestui deziderat. Concret. în momentul de față, centrul și filiala sa din Mamaia asigură anual circa 50 de programe de formare și perfecționare a cadrelor.Cum sînt folosite aceste condiții pentru ca pregătirea personalului să se situeze la nivelul cerințelor și e- xigențelor ce stau în fața acestui sector 7Dacă analizăm situația în ansamblu, rezultatele obținute pînă acum pot fi considerate un început bun. Un argument : în ultimii cinci ani, Ministerul Turismului a calificat, prin întregul sistem de care dispune, circa 14 000 de lucrători. Rezultate notabile s-au obținut și în perfecționarea pregătirii profesionale — pesta 9 000 de lucrători absol

vind pînă acum programele centrului. Ca și în ce privește permanentizarea, prin policalificare, a unei părți însemnate din lucrătorii litoralului. Toate acestea arată că în ultimii ani s-a acționat cu mai multă hotărîre. atît pentru pregătirea profesională a noilor cadre, cît și pentru perfecționarea calificării celor existente. Se ridică însă întrebarea : s-a acționat

rbam fi adus în discuție această problemă. Dar se conturează, din păcate, un început de fenomen,' cu implicații grave, ce se cere combătut cu toată hotărîrea din capul locului. Pentru că— dacă exceptăm pe cele două O.N.T.-uri (București și Brașov). pe O.J.T. Argeș și O.J.T. Prahova — toate celelalte oficii de turism și O.N.T. „Litoral" se află sub planul de școlarizare stabi

proporție de 50 sau chiar sub 50 la sută din necesar.Dacă școlarizarea prin ucenicie la locul de muncă ori prin cursurile postliceale necesită eforturi care nu depind exclusiv de conducerile oficiilor județene de turism (în acest caz e nevoie, de o muncă dublă — de atragere și de pregătire), perfecționarea cadrelor angajate este o problemă care se află în întregime
Turismul modera este considerat industrie...

...și, ca orice industrie, solicită cadre 
bine calificate, specializate

peste tot, cu aceeași intensitate, fn raport cu cerințele mari pe care le reclamă necesitatea îmbunătățirii continue a calității serviciilor 1Pentru perioada 1975—1976, de pildă, s-a prevăzut școlarizarea a peste 5 000 de lucrători. Cifra reprezintă. e drept, o orientare „de virf" în pregătirea de personal în acest sector. Dacă o raportăm însă la procentul încă scăzut al cadrelor operative calificate din unități nu am putea spune că planul a fost dimensionat la nivelul necesităților. Dovezi ? Oficiile de turism din județele Iași, Bacău, Brașov, precum și I.T.H.R. București nu și-au acoperit planul la școlarizare decît in proporții total necorespunzătoare : zero la sută O.J.T. Iași și între 40—50 Ia sijtă. în medie, celelalte. Dacă ar fi vorba, cum s-ar putea crede, de citeva excepții,

lit de minister. Ori de cîte ori sînt întrebați de ce nivelul calitativ al serviciilor nu este întotdeauna corespunzător în unitățile lor, conducătorii oficiilor de turism răspund cam așa : „Aveți dreptate, așa stau lucrurile, dar nu avem cadre calificate". Un răspuns adevărat. Dar întrebăm : Dacă nevoia de cadre calificate este mare, de ce nu se iau măsurile corespunzătoare ? Cine să le califice dacă nu unitățile care au nevoie de respectivele cadre 1 Asemenea întrebări sînt valabile, în e- gală măsură, ' și în cazul cursurilor post-liceale la care, pentru anul școlar în curs, au rămas neacoperite 178 de locuri — majoritatea pentru meserii deficitare la ora actuală (bucătari, cofetari și chiar ospătari). Sînt oficii de turism ca a- celea din județele Harghita. Alba, Galați ș.a.. care n-au înscris candidați pe locurile repartizate decît în

sub controlul acestora. Or. ce se constată ? O serie de oficii județene, sub motivul că „au nevoie de cadre în unități", se eschivează în fel și chip de la obligația de a trimite la perfecționare' tocmai cadrele de bază — pe cei care, datorită calificării și experienței lor, pot și trebuie să influențeze în mod direct îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor. Cele mai frecvente descom- pletări la cursurile de perfecționare se înregistrează tocmai pentru astfel de funcții, ca șefi de unități de alimentație publică, ospătari principali, bucătari-gestionari. administratori de hotel, șefi recepție, cofetari-șefi etc. Oficiile de turism din județele Brașov. Bacău. Brăila. Maramureș, Hunedoara. Vîlcea n-au trimis anul trecut la perfecționare nici 50 la sută din cadrele planificate — situație care. în cazul unor cursuri, s-a repetat și anul acesta, ceea ce a dus

ții, printre cele mai binegospodărite localități dințară.în cei 50 de ani de cînda fost declarată „tîrg", Sol-ca nu avusese niciodată, în fruntea treburilor obștești, o femeie. Deși nu aveau nici un temei (în afară de prejudecata că funcția de primar îi stă bine numai unui bărbat), cînd o întîlneau pe stradă unii cetățeni nu o salutau ; multe tinere perechi ocoleau zilele cînd ea oficia căsătoriile, chipurile, pentru că le-ar purta ghinion... Nu i-a fost deloc ușor primăriței să se impună, să cucerească respectul tuturor concetățenilor și, prin aceasta, colaborarea și sprijinul lor.— O vreme nu am găsit un răspuns potrivit la întrebarea : cum trebuie să mă adresez cetățenilor, colaboratorilor mei direcți 7 Adeseori, îșr amintește dîn- sa, am fost tentată să bat cu pumnul în masă, să ridic tonul. Dar n-am făcut-o. Mai cu seamă unei femei îi stă rău într-o asemenea postură. Si. apoi, experiența mea pedagogică m-a îndemnat la răbdare și tact, la încredere în puterea picăturii de apă ce poate săpa și-n stîncă. în cele din urmă am ajuns la concluzia că singura, adevărata forță de convingere constă în fapte.— Vă mai amintiți care a fost prima acțiune gospodărească 7— Curățenie. în sediul primăriei. Cum era să le pretind oamenilor să-și vă- ruiască fațadele caselor și să-și dreagă gardurile cîtă vreme primăria avea o înfățișare neîngrijită 7 1Au urmat apoi multe alte acțiuni întreprinse de primărie la propunerea cetățenilor și cu sprijinul a- cestora, acțiuni care au schimbat mult înfățișarea

Primarul este...
primăriță

Dar, în primul rînd, Solea 
este una dintre cele mai bine 
gospodărite localități ale țării

este în curs, s-au mai construit și alte unități productive care pun în valoare priceperea locuitorilor, contribuind totodată la mai buna servire a populației orașului : o fabrică de pline, uri complex-meșteșugăresc în care muncesc circa o sută de femei, o nouă secție a industriei locale, specializată în împletituri de sîrmă și lucrări de tîm- plărie. Pe toate aceste realizări Înfăptuite de obște în interesul obștii și-au pus amprenta și spiritul gospodăresc al primăriței, capacitatea ei de a folosi, cu maximum de eficiență.

ția bănească și în muncă a cetățenilor s-a făcut îndiguirea pîriului Solcuța (mai mult un torent de munte care a provocat multe necazuri oamenilor), lucrare a cărei valoare se ridică la un milion de lei. Tot prin muncă patriotică, cetățenii și-au înzestrat o- rașul cu două frumoase locuri de agrement ; un parc și trei iazuri. Intrările în oraș au. fost marcate prin frumoase foișoare, iar străzile, trotuarele au fost asfaltate. La noi în oraș nu este nevoie să amintim prin instrucțiuni și tăblițe aver- tizatoare că nu trebuie să

se arunce hîrtii sau semințe pe jos, că nu e voie să se rupă florile.Datorită efortului comun al cetățenilor și stăruinței primăriței, orașul Solea a ieșit din anonimat. Astăzi este cunoscut nu numai datorită calității berei, ci și pentru că este una dintre cele mai bine gospodărite localități din țară. în ultimii ani a primit trei distincții : în 1972 — mențiunea a IV-a pe țară, la orașele sub 10 000 de locuitori (mențiune concretizată într-o basculantă atît de necesară pe șantierele muncii patriotice) ; în 1973 — o evidențiere.; în 1974 — premiul III pe țară (un tractor, instrumente muzicale pentru casa de cultură etc.)....în timp ce asista la lucrările recentului congres și asculta vorbindu-se despre dezvoltarea localităților țării, Hildegard îonescu se gîndea, cu satisfacție, la faptul că și Solea va cunoaște o puternică înflorire. în primul rînd. crearea unor noi locuri de muncă, prin construirea unor întreprinderi de industrie alimentară și dezvoltarea celor existente, prin continuarea dotării ou noi d- biective de interes obștesc: o școală, o grădiniță, o creșă, 100 de apartamente, o baie comunală, rețeaua de alimentare eu apă a q- rașului, modernizarea iluminatului public. Deoarece tot mai mulți turiști poposesc la Solea, aici se ă- menajează. într-o clădire veche, un motel, precum și un teren de camping.— Congresul a însemnat pentru mine un excelent prilqj de a-mi îmbogăți experiența — ne spunea primărița. Aș fi vrut să-particip la lucrările tuturor secțiilor, să aud cît mai multe. M-am întors de acolo cu convingerea că stilul nostru de muncă se. cere mai bine adaptat diversității problemelor ,cu- care se contain- tă un consiliu popular. - St cu hotărîrea de a mobiliza și mai puternic spiritul de iriițiatlvă, priceperea și hăr- nicia concetățenilor — la înfăptuirea importantelor sarcini ce ne revin în acest cincinal.
Rodîca ȘERBAN

ILFOV: Realizări 
ale cooperației 

de consumîn orașele și comunele ilfove- ne se diversifică rețeaua comercială a cooperației de consum. La Buftea vor fi date in folosință două magazine de tex- tile-încălțăminte și articole cultural-sportive. o cofetărie și o unitate „Gospodina". Pînă la sfirșitul acestui trimestru se va termina construcția magazinului de textile-încălțăminte din Bră- neștț O unitate similară și o secție de prestări de servicii vor înnoi rețeaua comercială din comuna Comapa. La Bolintin Vale va fi inaugurată o modernă unitate alimentară cu autoservire, iar la Urziceni se vor deschide încă o librărie-papetă- rie și un magazin de desfacere a produselor realizate în cadrul cooperativei locale de consum.
chiar la anularea cîiorva dintre ele (de exemplu, cursurile pentru șefi- complexe, instructori, bucătari-spe- cialiști ș,a.).In turism — așa cum bine se știe — omul, cu toate calitățile sale, profesionale și moral-cetățenești, este și va rămine întotdeauna factorul determinant al îmbunătățirii continue a calității serviciilor, al creșterii eficienței acestei activități. Or, indicații de a se acționa cu toată hotărîrea pentru asigurarea de cadre cu o bună pregătire profesională și mo- ral-cetățenească în turism s-au daț de către conducerea partidului atît ministerului de resort, cît și consiliilor populare județene, care poartă răspunderea și pentru activitatea desfășurată de către unitățile de turism. De asemenea, există reglementări care obligă conducerile de unități să acționeze în acest sens (ne referim la Legea nr. 2/1971). Condiții și posibilități pentru calificarea și perfecționarea calificării cadrelor, de asemenea, există — atît la nivel central, cît și la nivelul județelor. Asupra respectării respectivelor indicații, a reglementărilor cuprinse în Legea privind perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor este necesar să vegheze mai atent și organizațiile de partid din acest sector, care sînt datoare să tragă la răspundere atît conducerile unităților, cît și pe cei care neglijează pregătirea și perfecționarea profesională. Dar. pentru materializarea în practică a reglementărilor legale, a măsurilor proprii adoptate în acest sens, este nevoie de înțelegerea clară — Ia toate eșaloanele de decizie — a rolului hotărîtor pe care îl are pregătirea si perfecționarea calificării cadrelor asupra dezvoltării turismului în țara noastră. Iar această misiune revine, fără îndoială, în primul rînd, ministerului de resort.

Constantin PRIESCU

® Fapte © Opinii ® Propuneri
® Se află în construcție al patrulea bloc-turn cu zece etaje, din municipiul Lugoj. In acest an, frumosul oraș de pe Timiș se va îmbogăți cu mcă 522 apartamente, din care unele se află în stadii avansate de execuție Noile locuințe se vor adăuga celor 2 500 de apartamente construite aici în cincinalul trecut. (Straton Nicanor, Lugoj).
© Curiea de Argeș își dezvoltă în ritm dinamic dimensiunile economice și urbanistice. De aceea, nu-i de mirare că dimineața, la autobuze, e o mare afluență de călători. Aș propune ca programul de începere a lucrului în unitățile economice din oraș, ora 7, să fie eventual devansat pentru ora 6,30 la unele unități, măsură ce ar putea contribui la evitarea aglomerațiilor dimineața la mijloacele de transport in comun. (Gheorghe Smaranda Curtea de Argeș).
© Sărbătoare în secția 540 carcase de la cunoscuta întreprindere arădeană de strunguri. „La mulți ani!" Secretarul comitetului de partid din întreprindere, Petru Pintea, îi felicită din inimă pe cei 11 sărbătoriți : Alexandru Ambruș, Grațian Bocanici, loan Crețu, loan Muscă, Ioan Rung, Iosif Hasz, Gheorghe Mălăeși, Ștefan Ficzek, Ioan Mircea, Petru Maurer Gheorghe Beldea... cu prilejul împlinirii a 25 de ani de rodnică activitate în această întreprindere de mare prestigiu a industriei românești. (Mereuță Pascu, tehnician la întreprinderea de strunguri-Arad).
© E bine, e frumos iarna Sn stațiunea Geoagiu-Băi. Facem tratamentul indicat de medici, ne plimbăm, ne odihnim, nu ne-ar displace nimic aici dacă... am găsi la chioșcuri și ziarele dorite. Dar... asta e hiba • ziarele se difuzează aici... o zi da, două — ba, și iar la fel 1... (M. Boca și alții, pensionari aflați la tratament în stațiunea Geoagiu-Băi. jud. Hunedoara).
® La 8 marile 1975, ferma Oboga din cadrul I.A.S. Sîmbu- reșți, județul Olt, a solicitat atelierului de reparat cîntare din orașul Balș verificarea și repararea a 3 cîntare diferite. Prin procesul verbal încheiat la 31 martie 1975, delegatul fermei — Titu Militaru — a recepționat lucrarea, ridicând pe loc două din cele trei cîntare reparate. Al treilea, de 2 000 kg, ne-a promis că _va fi ridicat peste citeva zile. După aproape un an — deși’ între timp am făcut numeroase demersuri la fermă — cîntarul in cauză se găsește tot în.curtea atelierului nostru, bătut de ploi, de zloată, pentru că nu avem unde il adăposti (liza Istodor). Nota noastră : Interesîndu-ne la conducerea I.A.S. Sîmburești, am fost informați că, potrivit celor transmise acolo de la ferma Oboga, al treilea cîntar de 2 000 kg n-ar fi fost ridicat, în răstimp, pentru motivul că... încă nu era reparat. Ceea ce este greu de crezut. Oricum, la mijloc este vorba de nepăsare. Din răspunsul ce urmează să-l primim ne vom edifica de partea cui a fost... nepăsarea 7
® Zestrea comercială a Bîrladului sporește an de an. Recent, în centrul civic al municipiului, la parterul blocurilor de pe str. Ștefan cel Mare au început să funcționeze noi unități, între care o cofetărie și un centru de pîine. Tot în centrul civic, pînă Ia sfirșitul acestui semestru, se va deschide un magazin de mobilă. Alte unități comerciale sînt în construcția în zona Șiret II. (Lupu Bucholtz, pensionar, Bîrlad).
® Țăranii cooperatori din Crivina (Mehedinți) folosesc intens aceste zile pentru pregătirea și sporirea rodniciei ogoarelor lor din acest an. Sectorul legumicol, bunăoară, a fost fertilizat pină acum cu 280 tone gunoi de grajd. De asemenea, au fost aranjate și răsadnițe calde, semănate cu semințe de legume timpurii. (Nicolae Perianu, țăran cooperator din comuna Crivina, județul Mehedinți).
® Am întîlnit un autobuz ce trabuia impins.de călători! De ce 7 Nu, nu avea nici o defecțiune tehnică. Ci din precauție circula așa. Pentru că drumul (dintre localitățile Tășnad — Santău — Andrid din județul Satu-Mare) e... atît de prost, gropi și iar gropi, îneît este o canonire pentru șoferii siliți să circule pe aici 1 (Gheorghe Costan, plutonier major de miliția Baia Mare).
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ziarului „Delo“ din R. S. F. Iugoslavia
(Urmare din pag. I)acțiuni de colaborare pot avea atît caracter bilateral, cit și caracter multilateral, în raport cu interesele diferitelor țări. De exemplu, România este interesată în realizarea unui transport prin Bulgaria, Turcia spre Orientul Mijlociu și Iran; de asemenea, prin Bulgaria spre Grecia. Tot așa, unele din aceste țări sînt interesate în realizarea unui transport prin Bulgaria și România fpre Uniunea Sovietică și alte țări din Europa. De asemenea, sîntem interesați în transportul prin Iugoslavia și Iugoslavia este interesată în transportul prin România pentru legături cu Uniunea Sovietică. Deci noi privim această colaborare nu ca ceva absolut, la care obligatoriu trebuie să participe toate țările — fie că sînt sau nu sînt interesate — ci, dimpotrivă, ca o participare la acele acțiuni care prezintă interes și cu acele țări care sînt interesate și doresc să le realizeze.In acest spirit, considerăm necesar ca, după încheierea conferinței, să fie continuate eforturile pentru dezvoltarea colaborării și, desigur, odată cu realizarea unor acțiuni concrete, să aibă loc noi întilniri pentru a îmbunătăți și dezvolta această colaborare. în cadrul general al politicii pe care o ducem, de . securitate în Europa și în Balcani, vom saluta pașii care se vor întreprinde pentru a se putea ajunge în perspectivă la o zonă a păcii, fără arme atomice, în Balcani.ÎNTREBARE : < Deși România 

nu face parte din grupul țărilor 
nealiniate, este tot mai evidentă 
colaborarea concretă dintre 
România și țările nealiniate. Ce 
prevedeți a se întreprinde in pe
rioada viitoare in direcția unei 
apropieri tot mai pronunțate în
tre România și tarile nealiniate, 
mai ales acum. înaintea întilnirii 
de la Colombo ?RĂSPUNS : România apreciază activitatea țărilor neajiniate pornind de la poziția pe care acestea o au față de o serie de probleme fundamentale ale lumii contemporane. Apreciem poziția tot mai activă a țărilor nealiniate în soluționarea diferitelor probleme care preocupă astăzi omenirea pe calea tratativelor pașnice, împotriva politicii imperialiste, colonialiste. Apreciem faptul că aceste țări se pronunță activ pentru realizarea noii ordini economice internaționale, cu atît mai mult cu cit, de altfel, aproape în totalitate ele sînt și țări în curs de dezvoltare și, deci, interesele lor coincid.De aici și preocuparea României de a dezvolta colaborarea cu aceste state, de a participa ca observator la reuniunile lor. Considerăm că nu există o contradicție între faptul că România, este o țară socialistă membră a Tratatului de la Varșovia și participarea sa ca observator la adunările și- reuniunile țărilor nealiniate, care se pronunță împotriva politicii imperialiste, colonialiste, acționează pentru desființarea blocurilor militare. La rîndul său, România se pronunță activ pentru a se ajunge la desființarea concomitentă atît a N.A.T O., cit și a Tratatului de la Varșovia — în general, pentru desființarea tuturor blocurilor militare. De aceea, apreciem că participarea României în calitate de observator la aceste reuniuni se înscrie în spiritul dezvoltării solidarității internaționale a popoarelor, a tuturor forțelor care se pronunță pentru o politică nouă, de egalitate, de respect al independentei și suveranității, de neamestec în treburile interne.ÎNTREBARE : Cum. concepeți 
dumneavoastră o nouă ordine 
economică, mai echitabilă, in 
lume, luind in considerare în 
primul rînd dreptul tuturor ță
rilor de a dispune nestingherit 
de bogățiile lor naturale 1RĂSPUNS: în abordarea problemei noii ordini economice internaționale, România pornește de la faptul că subdezvoltarea este un rezultat al politicii imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste, al dezvoltării istorice în general a societății omenești. De aici și necesitatea de a se ajunge la lichidarea vechilor relații de inechitate, la realizarea unei noi ordini economice — cate trebuie privită în contextul existenței țărilor cu orîn- duiri sociale diferite, al faptului că această realitate a lumii contemporane va continua să existe multă vreme. Tocmai pornind de la această realitate trebuie să găsim calea pentru realizarea unor relații internaționale noi, opuse vechilor relații imperialiste, de dominație. în concepția noastră, aceste relații trebuie să fie bazate pe egalitate și avantaj reciproc, pe dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile lor naturale, pe realizarea unui raport echitabil între prețurile materiilor prime și produselor industriale, care să favorizeze țările deținătoare de materii prime și să le ajute in dezvoltarea lor economico-sociaiă, să le asigure accesul la tehnologii, și, desigur, tot ceea ce decurge de aici Concepem, deci, ca toate relațiile economice, financiare să fie bazate pe egalitate în drepturi intre state, pe schimburi echitabile, avantajoase pentru toți partenerii.ÎNTREBARE : Referindu-vă la 
prețurile materiilor prime, ați 
avut in vedere si prețul, petro
lului, tinind seama de faptul că 

Ca toate ansamblurile noi de locuințe ale orașului, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca se impune printr-o linie arhitectonică modernă, care imbină 
funcționalul cu frumosul Foto : S. Cristian

România este în același timp 
cumpărătoare si producătoare de 
petrol ?RĂSPUNS: Fără îndoială, atunci cind am vorbit de problema prețurilor materiilor prime, am avut în vedere și prețul petrolului. Noi pornim de la faptul că trebuie realizate prețuri echitabile, economicește determinate. In această privință, trebuie evitate excesele de monopol și în- tr-un sens, și în altul. Orice exces nu poate decît să dăuneze dezvoltării armonioase a relațiilor dintre state și, pînă la urmă, aceasta se răsfrînge nemijlocit asupra țărilor care au avut la un moment dat anumite beneficii după urcarea — să spunem așa — în mod exagerat a unor prețuri.ÎNTREBARE : în ce privințe, 
după opinia dumneavoastră, tra
diția nu este in contradicție cu 
progresul ?RASPUNȘ: Depinde cum sînt privite lucrurile! Orice popor, mai cu seamă un popot cum este poporul român, care are o istorie destul de veche — sau cum sînt de altfel, și popoarele Iugoslaviei — nu poate să nu pornească în elaborarea căilor de dezvoltare de la trecutul său istoric, să nu țină seama de tradițiile sale, care, în fond, sînt suma diferitelor concepții, a tot ceea ce popoarele au acumulat mai bun în trecutul lor de luptă și de dezvoltare spirituală. In acest sens, tradiția, bazarea pe tradiții, poate fi — și constituie. — un factor indispensabil al progresului. Nimic nu se poate construi ignorînd trecutill! Esențial este sg se ia ce este brn și să se asigure, o dezvoltare pe baze noi, în raport cu nivelul de cunoaștere la care a ajuns societatea într-un moment sau altul.ÎNTREBARE : Care sînt re

zultatele concrete obținute după 
Congresul al Xl-lea pe linia 
adincirii > democrației în viața 
economică si social-politică a 
României ? Cum s-a reflectat în 
lucrările recentului Congres . al 
consiliilor populare din Româ
nia preocuparea pentru îmbina
rea intereselor locale cu intere
sele generale ale națiunii si ale 
edificării socialiste la nivelul 
întregii țări ?RĂSPUNS: Pentru a înțelege mai bine preocuparea privind dezvoltarea democrației în România trebuie să mă refer la o perioadă premergătoare Congresului al Xl-lea, avînd în vedere că mai cu seamă în anii 1970—1975, în România au fost adoptate o serie de măsuri de natură să perfecționeze cadrul necesar participării oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale într-o formă cît mai organizată și cît mai largă.Așa cum am menționat de altfel șl în răspunsul la prima întrebare, noi privim dezvoltarea democrației ca un proces istoric; inclusiv în condițiile societății socialiste. Considerăm că formele de manifestare și de participare a maselor populare se perfecționează continuu, corespunzător dezvoltării torțelor de producție, relațiilor de producție și sociale, se schimbă ca urmare a transformărilor în structura socială a țării.Pornind de la acestea, în ultimii ani am adoptat un complex de măsuri privind formarea consiliilor oamenilor muncii ca organe deliberative în conducerea tuturor unităților economice și sociale, am introdus principiul muncii și conducerii colective în organele deliberative, practic în toate domeniile de activitate, inclusiv în ministere. Am instituționa- lizat adunările generale ale oamenilor muncii ca organe care au drept de hotărire asupra unor probleme fundamentale ale dezvoltării întreprinderilor, inclusiv în ce privește controlul activității conducerii întreprinderilor. Am acționat, totodată, pentru crearea unor organe la nivel central care să permită o participare mai largă și organizată a reprezentanților maselor populare la adoptarea deciziilor -- cum sînt Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Consiliul Controlului Muncitoresc, Consiliul Culturii și Educației Socialiste. De asemenea, am institu- ționalizat conferințele și consfătuirile naționale pe diferite domenii de activitate. care dezbat problemele fundamentale ale industriei, agriculturii, științei, transporturilor și altele. In acest cadru, doresc să menționez și Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare orășenești și comunale, care a reunit de curînd în Capitală peste 7 000 de reprezentanți din toate localitățile țăiii. Am instituit acest congres ca un forum de participare nemijlocită a reprezentanților tuturor organelor locale la adoptarea programelor și a planurilor de dezvoltare economică și socială a țării, pornind de la faptul că societatea socialistă multilateral dezvoltată, pe care o edificăm, trebuie să asigure ridicarea economico-sociaiă a tuturor localită- t ților — ca o condiție indispensabilă a realizării unei adevărate echități pentru toți cetățenii patriei noastre. Am hotărît, de altfel, la acest congres, să constituim un organism cu activitate permanentă al consiliilor populare județene, care să se întrunească anual, pentru a asigura o îmbinare cît mai armonioasă a activității locale cu cea centrală. Doresc să menționez că prin aceasta nu se creează nici un fel de contradicție între interesele locale și cele centrale 

ale statului. Dimpotrivă, consider că asigurarea unei dezvoltări armonioase a tuturor localităților, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al tuturor cetățenilor de la orașe și comune contribuie, într-o măsură mai mare, la închegarea și mai puternică a unității pe scară națională și la dezvoltarea într-o formă unitară a întregii noastre societăți socialiste.ÎNTREBARE : într-o cuvin- 
tare rostită la mitingul priete
niei dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist din 
Japonia in anul 1971 ați spus că 
fiecare partid comunist trebuie 
să decidă in mod independent și 
să devină principalul centru 
politic in tara sa. A devenit 
acest lucru un principiu general 
acceptat în mișcarea muncito
rească internațională ? Care sint, 
după părerea dumneavoastră, 
perspectivele realizării unității 
mișcării muncitorești interna
ționale ?RĂSPUNS : Este cunoscut că situația din mișcarea comunistă și muncitorească internațională a suferit schimbări mari, că și în acest domeniu se reflectă cu putere dorința diferitelor partide de a duce o politică proprie. Aceasta constituie nu numai o dorință, ci un rezultat al dezvoltării sociale din țările respective, al necesității încadrării mai profunde a partidelor respective în viata socială, dacă într-adevăr ele doresc să joace un rol important. De aici decurge și necesitatea de a se porni de la principii noi, care să recunoască dreptul fiecărui partid de a-și elabora linia politică, de a acționa în concordanță cu condițiile concrete din țara sa. Așa se și explică, de altfel, cele ce se întîmplă astăzi în unele țări occidentale, unde partidele comuniste se pronunță cu putere pentru o orientare nouă, pentru găsirea căilor de participare la transformările revoluționare nu din afara, ci dinăuntrul societății, la conducerea societății însăși — ceea ce constituie, fără îndoială, un lucru deosebit de important. Consider că în aceste condiții se deschid perspective pentru a se realiza o nouă unitate, pe baza principiilor de egalitate și respect reciproc. Aceasta va reprezenta, fără îndoială, o formă superioară de colaborare' și va avea o influență puternică asupra dezvoltării sociale, asupra transformărilor revoluționare. Aceste transformări se pot realiza pe diferite căi, în raport de condițiile istorice, dar ele presupun neâpărat lichidarea exploatării și asupririi. In această privință apare necesar ca partidele comuniste să renunțe la vechile tipare, la șabloane, să se încadreze ferm în schimbările care au loc, să acționeze corespunzător condițiilor specifice pentru transformarea revoluționară â societății. -Această unitate, yă.rsșțvț clasei muncitoare, țărănimii, intelectualităr ții, tuturor forțelor progresiste, inclusiv politicii de pace.ÎNTREBARE : V-am ruga, to

varășe președinte, să ne vorbiți 
despre modul dumneavoastră 
personal de activitate.RĂSPUNS : Este lucrul cel mal greu, pentru că nu obișnuiesc să vorbesc despre modul meu de lucru. Aș putea numai să menționez că partidul nostru, conducerea sa acordă o atentie deosebită funcționării normale a tuturor organelor de partid, dezbaterii și adoptării hotărîrilor numai în cadrul organelor statutare de partid sau al organelor legale ale statului. Considerăm că aceasta constituie o latură esențială atît a democrației de partid, cît și a democrației socialiste în generai. Numai buna funcționare a organelor statutare de partid și a organelor constituționale de stat, creșterea responsabilității lor asigură legalitatea socialistă și creează cadrul propice de dezvoltare a democrației, de participare atît a cadrelor de partid, cît și a maselor la adoptarea hotărîrilor, la înfăptuirea lor,ÎNTREBARE : Incontestabil, 
nu numai prin funcțiile si rolul 
dumneavoastră, ci și prin însăși 
personalitatea dumneavoastră, 
sinteți primul om al României. 
Este evidentă prezenta dum
neavoastră, in fiecare zi, în toate 
sferele vieții economico-sociale. 
Apreciați că în democrația so
cialistă este necesar ca în fie
care zi să se cîstige din nou în
crederea poporului, a clasei 
muncitoare în primul rind ?RĂSPUNS : Problema legăturii strînse dintre partid, dintre organele sale și masele populare constituie factorul esențial al unei conduceri bune, al cunoașterii în condiții cit mai corespunzătoare a realităților. De aici, și necesitatea unor contacte cit mai largi și cît mai dese cu toate categoriile de oameni ai muncii, care să aibă loc atît în mod organizat, cît și mai puțin organizat. Mă refer atît la adunări, cît și la simple întîlniri, la vizite care creează condiții pentru o bună cunoaștere a preocupărilor, pentru verificarea felului cum se aplică în viață hotăririle organelor de partid și de stat, a justeței politicii partidului. în același timp, aceste contacte ajută la mai buna înțelegere de către masele de oameni ai muncii a hotărîrilor și la unirea eforturilor în îndeplinirea lor.în condițiile actuale, o conducere 

bună nu se mai poate realiza fără o comunicare tot mai strînsă cu masele populare. Aceasta constituie, de altfel, una din expresiile cele mai directe ale democrației însăși.ÎNTREBARE : Acum 40 de ani 
v-ați aflat, in calitate de con
ducător al tineretului comunist, 
în fata tribunalului burghez. 
Opinia publică progresistă a re
marcat atitudinea dumneavoas
tră fermă și curajoasă. Aveți 
sentimentul intim că, după atiția 
ani și atitea experiențe, pe lin
gă fermitate si inteligentă, v-a 
rămas intactă și ardoarea tine
rească ?RĂSPUNS : Cred că cel mai bine este să las pe alții să aprecieze măsura în care se reflectă același entuziasm de acum 40 de ani. in ce privește fermitatea, vă pot spune însă că aceasta se menține — sînt poate chiar ceva mai ferm. Dar. desigur, esențial este de a ține întotdeauna seama, indiferent de vîrstă, de necesitatea de a promova noul, tot ceea ce corespunde mersului înainte. În condițiile socialismului și comunismului. lupta între vechi și nou continuă să se manifeste și, deci, se menține și necesitatea de a acționa ferm împotriva a tot ceea ce este vechi, a tot ce nu mai corespunde la un moment dat. De aici, și necesitatea de a promova cu curaj noul, inclusiv de a promova cadrele tinere. tineretul, în toate domeniile de activitate.ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune despre evoluția si per
spectivele relațiilor dintre Româ
nia si Iugoslavia ?RĂSPUNS : Doresc să declar de la început că relațiile dintre România și Iugoslavia le apreciez ca fiind deosebit de bune. La dezvoltarea a- cestora, un rol important au avut intilnirile cu tovarășul Tito, diferitele noțărîri pe care le-am adoptat împreună și care au impulsionat puternic dezvoltarea colaborării noastre economice. Aș menționa. în această privință, faptul câ intre anii 1971 și 1975 relațiile economice dintre țările noastre au crescut de 2,8 ori și, conform hotărîrii adoptate de comun acord de cei doi președinți, trebuie să ajungem în perspectivă la 1 miliard doiari. După părerea mea. e- xistă toate premisele ca să realizăm aceasta în bune condiții.Am realizat împreună — după cum se știe — un important nod hidroenergetic și de transport pe Dunăre. El demonstrează în modul cel mai convingător atît evoluția pozitivă a relațiilor dintre țările noastre, dar mai cu seamă posibilitățile pe care le au două popoare vecine care construiesc socialismul de a găsi căile unei colaborări reciproc avantajoase, care să contribuie la dezvoltarea rapidă a economiilor lor, lâ ridicarea nivelului de trai al popoarelor respective. Sint în curs acum o serie de acțiuni de cooperare economică în domeniul chimiei. în perspectivă, începem construirea unei centrale noi pe Dunăre — Porțile de Fier II — care va avea, de asemenea, o mare importantă pentru interesele celor două țări, precum și o semnificație politică. România este, de asemenea, interesată — și în acest sens sînt în curs tratative — în realizarea u- nor acțiuni de cooperare privind dezvoltarea unor activități miniere și de altă natură. în crearea unor întreprinderi mixte, atît în România, cît și în Iugoslavia. Cons'ider că pe a- ceastă bază vom putea realiza în bune condiții ridicarea schimburilor economice în 1980 la circa 1 miliard dolari.Dar. în afară de dezvoltarea schimburilor economice, trebuie să mai menționez colaborarea științifică, care cunoaște, de asemenea, o mare amploare. colaborarea culturală, lărgirea schimburilor de experiență în diferite domenii ale activității de partid și de stat, precum și între oamenii muncii. între populația din țările noastre. Totodată, menționez faptul că. în politica lor internațională, țările noastre colaborează strîns. atît în Europa, cît și pe plan mondial, pentru realizarea unei politici noi, a noii ordini economice, a unor relații bazate pe egalitate și respect între toate statele. Tocmai aceste principii ale politicii țârilor noastre constituie fundamentul trainic al relațiilor actuale și dau perspective mărețe de dezvoltare a lor în viitor. ÎNTREBARE : întreb daci 

dumneavoastră aveți anumite 
sentimente personale legate de 
intilnirile nemijlocite, directe, cu 
tovarășul Tito si dacă există 
speranța unei revederi in curind 
cu tovarășul Tito ?RĂSPUNS : Desigur, păstrez cele mai frumoase amintiri despre desele întîlniri care le-am avut cu tovarășul Tito. atît in România, cît și în Iugoslavia. despre discuțiile purtate împreună asupra diferitelor probleme. inclusiv despre relațiile prietenești care s-au creat între noi în acest cadru. Am convingerea — nu numai speranța — că aceste întîlniri vor continua și cred că într-un viitor nu prea îndepărtat ne vom întîlni din nou în Iugoslavia.Aș dori, în acest sens, să exprim urările mele de sănătate și salutul meu tovarășului Tito, precum și cele mai bune urări comuniștilor iugoslavi și popoarelor iugoslave.

In urma unor procese chimice complexe firele au aiuns in stadiul final de fabricație — imagine cotidiană 
la Combinatul de fire sintetice din Săvinești

„Da, tot ce este prezentat se poate

Zilele trecute, din inițiativa comitetului de partid de la întreprinderea mecanică din Roman, a fost organizată o interesantă și instructivă expoziție cu- prinzînd 75 de repere, piese de înaltă tehnicitate, prevăzute prin plan a . se procura din import și care sînt strict necesare fabricării strungurilor carusel și a mașinilor pentru prelucrarea lemnului, ca produse finite ale acestei unități. De reținut că în cadrul expoziției și-au găsit loc nu numai reperele care vizează producția curentă, ci și unele tabele cu utilajele ce urmează a fi achiziționate tot din import, pentru construirea noilor capacități ale acestei unități constructoare de mașini.— Am conceput această expoziție ca un mijloc de testare a inteligentei creatoare a lucrătorilor noștri, ne spunea tovarășul loan Iordache, secretarul cotni- tetului de partid din întreprindere. încă din primele ore de la deschidere, expoziția a devenit tema unor discuții aprinse, locul unei veritabile confruntări a gîndirii tehnice proprii pentru înfăptuirea unei cerințe majore a acestui cincinal, aceea de a reduce e- fortul valutar al țări prin realizarea in uzină a tot ceea ce este posibil din reperele expuse. Chiar și ordinea de zi a unei recente ședințe lărgite a biroului comitetului de partid a a- vut ca temă sarcinile comuniștilor, ale întregului colectiv pentru asimilarea și fabricarea în unitatea noastră a cît mai multe din cele 75 repere prezentate în expoziție. Dezbaterile ședinței amintite s-au desfășurat chiar în cadrul expoziției, pe concret, în fața reperelor prezentate.Inițiativa comitetului de partid de a organiza a-
PRIM AVAR A VINE -- SAU A SI VENIT:

Pregătirea lucrărilor agricole 
este încheiata ?

CONSTANȚA: Mașinile și seminței© sînt gata, 
peste cîteva zile încep însămînțărileAu mai rămas puține zile pînă cînd în cooperativele agricole din județul Constanța vor începe lucrările a- gricole de primăvară. După cum ne spunea tov. Victor Negoiță. director adjunct al direcției agricole județene. din primele zile ale lunii martie se va trece la însămințarea culturilor din prima epocă : mazăre, lucerna. borceag. sfeclă de zahăr, in etc. La indicația comitetului județean de partid s-a întocmit un plan operativ de muncă, potrivit căruia însămînța- rea culturilor din prima urgentă trebuie să dureze 4 zile bune de lucru, iar a celor din urgenta a doua — 15 zile. Evident, pentru respectarea termenelor stabilite. în fiecare unitate munca trebuie să fie bine organizată, să se pregătească din timp baza materială necesară.In stațiunile pentru mecanitarea a- griculturii. repararea tractoarelor, grapelor cu discuri, semănătorilor pentru plante prăsitoare, mașinilor pentru combaterea dăunătorilor și a celorlalte utilaje necesare în campania de primăvară s-a terminat. în prezent se lucrează intens la pregătirea agregatelor de irigat. Terminarea reparațiilor este îngreunată de faptul că din baza de aprovizionare '■lipsesc o serie de piese de schimb pentru aspersoare. furtunurile de absorbție și refulare, bateriile pentru motopompe etc. repere fără de care utilajele nu vor putea fi folosite la întreaga capacitate.De la începutul anului s-a transportat si administrat gunoi de grajd pe 7 858 de hectare. ceea ce reprezintă 98 la sută din planul stabilit pînă la 1 martie. Unele cooperative agrico'e. cum sînt cele din comunele Mihail Kogălnicea- nu. Sib’nara. Albești. Vîrton. Si- minoc. Chimogeni. Castelu. Fintî- nele. Osmancea. Mereni. Negru Vodă. au posibilitatea și trebuie să transporte cantltăt.i mai mari de îngrășăminte naturale de la complexele zootehnice. Rntineriie manifestatp de unii specialiști în folosirea îngrășămintelor naturale provenite de la complexele centru creșterea porcilor nu sînt justificate. „După calculele noastre, eficienta acestor îngrășăminte este mai mare decît a gunoiului de la taurine si chiar păsări" — ne-a spus ing. Traian Busuioc, directorul I.A.S. Amzacea. Iată însă

realiza prin forțele 
ale gîndirii noastreceastă expoziție a stirnit un mare interes și, astfel, în numai cîteva zile, ideea fabricării unor repere prin forțe proprii a devenit o cauză a întregului colectiv. Ing. Mircea Cazachevici, din sectorul II prelucrări, nota în caietul de sugestii al expoziției :.. „îmi ofer capacitatea tehnică de a proiecta și realiza prototipul reperului „presostat" și mă angajez ca, nu peste mult timp, să trecem la fabricarea lui în. serie". La rîndul său, strungarul Va- sile Chira, din același sector, consemna : „Am analizat cu atenție fiecare reper și am ajuns la conclu

duce totalmente, iar prețul de cost în lei scade la mai puțin de jumătate, față de situația în care s-ar fi continuat procurarea lor din import.De fapt, această acțiune menită să contribuie la diminuarea efortului valutar al țării nu se desfășoară pe un teren gol. Și pînă acum lucrătorii întreprinderii din Roman au fost preocupați de găsirea unor soluții menite să permită realizarea în unitate, cu forțe proprii, a anumitor repere și chiar utilaje întregi prevăzute a fi achiziționate de pe piața externă. De la începutul a-La întreprinderea mecanică din Roman
zia că stă în puterile mele să realizez cît mai repede cu putință piulițele auto- blocante". ,Asemenea angajamente ne-au fost împărtășite și de către proiectanții Mihal Oană și Tudorel Chiriac, maistrul Costache Muntea- nu. muncitorii Nicolae Scutaru, Traian Pușcașu, Zaharia Miron și mulți alți membri ai acestui harnic colectiv. Fiecare, după capacitatea sa tehnică și nivelul pregătirii profesionale. și-a ales spre studiu și realizare un anume reper. Alții s-au constituit în a- devărate „echipe de șoc" pentru asimilarea reperelor cu un grad mai mare de complexitate tehnică. Opțiunea pentru un reper sau altul este dublată si de a- numite calcule economice. Din listele comparative de prețuri, care însoțesc fiecare reper, constructorii de mașini de aici înțeleg foarte clar că la realizarea cuplajelor electromagnetice, spre exemplu, necesare fabricării strungurilor carusel. efortul valutar se re

cestui an șl pînă în prezent, datorită activității politico-educative desfășurate de organizațiile de partid de aici pentru valorificarea potențialului de inteligență creatoare și măiestrie profesională al colectivului, efortul valutar s-a redus cu 3 milioane lei.Ne aflăm în atelierul de proiectări de produse noi. unde ing. Florin Reslescu, șeful acestui nucleu de promovare a noului, ne prezintă primele proiecte ale unor importante repere, cum ar fi tubul flexibil, compreczelatorul de la instalația electrică a strungului carusel, stingătoarele de scîntei. piulițele auto- blocante s.a„ pentru care s-au și găsit soluții de fabricație, ceea ce a determinat asimilarea lor și de alte unități din țară. De altfel, unele proiecte au și intrat în posesia tehnologilor întreprinderii. In secția turnătorie. spre exemplu, muncitorii Gheorghe Gheorghiu, Ioan Bodran și alții executau cu multă măies-

că, la complexul intercooperatist Negru Vodă, o astfel de „mină" de îngrășăminte naturale nu este deloc folosită. Din anul 1970. cînd a fost dat în folosință complexul, si pînă în prezent nu s-a transportat pe cîmp nici o tonă de gunoi. Din a- ceastă cauză, decantorul și cele 3 bazine de evacuare nu mai pot fi utilizate. în plus, dejecțiile se revarsă peste bazine și poluează terenul din apropiere. Deci, îngrășămintele naturale, dintr-o sursă de sporire a producției au devenit p sursă de pierderi.Semințele necesare au fost condiționate și verificate din punct de vedere calitativ. Totodată, au fost
MARAMUREȘ: Transportul îngrășămintelor 

trebuie grăbitSolurile din județul Maramureș rodesc îmbelșugat cînd sînt fertilizate cu îngrășăminte naturale. în pofida greutăților create de asprimea iernii, transportul gunoiului de grajd la cimp se află în plină desfășurare. Pînă la primăvară, județul are de fertilizat pe această cale aproape 12 000 hectare, cu 236 000 tone bălegar. Folosind atît tractoarele cu remorci, autocamioanele, cît și săniile trase de animale, cooperativele agricole din mai multe localități au transportat la cimp mari cantități de gunoi : Șomcuta Mare — 4 700 tone. Remetea Chioarului — 3 300 tone. Cernești — 3 450 tone, Ber- chez — 2 200 tone Ieud — 1 800 tone, Drăghia — 2 570 tone etc. Datorită răspunderii cu care privesc obligațiile ce Ie revin privind asigurarea viitoarelor producții, cooperatorii au transportat din gospodăriile proprii mari cantități de îngrășăminte naturale pe suprafețele pe care le vor lucra în acord global. Ca urmare, pînă în seara zilei de 26 februarie în județ s-au transportat la cîmp 85 000 tone de gunoi de grajd.Cu prilejul raidului întreprins prin citeva unități i-am întîlnit la lucru, transportînd gunoiul cu tractoarele sau cu săniile, pe cei din Tămaia. Bo- zînta Mică. Ardusat. Tîrgu-Lăpuș etc. La ferma din Colțirea. după cum ne-a spus ing. Gheorghe Drago- 

proprii 
tehnice"trie modelele pentru turnarea batiurilor. carcaselor, plăcilor de la instalația hidraulică și altor repere necesare realizării primei mașini de retezat pentru noul iaminor de 6 țoii, care se construiește la întreprinderea de țevi din localitate, mașină care pînă acum era adusă din import. Intr-un alt colț al turnătoriei, echipa de omologare, formată din Dumitru Bibiruș. Gheorghe Stoica și loan Radu, efectua pregătirile pentru turnarea acestor „piese dificile din punct de vedere tehnic, dar pe deplin realizabile atunci cînd vrei și dorești să fii util societății", cum ne sounea maistrul Dumitru Maft.ei.Cu citeva zile în urmă, de la întreprinderea mecanică din Roman a pornit spre unul din beneficiari — întreprinderea mecanică Nicolina din Iași — primul strung carusel de 1 250 mm, echipat complet cu elemente hidraulice și de ungere realizate cu forte proprii. Este încă o dovadă că tot ceea ce și-au propus muncitorii. inginerii și tehnicienii de aici în legătură cu diminuarea importurilor prin forțe proprii este pe deplin realizabil, că valorificarea superioară a potențialului de inteligentă creatoare a devenit o cauză a tuturor. Expoziția de care aminteam va avea un caracter permanent si va fi completată cu alte repere, urmind ca în curînd să se dezbată cu întregul colectiv și cu numeroși specialiști posibilitățile de asimilare și fabricare în întreprindere a cît mai multe din reperele care se importă — si aceasta. Ia un nivel calitativ superior. în condițiile unei eficiente economice tot mai înalte.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteli"

transportate In cooperativele agricole toate semințele de măzăriche, ovăz, lucerna, sfeclă furajeră, floarea-soa- relui și in pentru ulei. Conform programului stabilit, în curînd se va termina transportul în unități al semințelor de soia, fasole și iarbă de Sudan, iar pînă la 1 martie — și al celor de porumb.Ținind seama că au fost luate măsuri încă din toamna anului trecut pentru amplasarea culturilor de primăvară. înseamnă că pregătirile sînt practic încheiate. Deci. în cooperativele agricole din județul Constanța lucrările agricole de primăvară pot începe imediat ce condițiile de temperatură vor deveni favorabile.
Ion TEODOR 
George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii"

mir. mai rămăsese doar cantitatea necesară pentru legumicultura. în rest, totul a fost dus pe cîmp și a- șezat în platforme. Și în Lăpușel a mai rămas de transportat gunoiul doar pe suprafețele situate în lunca rîului Lăpuș. unde mai există pericolul unei eventuale inundații.Nu pretutindeni se bucură de interesul cuvemt organizarea temeinică a transportului îngrășămintelor naturale. Iată de pildă ce ne spunea tov. Nicolae Bodea. președintele C.A.P. din Rogoz : „N-am început încă transportul gunoiului pentru că S.M.A. Lăpuș nu ne-a trimis un tractor cu lamă, care să ne deschidă drumul prin zăpadă. Avem pregătite 200 sănii". Dar de ce nu au ieșit oamenii să taie un drum ? La Săpînta lucrau doar tractoriștii, iar săniile se foloseau numai la transportatul finului Același lucru și la Sarasău. La'cooperativa agricolă So- meșuileac mai erau de transportat circa 1 000 ‘one îngrășăminte. Nici aici nu se foloseau atelajele la transportul gunoiului. Organele agricole județene și consiliile populare comunale au datoria să ia măsuri de impulsionare a acestei acțiuni, folo- sindu-se în acest scop toate mijloacele de transport.
Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteli”
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CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?

O calitate a unei exprimări cultivate este aceea a proprietății termenilor, a- dică a folosirii cuvintelor cu sensurile lor corecte. Dar în nici un alt compartiment al limbii corectitudinea nu are un caracter mai schimbător ca în domeniul vocabularului. A- cest fapt se observă cu u- șurință în cazul cuvintelor împrumutate relativ recent dintr-o altă limbă. S-au semnalat de nenumărate ori, în reviste de specialitate său în publicații de mare tiraj, sensurile improprii cu care apar azi neologisme ca fortuit „forțat" în loc de „neprevăzut, neașteptat" (cum este corect), lucrativ „de lucru" în loc de „rentabil", specios „de strictă specialitate" în loc de „aparent corect, fals", temerar „temător" în loc de „îndrăzneț". Este de presupus că cei care au luat cunoștință, Intr-o formă sau alta, de sensurile corecte ale .unora dintre mult discutatele neologisme de felul celor de mai sus le-au adoptat în exprimarea lor pe acestea. Abaterile provin în general din ignoranță, iar nu dintr-o opoziție conștientă față de norma impusă prin tradiția culturii naționale. Dar. în ciuda acestei aspirații umane firești și în ciuda eforturilor care se fac pentru canalizarea ei spre o formă împlinită a cunoașterii, sensurile cuvintelor deviază frecvent de la prototipul originar. Adeseori, uzul impune un sens aberant, dîndu-i statut de sens propriu general, acceptat pînă la urmă de toți vorbitorii, chiar si de cei care știu că nu a- cesta este sensul propriu originar. Fenomenul aparține, în fond, evoluției naturale a limbii ca fenomen social.Este firească întrebarea- pe care nenumărați vorbitori și-o pun : ce rost are, în aceste condiții, apărarea sensurilor proprii origina

re ale cuvintelor, apărare pe care o întreprind toți cei care se ocupă de cultivarea limbii ? Răspunsul mi se pare că este acesta : orice limbă, pentru a fi un instrument comod și precis de comunicare, are nevoie de stabilitate și de o cit mai mare posibilitate de nuanțare a ideilor. Necunoașterea sensurilor originare ale unor neologisme poate provoca neînțelegeri și confuzii în comunicare, îmi amintesc de împre-

tele nu se învață din dicționar. Ele se învață din contextele în care apar folosite în comunicare și de aceea este firesc ca ele să fie relativ ușor înțelese greșit, superficial și nenu- anțat. Dacă se întîlnește cuvîntul condescendență într-o propoziție de felul următor : „Fiindcă îl a- precia, îi arăta și multă condescendență" se poate ușor pierde din vedere nuanța de „complezență, bunăvoință superioară" pe

lor, ele includ In structura lor și indicații cu caracter restrictiv. în general, indicațiile cu caracter restrictiv constau în faptul că numai acele forme și acele sensuri pe care le consemnează dicționarul sînt forme și sensuri recomandabile. Dacă anumite forme greșite au o răspin- dire foarte mare, asemenea dicționare consemnează și formele greșite, men- țlonînd însă faptul că acestea nu sînt recomandabile.
Prof. dr. Flora ȘUTEU

Sensuri și definiții
jurarea t- semnificativă pentru discuția de față — cînd o cunoștință mi-a destăinuit cit - de jignită s-a simțit de gestul unui autor care îi oferise cartea lui cu o dedicație care cuprindea expresia cu condescendență. Pentru autorul respectiv, condescendență însemna, pur și simplu, „respect". Pentru persoana care primise cartea, același cuvlnt avea un sens nuanțat, cu totul nepotrivit în împrejurarea respectivă, și anume sensul de „respect binevoitor, caracteristic relației de la superior la inferior". Acesta și este de fapt sensul propriu al cuvîntului, sens cu care cuvîntul a fost împrumutat din franceză. în franceză, cuvîntul are chiar și un sens peiorativ, de „aer de superioritate". Dacă autorul ar fi consultat un dicționar, ar fi evitat cuvîntul nepotrivit și, desigur, șl neînțelegerea provocată.în general Insă, cuvin-

care o implică „respectul" în contextul de mai sus și se poate interpreta cuvîntul nenuanțat ca sinonim perfect al lui „respect".Capcanele contextelor în înțelegerea sensului unui cuvînt sînt nenumărate. Nu există decît o singură cale de a le evita : consultarea dicționarelor explicative. Controlul exprimării cu ajutorul dicționarului este de dorit să existe in practica oricărui om cult și dornic de a se cultiva în continuare. în dicționare, cuvintele sînt definite, înțelesurile lor sînt analizate în trăsăturile lor semantice esențiale, care fac ca un cuvînt să exprime un anumit conținut și nu altul, să denumească o a- numită realitate și nu alta. Acesta este rostul definițiilor din dicționarele explicative ale oricărei limbi. Atunci cînd asemenea dicționare își propun să fie și normative, adică să dea îndrumări cu privire la folosirea corectă a cuvinte-

Analizînd din acest punct de vedere dicționarele explicative ale limbii române actuale, se pot constata destul de numeroase indicații cu caracter normativ. Totuși, în ceea ce privește indicațiile normative cu caracter semantic, se poate constata că s-ar impune un interes mai susținut și mai constant. Dacă ar fi să pornim numai de la cazul cuvîntului condescendență, amintit mai sus, s-ar putea observa. prin consultarea dicționarelor uzuale actuale, că ajutorul pe care autorul cu pricină l-ar fi primit pentru folosirea corectă a cuvîntului ar fi fost destul de îndoielnic. Aproape toate dicționarele dau aceeași definiție ambiguă : „respect și bunăvoință". Un adaos de claritate apare în Micul dicționar enciclopedic, care definește cuvîntul prin „bunăvoința plină de respect față de cineva",' adăugind și sensul peiorativ de „aer de superioritate", sens

care apare și In Dicționarul explicativ al limbii române, elaborat recent de Institutul de lingvistică din București. Prin adăugarea sinonimelor „respect, amabilitate. deferentă", această claritate se diminuează însă considerabil.Din punctul de vedere al stadiului în care se află preocupările normative actuale în domeniul semanticii, semnificativ este și faptul că, în toate dicționarele, apar relativ puține indicații exprese cu privire la folosirea improprie a unor cuvinte. Dicționarul explicativ poate fi amintit pentru faptul că introduce o asemenea indicație la cuvîntul mutual (impropriu) „fără cuvinte", atră- gînd în felul acesta vorbitorilor actuali atenția a- supra faptului că acest cuvînt nu este sinonim cu tacit și că înseamnă, în sens propriu, „reciproc". Asemenea indicații ar fi fost de dorit să apară și la fortuit, lucrativ, temerar, neologisme ale căror sensuri improprii le-am a- rătat la începutul acestui articol.Pe de altă parte, este surprinzător că, sub presiunea uzului lingvistic, dicționarele uită sensurile proprii originare ale unor cuvinte. Defecțiune apare definit. In toate dicționarele. cu excepția Dicționarului de neologisme, ca „defect, deranjament", ig- norîndu-se sensul „dezertare, abandonare a unei acțiuni", singurul care există in franceză, de unde am împrumutat cuvîntul. Generalizarea sensului impropriu este relativ recentă.O mai atentă preocupare pentru normarea uzului lingvistic în ceea ce privește sensul cuvintelor ar transforma dicționarele explicative actuale în cele mai eficiente mijloace de stabilizare și nuanțare a vocabularului românesc contemporan.

Înzestrare tehnicâ pe mâsura exigențelor procesului de învățâmînt modern : 
în atelierul de electronică aplicată al Institutului politehnic din Timișoara

O FEERIE MUZICALĂ 
CU ȘI PENTRU COPII

Florian POȚRA Limba și filmul

Și în această stagiune, Teatrul „Fantasio", cunoscut colectiv muzical constănțean, a dedicat copiilor un colorat spectacol ; este vorba de „Lumea poveștilor" de Alecu Popovici, cu muzica compusă de Aurel Manolache — feerie muzicală prezentată în turneu bucu- reștean pe scena Teatrului „Ion Creangă". De fapt, o poveste simplă. cu doi copii simpatici dar, e drept, cam leneși, care pleacă în căutarea acelei lumi In care... nu este nevoie să învețe nici „adunarea", nici „scăderea", unde este vacanță fără de sfirșit. iar duminica tine o săptămînă ! Bineînțeles. această lume nu există, pentru că șl Albă ca Zăpada — cu care se întîlnesc — este harnică și Cenușăreasa sclipește de curățenie și Piticului îi place ordinea, și nicăieri în lume „fructele de aur" nu pică din senin, peste tot oamenii nu pot trăi fără să muncească’, iar „vorbele" baronului Munchausen nu mai sînt de mult crezute ! Iar aceste personaje, cunoscute și atît de mult iubite de. copii, sînt în permanent dialog cu micii spectatori. despre ce înseamnă să fii conștiincios, harnic și cuminte și să spui întotdeauna adevărul...Din lumea poveștilor,

în lumea copiilor din sală ; de la primele ritmuri și pînă la,final, muzica veselă, simplă, într-adevăr melodioasă, este însoțită de bătăile din palme ale spectatorilor. Ei se lasă furați de personajele basmelor, dar imediat ce sînt invitați, intră in acțiune. participă cu dezinvoltură, comentează. Spectacolul de pe sce

nă se completează cu spectacolul sălii. Se face concurs de poezii și cîțiva „curajoși", reprezentanți a vreo trei grădinițe bucureștene, spun pe nerăsuflate tot ce știu mai bine. Se propune o competiție de agilitate și se întrec, care mai de care, să fie primul, să fie aplaudat de colegi. Și... peste o clipă revin Prințul din poveste, și Vîrcolacul, și Vrăjitoarea, și Scufița roșie...„Lumea poveștilor" este o feerie amuzantă din care învățămintele ies limpede la suprafață. sînt înțelese de toată lumea. E drept’; în desfășurarea spectacolului, s-au mai strecurat citeva stridente (Albă ca Zăpada și ma

șina de spălat, „programul de lucru" al Vîr- colacului. finalul italie- nizat al melodiei Prințului...) ; regia putea, de asemenea, să fie mult mai inventivă, să dăruie mai multă fantezie momentelor de basm, de feerie, să conducă mișcarea scenică mai firesc. S-ar fi putut ca sonorizarea să fie pusă, și ea. la punct, pentru ca textul să se înțeleagă clar, nu să se deducă. Chiar și cu a- ceste mici scăderi însă, spectacolul teatrului constănțean a avut mare succes în fața copiilor din București. Și Cris- tina (în rol Rodica Manolache. o tînără actriță cu mult talent) și fratele ev (actorul Dumitru Caramitru) chiar și Vrăjitoarea (o cunoscută comediană. Mariana Cerconi) le-au rămas prieteni ; și. în general, întreg colectivul. pentru că le-a dăruit două ore de feerie, de cîntece vesele și a- cele mici amintiri : „su- gative-invitații" la alte reprezentații ale Teatrului „Fantasio", semne de carte...„Lumea poveștilor", o feerie pentru copii, un dublu spectacol : cel de pe scenă și cel la care spectatorii sînt personajul principal.
Smaranda OȚEANU
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FAPTUL

La datorie!
O frumoasă după-amiază 

februarie. Soarele, deși
de 
cu 

„dinți", te ispitește să ieși afară 
din casă. Așa a făcut și subofi
țerul Ilie Udrea, de la miliția 
municipiului Hunedoara, care a 
pornit la. plimbare, împreună cu 
soția și fiicele sale. Dar... O ex
plozie puternică, urmată de flă
cări, produsă la parterul unui 
bloc, prin fața căruia treceau, 
l-a făcut pe subofițer să uite 
de plimbare, să-și lase fa
milia în stradă ca să ajungă pri
mul in apartamentul incendiat. 
Imediat a scos din mijlocul flă
cărilor o femeie aflată în peri
col. Apoi, acționînd cu același 
curaj și îndemînare, împreună 
cu alți cetățeni, veniți între 
timp în ajutor, a localizat incen
diul, salvînd și bunurile din lo
cuința familiei Gheorghe Lo- , 
rinez.

„împăcare"Doi brașoveni — Iosif Zolya șl Zoltan Hadnagy — erau cunos- cuți ca vechi și buni prieteni. Deunăzi s-au certat însă din te miri ce. Mai iute de mînă, Z. H. l-a izbit pe I. Z. cu pumnul în față, mai-mai să-l facă ko. Zilele trecute s-au întîlnit, din întîm- plare, într-un restaurant. Imediat, Z. H. l-a invitat pe I. Z. la masa lui. „ca să se împace", oferindu-se să facă el „cinste". Au băut pînă n-au mai putut. Și a urmat ceea ce era de așteptat : încă o ceartă. încă o încăierare. De data aceasta, amîndoi au pus mîna ne cîte o sticlă pe care și-au zvîriit-o unul in capul celuilalt. în loc de împăcare. s-au ales cu capetele sparte, plus cu cîte o amendă : 4 000 de lei fiecare.
Părinți, 
nu vă jucați 
cu focul!

I
I

)

Una din componentele de bază ale artei filmului — „biunitate audiovizuală" — este limba ascultată în dialogurile său în comentariile coloanei sonore din filmele de ficțiune, din documentare sau din cartoane animate. Tot atît de limpede apare și ideea că — alături de literatură, teatru, presă, radio, televiziune, afiș — cinematograful poate și trebuie să fie o „școală" — așa cum înaintașii pretindeau scenelor teatrale — un „loc cultural" de păstrare și transmitere corectă a limbii naționale.în ceea ce privește filmul, limba folosită este, în general, o limbă „scris-vorbită". Scrise, de obicei, la măsuța de lucru. dialogurile filmului nu pot fi, așadar, natura

Desigur, nimeni nu se va supăra dacă, intr-un film ca Setea, tînărul, proaspătul primar democrat, spune, înduioșător, prin voința realizatorilor, „adio !“, în loc de „adio", dar în Nunta de piatră deranjează din. plin faptul că scripcarul anunță „țarina" în loc de binecunoscuta „țarină", de care au auzit și nespecialiștii în etnologie și folclor! Dar dacă aceas-

(Vifornița, Un zîmbet pentru mal tîrziu, Muntele ascuns etc.).Dar cele mai frecvente erori de vorbire în film rămîn cele de intonație și de frazare. Aproape că nu există peliculă fără greș din acest punct de vedere. Un singur exemplu dintr-o sumedenie. Discutînd despre numărul ridicat de soldați pieriți pe front, un personaj din
puncte de vedere

liste, spontan cotidiene, ci elaborate de o voință transfigurator-ar- tistică. în același timp însă, dialogurile nu pot fi, cu excepția unor posibile poeme cinematografice, nici pur literare, livrești, fabricate artificial. De aceea, fără să reprezinte un compromis sau un amalgam de spontaneitate și trudnică elaborare, limba auzită pe ecrane tinde să devină ceea ce un scriitor-cineast susținea cu ardoare: un fel de poezie orală. Evident, orice progres, orice cucerire făcută de cinematograf în domeniul limbii sale scris-vorbite se cuvin a fi obținute în respectul cuviincios al firii limbii române.

ta e o „invenție" lingvistică prin modificare de accent, autorii recentului Cursa tind spre mai multă originalitate atunci cînd își determină protagonistul să declare că nu știe deloc să înoate, că nu știe nici măcar „ciineasca". Or. termenul este prea strict local. aparține unui „grai" restrîns și nu are deci șansa să incite imaginația spectatorului. Și fiindcă am pomenit de graiuri, regionale sau locale — acestea se fac deseori auzite în filme, tocmai pentru că — în viziunea cineaștilor — dau mai multă culoare și veridicitate unei atmosfere specifice. Dar și aici apar inconsecvente între actorii care cunosc efectiv graiul cerut și cei care doar îl „imită" sau, și mai des, intre actorii „stilizați" și figurația de la fața locului, frustă, naturalist autentică

Alexandra și infernul ține să precizeze că. totuși, au mai rămas destui în viață și își scandează replica în felul următor : „Mai-sînt-cît- o-fi-ceasul“ ? în realitate, rostită corect, replica ar fi sunat simplu : „Mai sînt. (pauză) Cit o fi ceasul?" Asemenea greșeli denunță graba, și superficialitatea cu care se execută lucrările de post-sincronizare, cînd se înregistrează dialogul pe banda de sunet, „sincron cu mișcarea buzelor pe ecran", cum explică Dicționarul cinematografic. Ar fi bine și culturalmente sănătos ca, aflindu-se eventual în dilemă, cineaștii să nu sacrifice niciodată limba românească și valorile ei, de dragul „mișcării buzelor pe ecran", adică 6ă nu dea gîndirea și vorbirea vie pe tehnica inertă și indiferentă.Persistenta unor asemenea erori

dă naștere, aproape automat, unei sugestii : n-ar fi oare binevenită, utilă, prezența unui consultant lingvist (stilist), cu sarcina de a veghea, in diferite faze, la proprietatea și integritatea morală și spirituală a limbii scris-vorbite. la vigoarea ei sugestivă, poetică și, de ce nu. la eleganța ei expresivă 7 Echipele de filmare apelează, se știe, în funcție de necesități, la consultanți pe diverse teme de specialitate. Dar limba vorbită în. filme nu constituie, oare, o „temă a temelor", permanent actuală, cerînd o neobosită supraveghere și îngrijire ?Este universal cunoscută puterea de influențare și „modelare" a cinematografului. Numeroși sînt spectatorii — mai ales tineri — care simt nevoia de a se comporta, de a se îmbrăca, de a gesticula etc. după chipul și asemănarea eroilor din filme. Și, implicit, de a vorbi tot ca ei. De aceea, răspunderea culturală a cineaștilor — scenariști, regizori, actori, producători delegați etc. — e imensă, depășită numai de aceea a școlii și televiziunii. Depinde și de ei, de cineaști, dacă publicul larg va vorbi românește mai corect, mai expresiv, mai nuanțat. Arta filmului poate fi. și uneori reușește să fie, prin forța sa educativă, un „dascăl de viață" ; ea trebuie să devină și un model de

ROMÂNIA-FILM prezintă filmul sovietic

„Cele pe care nu le-am uitat"

Cu : Valeri Zolotuhin, E. Vasilieva, V. Fedorova, E. Sa- 
belnikova, E. V. Jihimovici, N. Karpușina. Regia : Ana

toli Vehotko, Natalia Troșcenko

Trei localități, trei Intîmplări parcă trase la indigo, trei epiloguri tragice. La Oșești, Rafaila și Laza — din județul Vaslui — și-au pierdut viața. în ultima vreme, 7 copii în vîrstă de pînă la 5 ani. Din una și aceeași cauză : lipsa de supraveghere din partea părinților plecați de acasă cu treburi. în toate cele trei cazuri părinții și-au încuiat copiii în iasă. punînd lacătele pe uși. Și în toate cele trei cazuri, copiii au' găsit chibriturile la îndemină. Din jocul lor cu focul, incendiile au fost atît de violente, îneît. cu toate intervențiile oamenilor și ; ' pompierilor, n-au mai putut salvați.
Contabilul

ale : fi
sef* în calitate de contabil-șef exploatarea' forestieră Drăganului, Gheorghe Paiu din comuna Poeni, județul Cluj, a comis mai multe falsuri in înscrisuri oficiale. Mai corect, a eliberat dovezi unor foști lucrători ai exploatării (Ilie Florea, ■' loan Onețiu. Iosif Todea). care „dovedeau", negru pe alb. că respectivii lucraseră la exploatarea amintită o perioadă mai mare de timp decît în realitate. Motivul : mărirea numărului de ani, în vederea pensionării. Descoperit, fostul contabil-șef și-a „încasat" însă și el porția, și tot pe un act un an și trei luni

laValea

oficial, legal închisoare.
Rufele de

„...că nu este alta și mai frumoasă și mai de folos in toată viața omului zăbavă decît cetitul cărților...". Fixat în lapidară exprimare de cronicar, acest adevăr. își verifică și azi, în anii celor mai perfecționate mijloace tehnice de comunicare în masă, eterna valabilitate. Drumul cărții către cititor și al cititorului către lumea plină de tîlcuri și învățăminte a cărților a rămas același drum al cunoașterii, al neistovitei dorințe de instruire, de autodepăși- re, de perfecționare. Cu unica — dar esențiala — observație că astăzi drumul a încetat de a mai fi o potecă îngustă, accesibilă numai celor ini- țiați. In România anilor socialismului, cele 21 000 de biblioteci publice existente, care dețin peste 135 milioane de volume, sînt frecventate a- nual de peste 7 milioane de cititori.Schimbarea nu este numai cantitativă. Grefate pe o puternică și nobilă tradiție, sarcinile bibliotecilor publice sînt astăzi mai complexe, mai diversificate decît cu ani în urmă. Așa cum s-a subliniat la Plenara din noiembrie 1971, bibliotecilor publice le revin, alături de celelalte instituții cu profil cultural, și îndatoriri de primă importantă pe linia educației comuniste, revoluționare, patriotice a maselor. Pe baza programului adoptat de plenară și în domeniul lecturii publice a fost declanșat un proces de înnoire a conținutului muncii, a modalităților de promovare a cărții ca instrument al educației socialiste a maselor. în primul rînd a fost concretizat dezideratul potrivit căruia biblioteca publică nu poate, nu trebuie să mai fie izolată de problematica vieții social- economice, de obiectivele concrete ale dezvoltării conștiinței socialiste.Alături de toate așezămintele culturale, bibliotecile au menirea de a iniția acțiuni cit mai diverse, mai convingătoare, avînd ca punct de pornire prevederile Codului jeticii și echității socialiste. Realitățile locale, fntîmplările concrete din fiecare colectivitate pot deveni — pe fondul generos al preceptelor etice desprinse din lumea cărților — punctul de 
pornire al unor dezbateri cu finali

tate socială nemijlocită. Procesele literare, serile de poezie — organizate cu pricepere și competentă — își pot dezvălui în acest context valențe educative insuficient explorate.Se acreditase mai înainte, intr-un anume sens, ideea că biblioteca este o instituție care pune la dispoziția publicului exclusiv lucrări de beletristică. înșiși structura fondului de carte ilustra această concepție unilaterală. Iată de ce. una din di-

conturată ca atare și accentuată în ultimii ani, este și activitatea cu cartea în direcția pregătirii profesionale a oamenilor muncii. Cel care astăzi poposește în localul bibliotecilor județene va găsi — la o bună parte dintre ele — secții tehnice specializate. Solicitările intelectualității tehnice privind lucrările de specialitate sînt preluate azi de biblioteci șî rezolvate intr-un sistem unitar : se realizează informări biblio-

zeci de mii de volume fiecare 1 Interesul pentru lectură, dragostea de carte a sătenilor au rămas neschimbate (dovadă și succesul celor mal multe acțiuni inițiate cu prilejul recentei „Luni a cărții la sate") ; în aceste condiții, explicația trebuie căutată numai într-o serie de aspecte organizatorice. Fără a intra în detalii, se poate aprecia că una din căile spre un reviriment poate fi identificată în antrenarea mai res-

BIBLIOTECA PUBLICĂ
în cincinalul revoluției tehnico-științifice

recțiile prioritare în care s-a acționat a fost aceea a transformării structurii tematice a colecțiilor de publicații, pentru ca acestea să răspundă obiectivelor politice și cultural-educative actuale. Astfel, ponderea lucrărilor social-politice în ansamblul achizițiilor de cărți efectuate de bibliotecile publice de la orașe și sate a crescut in ultimii ani cu 15—30 la sută față de 1971. în același interval, răspunzînd nevoilor de studiu ideologic și cerințelor muncii politice de masă, bibliotecile județene și-au dublat achizițiile de carte social-politică.Aceleași principii au prezidat și constituirea fondului de publicații al bibliotecilor publice. A „profila", a împrospăta colecția de publicații a unei biblioteci este o acțiune care nu poate sta sub semnul inspirației de moment. De aceea, această activitate este înțeleasă. în prezent, ca o problemă de politică culturală.O direcție extrem de semnificativă de acțiune a bibliotecii publice,

grafice și de propagandă tehnică, împrumutul interbibliotecar etc.Consecința directă a acestei optici noi în a concepe munca cu cartea o constituie creșterea constantă, de Ia an la an, a numărului de cititori și a volumelor consultate în bibliotecile județene, municipale și orășenești. Statistica indică un spor de Ia 795 000 persoane și 14,4 milioane volume difuzate în 1971 la aproape un milion de cititori și, respectiv, 17 milioane cărți la sfirșitul anului trecut.Drumul ascendent al cărții spre milioanele de cititori care o prețuiesc și o așteaptă cu interes a relevat însă și o serie de aspecte a căror rezolvare se impune de acum înainte.O analiză obiectivă privind indicele de lectură la sate prin bibliotecile comunale indică o scădere a numărului de cititori, o diminuare a activității. Paradoxal, acest fenomen se înregistrează în condițiile în care bibliotecile comunale și-au dezvoltat considerabil colecțiile de publicații, dispunind de mii și chiar de

ponsabilă a Intelectualității satelor în susținerea acțiunii bibliotecilor. Pe de altă parte, este necesar ca bibliotecarii să includă în programele de popularizare a cărții în primul rînd valorile editoriale deosebite, lucrările care s-au impus criticii de specialitate și opiniei publice, ceea ce ar face ca interesul și participarea cititorilor să sporească.Propaganda cărții nu poate fi o acțiune de campanie. Continuitatea acțiunilor, consecvența preocupărilor sînt jaloanele indispensabile ale unor relații mai eficiente între carte și cititor. De aceea considerăm că, mai ales pe plan județean, trebuie să se contureze. în cadrul unor programe de măsuri unitare, preocupările pentru'perfecționarea pregătirii bibliotecarilor.Merită, de asemenea, să fie nuanțate și o serie de aspecte legate de profilarea bibliotecilor. Desigur, și în momentul de față se poate vorbi despre o profilare a acestor instituții

de cultură în funcție, de pildă, de specificul unităților economice pe lingă care acestea funcționează. Dar o asemenea profilare, absolut necesară, nu constituie decît un prim pas dintr-o acțiune care trebuie gindită într-o perspectivă mult mai amplă. Să ne gindim numai la faptul că în acest cincinal — al revoluției teh- nico-științifice — o bună parte din județele țării, cu mai puțină tradiție industrială, vor cunoaște o dezvoltare spectaculoasă din acest punct de vedere. Va crește, în aceste condiții, numărul cadrelor tehnice, vor spori solicitările acestora față de literatura de specialitate. Iată motivul pentru care s-a conturat de pe acum un plan de dotare prioritară cu literatură tehnică a bibliotecilor din asemenea județe. Un plan care nu se rezumă la aspecte strict organizatorice, ci vizează, în primul rînd. conținutul : dezvoltarea serviciilor și a acțiunilor destinate stimulării interesului pentru carte în general, pentru cartea științifică și tehnică în special, în rîndurile tineretului, ale celor ce muncesc nemijlocit in producție. Diversificarea acțiunilor de popularizare a cărții, în cooperare cu alte instituții culturale ; valorificarea intensivă a întregului potențial informativ și documentar al bibliotecilor sînt mijloace de antrenare a unor cît mai largi categorii de cititori.Intr-un cuvînt, se poate afirma că și acest domeniu de activitate, cu viguroase și adinei tradiții în cultura românească, s-a înscris pe linia modernizării, a perfecționărilor de substanță. O modernizare a cărei esență poate fi surprinsă în cîteva cuvinte : slova cărții are menirea de a se converti în convingeri puternice în conștiința oamenilor. Milioanele de volume din rafturi nu rămîn simple tomuri prăfuite, ci constituie unul dintre suporturile trainice pe care se edifică personalitatea -constructorilor comunismului.
Radu CONSTANTINESCU

t V
PROGRAMUL I

10,00 O viață pentru o idee : ștefan Gh. 
Nicolau.

10.30 Micul ecran pentru cei mici.
10.55 Telecinemateca.
12.55 Armonii pe zăpadă — muzică 

ușoară.
13,15 Telex.
13.20 Apa. Poem TV.
13.40 Aventura cunoașterii. Gravitația șl 

„petele negre" din Univers.
14.10 Ansambluri folclorice : Ansamblul 

„Doina Trotușului".
14.40 Tragerea de amortizare ADAS.
14.50 Turism și vînătoare.
15.10 Muzică distractivă.
15.40 Telerama. Filmul de animație și... 

unele probleme contemporane.
16.10 Amintirile Bosforului. Documen

tar.
16.30 Magazin sportiv.
18,00 Caleidoscop cultural-artistic.
18,25 Club T.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedia.
20.50 Film serial : „Kojak".
21.40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă.
22.10 Tele-mărțișoare — divertisment 

muzical-distractiv.

A APARUTt

„REVISTĂ ECONOMICĂ"

NR. 8 DIN 27 11 1976Din sumar : Echitatea, principiu fundamental al repartiției în socialism ; înnoirea producției — o cerință, dar și o strategie a producătorului ; Calitatea produselor față în față cu cerințele consumatorilor ; Organizarea rațională a muncii în toate cele trei schimburi.La rubrica „Economie mondială", revista publică articolele : Consecințe sociale ale crizei economice din Occident : Primii afectați — muncitorii străini ; Preferințele generalizate în favoarea țărilor în curs de dezvoltare.

I

pe frînghii
Zaharia Stefan, in vîrstă de 

de ani (str. Mărului nr. 17), 
Tudose Neculai, de 24 de < 
(str. Costache Negri nr. 
amindoi din Brăila, amindoi 
fără ocupație, s-au gîndit că. in 
sfirșit. a venit timpul să facă 
și ei ceva. Dar in loc să se gin- 
dească la vreo meserie, s-au 
apucat de hoție, tntr-una din 
nopțile^ trecute au început să 
culeagă, de pe frînghii, rufele 
puse la uscat de către gospodine. 
Militia a primit reclamata tele
fonice de la păgubași. Si, in a- 
ceeași noapte, cei doi au fost 
prinși. In mai puțin de trei ore.

Coincidentă»
Una din atribuțiile principale 

ale districtului din Măureni al 
Secției de întreținere și repara
ție a drumurilor Caransebeș este 
și aceea de a răspunde de în
treținerea, și repararea șoselei 
spre Reșița. De la un timp insă, 
șoseaua fusese lăsată de izbeliște. 
Neglijența s-a răzbunat. Deunăzi, 
din cauza stării drumului, o 
autospecială a „aterizat" intr-un 
șanț. Din fericire, nu au fost 
victime.

Coincidență : autospeciala (31- 
TM-4234) este chiar a districtu
lui cu pricina și cu... vina.

Depășire 
în ceată»februarie, după-amiaza. Czinczel se înapoia spre

27 . î» 
ani 47),

22 Iosif Satu-Mare cu autoturismul propriu (l-SM-3579). Ignorînd ceata, I. C. apăsa pe accelerator din ce în ce mai tare. La un moment dat, deși lipsit de vizibilitate, I. C. a riscat depășirea u- nui alt autovehicul, dar s-a izbit violent de un autobuz care venea regulamentar din sens opus Urmarea : trei persoane au de cedat pe loc (el. soția lui și înc o pasageră).
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenți 
„Scinteli"
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de salut pe care mi l-ați adresat cu ocazia Zilei naționale a Kuweitului și să vă exprim, La rîndul meu, sentimentele mele prietenești și cele mai bune urări. •împărtășesc și eu speranța că va continua să se întărească spiritul cooperare care caracterizează relațiile dintre cele două țări ale noastre.

Cu cele mai bune urări,

SABAH AL SALEM AL SABAH
Emirul Kuweitului

de

Suplimentar: importante cantități
de cărbuneAcțiunile desfășurate de la începutul acestui ăn de minerii din întreaga țară în vederea sporirii cantităților de cărbune cocsificabil extras și nomiei naționale s-au zultate de seamă. Cu o depășire ce atinge 10 000 tone lignit, colectivele exploatărilor din cadrul întreprinderii miniere Motru se situează în fruntea întrecerii socialiste. Ca efect al preocupărilor constante pe linia extinderii mecanizării și automati-

energetic și furnizat eco- soldat cu re
zării unor lucrări în subteran, minerii din Valea Jiului au depășit în această perioadă indicele planificat al productivității muncii, fapt care se traduce în planul producției fizice în obținerea unui spor de peste 9 000 tone huilă. Măsuri similare privind creșterea randamentelor pe post au făcut ca și la exploatările miniere Căpeni și Voievozi să se înregistreze producții de cărbune peste plan cifrate la 5 000 și, respectiv, 2 000 tone. (Agerpres).

Lucrările sesiunii
guvernamentaleLa București au continuat, vineri lucrările celei de-a. treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-libiene de cooperare mică și tehnică.Comisia a examinat, cu ocazie, domeniile viitoare alerării și cooperării dintre cele două țări, măsurile necesare a fi între-

econo-această colabo-

Comisiei mixte
româno-libieneprinse de ambele părți pentru extinderea și diversificarea schimburilor comerciale. S-a apreciat că potențialul economic actual al fiecărei țări oferă largi perspective inițierii, unor noi acțiuni de conlucrare româ- no-libiană în domenii de interes reciproc. (Agerpres)

Productivitate sporită pe șantierePrin creșterea productivității muncii, pe șantierele de construcții industriale din județul Vaslui se realizează, cu același număr de angajați, un important volum de lucrări peste plan. - Numai prin mecanizare, organizarea mai 1 punctele de lucru, tehnologii noi și 1976 se va obține de perioada anului ție în valoare de Iei. Sporul prevăzut se va realiza, în
bună a muncii la introducerea unor raționalizări. în suplimentar, față i trecut, o produc- peste 7 milioane

® SPORT 0 SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT © SPORT

FOTBAL ; Meciuri pentru „Cupa României"Mîine, 29 februarie, sezonul competițional meciuri pentru „Cupa României — faza 16-imilor. începînd cu această fază, participă la întrecerile eliminatorii și cele 18 echipe din divizia A.Iată programul complet al meciurilor : la Pitești, Dacia (divizia C)— Jiul (divizia A) ; la Orăștie, F.I.L. (camp, jud.) — Metalul Drobeta Tr. Severin (div. C) ; la Orșova. Dier- na (C) — F.C. Baia Mare (B) ; la Timișoara, Politehnica (A) — F.C. Constanța (A) ; la Buzău, Gloria (B)— F.C. Bihor (A); la Satu-Mare, O- Ilmpia (A) — Steaua (A) ; la Sibiu, Șoimii (B) — Universitatea Craiova (A) ; la Tg. Mureș, A.S.A. (A) — Dinamo (A) ; la Galați, C.S.U. (B) —
AI

se deschide oficial prin C.F.R. (A) ; la Cîmpulung Moldovenesc, A.S. (C) — Universitatea Cluj- Napoca (A) ; în Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Energia (C) — F.C. Argeș (A) ; la Bacău, S.C. (A) — U.T.A. (A). Toate aceste meciuri vor începe la ora 14,30. Meciul de la Bacău, Letea (C) — Tractorul Brașov (B), va avea loc astăzi, de la ora 14. Meciul de la Turț, Minerul (camp, jud.) — Sportul studențesc (A), se va juca duminică dimineața de Ia ora 11.La București, cele două meciuri vor avea loc astfel : Progresul (B)— F.C.M. Reșița’ (A), pe stadionul Republicii (ora 10,30), iar Rapid (A)— Politehnica Iași (A), pe stadionul Giulești (ora -14,30).ÎTE V

La Borșa - întreceri de sărituri de pe trambulină De cîteva zile, pe pîrtia din preajma stațiunii montane Borșa (Mara- . mureș) se desfășoară pregătirile pentru campionatul național de sărituri de la trambulină (pentru seniori), competiție care va avea loc duminică. 29 februarie. Vineri aici au avut loc întrecerile pentru „Cupa Maramureșului" la care au participat . sportivi aparținînd asociațiilor sportive brașovene A.S.A., Dinamo și Brașovia, precum și asociației Voința Odorhei. Pe primele trei locuri s-au clasat, în ordine : 1. Gheorghe Gerea — 203 puncte (82,77 metri); 2. Marian Olteanu — 187 puncte (73,5 metri); 3. Constantin Buzoiu — 184,3 puncte (71,80 metri), toți trei de la „Dinamo" Brașov.

principal, prin aplicarea noilor tipuri de cofraje plane și metalice pentru grinzi, stîlpi și structuri, folosirea planșeelor monolit din prefabricate realizate pe șantiere. înlocuirea la construcțiile înalte a cofrajelor -obișnuite cu cofraje glisante, utilizarea pe scară largă a plaselor sudate, industrializarea turnării betonului monolit etc. Astfel, colectivele de constructori din județul Vaslui vor realiza angajamentele luate pe acest an care, între altele, prevăd devansarea cu 30 de zile a termenului de punere în funcțiune a stației de tratare și a conductei de aducțiune la întreprinderea de rulmenți, a fabricilor de nutrețuri concentrate Vaslui și Bîr- lad, a secției de ciorapi Huși și cu 90 de zile a filaturii de bumbac din Huși : reducerea cheltuielilor de producție cu 0,90 lei la 1 000 lei producție. economisirea în acest an a 60 tone de ciment. 20 tone oțel-beton, 50 metri cubi cherestea și 5 tone profile metalice. (Crăciun Lăluci).Cooperația de consum aprovizionării și
(Gh. Susa).

AR I D R I

Cronica zileiintre 24 și 27 februarie, o delegație a Ministerului Turismului, condusă de ministrul Ion Cosma. a efectuat o vizită în Republica Populară Polonă.Cu acest prilej a fost semnată o înțelegere între ministerele de resort din cele două țări privind dezvoltarea turismului în perioada 1976— 1980,
★Vineri seara, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a XX-a aniversări a creării Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane, la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost prezenți Hans Voss, ambasadorul Republicii Democrate Germane în România, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de general-colonel Sterian Tîrcă. adjunct al ministrului apărării naționale, care a rostit un cuvînt de salut.Despre aniversat Nieman d, naval al mane la București.Participanții la festivitate au vizionat apoi o expoziție de fotografii înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei Populare Naționale a Republicii Germane, precum și tare.

semnificația evenimentului a vorbit colonelul Werner atașatul militar aero și Republicii Democrate Ger-
Democrate filme documen-

Cu același prilej, al R.D.G. s-a întilnit ai Școlii militare de tancuri și auto Mihai Viteazul" și cu militari dintr-o unitate de artilerie. (Agerpres)
atașatul militar cu cadre și elevi ofițeri activi de

a . sindica- prezentat de satiră clntece și secției de

• Campionatul republican de bob2 persoane, disputat pe noua pîrtie ’ de la Sinaia, s-a încheiat, ieri, cu victoria echipajului Panțuru—Lixan- dru (C.S.O. Sinaia), cronometrat in 4 manșe cu timpul de 3’44”75/100. Pe locurile următoare s-au clasat echipajele Panaitescu—Neagu (I.E.F.S.București) 3’46”54/100 și Stavarache— Romaniuc (I.E.F.S. București) 3’47” 45/100.® Echipa de tenis a Noii Zeelan- de conduce cu 1—0 în meciul pentru „Cupa Davis" pe care-1 susține la Brisbane cu formația Australiei. în prima partidă, care a pe 4 or?, Brian Fairlie 3—6, 10—8, 6—1, 2—6, Case. A doua partidă. durat aproa- 1-a învins cu 6—4 pe Ross Newcombe —

O. Parun. a fost amînată din cauza întunericului.• Reprezentativa de fotbal a R.P.D. Coreene s-a calificat pentru turneul olimpic de la Montreal, cla- sîndu-se pe primul loc în grupa a 2-a a zonei asiatice de la Djakarta, în meciul decisiv, R.P.D. Coreeană au învins cu 5—4 (după executarea loviturilor de la 11 m) echipa Indoneziei. La s.fîrși- tul timpului regulamentar și al pre-, lungirilor, scorul a fost alb (0—0).o în campionatele republicane de volei s-au înregistrat următoarele rezultate : masculin (la București) : Politehnica Timișoara — C.S.U. Galați 3—1 ; Delta Tulcea — Universi-

fotbaliștii din

Reluarea campionatului
iî.i'lh

ojl •■■■.• de fotbal
(Urmare din pag. I)antrenori. în dubla lor calitate de tehnicieni și educatori. Instaurarea climatului necesar de lucru serios, disciplină și ordine nu e de conceput fără aportul direct și' neîntrerupt al tehnicienilor. Dar, în acest sens, nu poate fi uitată nici datoria conducerilor de cluburi de a crea antrenorilor condiții bune de lucru, asi- gurindu-le autoritatea, deplina ponsabilitate tehnică, st„bl și munca în perspectivă — somația paralizantă a lor imediate". Totinteresul păstrării și asigurării condițiilor de seriozitate și muncă responsabilă, va fi binevenit ca federația, colegiul central de specialitate, cluburile să se dispenseze fără șovăire și fără nici un fel de părere de rău de serviciile antrenorilor puși pe căpătuială, oameni de profesie „itineranți", păsări călătoare de la o echipă la alta.Pe bună dreptate se așteaptă ea returul campionatului să aducă o schimbare radicală și în domeniul arbitrajului. Corpului de arbitraj îi revine misiunea de a asigura desfă- șui^rea normală a întrecerii. în spiritul și litera regulamentului, al deplinei corectitudini sportive. Arbitrii au din plin posibilitatea să contribuie la progresul calitativ al fotbalului prin asigurarea condițiilor normale de joc, prin sancționarea promptă" a brutalităților și comportărilor antisportive, prin îndepărtarea de pe terenul de joc a celor ce se comportă în acest fel. Toate acestea cer fiecărui arbitru o competență sporită, probitate desăvîrșită și obiectivitate de necontestat, înalt spirit etic. Este cunoscut că, de curînd, au fost dezvăluite de către forurile de resort unele acte incorecte săvîrșite de cîțiva arbitri. Fără îndoială, federația și organele competente de stat vor duce pînă la capăt cercetările, astfel ca vinovății să fie pedepsiți potrivit regulamentelor sportive, legilor țării. închegarea unui corp de arbitri competenți și drepți, capabili să conducă toate meciurile ' cu intransigență regulamentară și imparțialitate absolută, .este o condiție importantă a progresului fotbalului, la noi ca și în orice tară. în acelaș sens, este necesar( să fie curmate hotărît orice fel de încercări de presiune asupra arbitrilor, asigu- rîndu-se și pe această cale autoritatea arbitrajului.Cu deplin temei se că progresul fotbalului mijlocit de cultivarea de întrecere sportivă instaurarea unei ambianțe de lucru, de muncă serioasă la care eșalon și la fiecare echipă. Fotbalul poate să progreseze numai într-o atmosferă de înaltă conștiinciozitate, de seriozitate și strictă corectitudine, de eforturi asidue și perseverente din partea tuturor activiștilor sportivi, arbitrilor, antrenorilor și jucătorilor. Muncă și iarăși muncă, în condiții de calm, seriozitate și mobilizare intensă — iată ce se cere, în principal, pentru redresarea fotbalului. în legătură cu aceasta se poate spune că nu ar aduce nici un serviciu real progresului fotbalului imixtiunile de natură să deplaseze centrul preocupărilor spre felurite probleme cu iz de senzațional sau de răfuieli personale — în discordanță cu cerința principală — aceea de a se concentra toată a- tenția și eforturile 'spre edificarea unui climat de lucru, spre dezvoltarea spiritului constructiv, impus de necesități. Urmărind cu decizie, în mod neabătut și netulburat înfăptuirea propriilor măsuri și programe de

i res- stabilitatea fără „rezultate- așa cum, în

poate afirma depinde ne- unui corectă.climat defic-

3—2 ;3—1 ;tatea Cluj-Napoca Brașov — I.E.F.S. Baia Mare — Universitatea Craiovâ 3—0 ; feminin (la Bacău) : — Universitatea Cluj-Napoca Dinamo București — C.S.U.3—0 ; C.S.M. Sibiu "l— rești 3—0 ; Farul Constanța versitatea Timișoara 3—0.
e Meciul amical de polo pe apă dintre selecționatele României și Italiei, disputat ieri la Cluj-Napoca, s-a terminat cu scorul de 5—4 in favoarea sportivilor români. Astăzi, în același oraș, are loc partida revanșă.înfrângerea echipei de handbal. Aseară s-a disputat la Miskolc întîl- nirea amicală de formațiile masculine ale României. Partida s-a scorul de 22—14 (9—9) gazdelor. Al doilea meci duminică, la Szolnok.
0 „Cupa federației"

Tractorul ExplorăriI.E.F.S.3—0 ;GalațiOlimpia Bucu-Uni-

handbal dintreUngariei și terminat cu în va favoarea avea lochochei...23 Au-activitate stabilite de specialiști, de cadrele competente, federația, organele sportive locale, cluburile și asociațiile au datoria să acționeze prompt și principial pe parcursul campionatului, asigurînd corectitudinea deplină a întrecerii sportive, fermitate și intransigență batere de la normele sportivă.La meciurile de fotbal tă primăvară va fi din nou prezent pe stadioane un mare număr de spectatori. Publicul poate contribui și el. prin obiectivitate și interes exigent, la realizarea climatului propice redresării fotbalului. Pe bună drepta-, te. în trecut, publicul și-a manifestat adesea nemulțumirea cu privire la calitatea—«jocurilor. Totuși, să nu uităm că unele atitudini necorespunzătoare ale spectatorilor au influențat și ele negativ situația din fotbal. Este limpede că adevăratul spirit de sportivitate acceptă numai încurajarea civilizată, excluzînd actele pătimașe, jignirea adversarilor sau intimidarea arbitrilor. Evident. în acele locuri unde spectatorii nu vor asigura condițiile propice, normale pentru o întrecere sportivă, federația — în strictă conformitate cu prevederile regulamentului de organizare a activității fotbalistice — e datoare să intervină prompt și că severitate exemplară.Firește, simpatia pentru o echipă trebuie să se îmbine cu exigența față de ea, față de jucătorii ce o alcătuiesc. Multi dintre spectatori sint concetățeni. cu- noscuți sau chiar colegi de muncă cu fotbaliștii ’ și în această ca- ’ litate poartă și ei o răspundere pentru comportarea acestora. îi urmăresc cum muncesc, cum se pregătesc, iau atitudine cînd îi văd că nu duc viață sportivă ? — iată întrebări ce se pun pe bună dreptate iubitorilor fotbalului, dornici să contribuie la progresul acestui
★Ordinea de priorități în zon competițional așază pe primul loc reprezentarea

tratind cu fiecare a- de eticădin aceas-

sport.noul se- hormal ....... ... ... _______ i internațională a fotbalului nostru. în săp- tămînile următoare, toate eforturile vor fi concentrate spre pregătirea reușitei echipei României în preliminariile olimpice. Reprezentarea fotbalului nostru peste hotare, responsabilitatea pentru această _ sarcină de mare cinste nu sînt numai o problemă a F.R.F. și a lotului național, într-un sens mai larg, fiecare club, fiecare antrenor și fiecare jucător selecționabil poartă răspunderea pentru această reprezentare. De gradul de pregătire și de calitatea jocului echipelor depind valoarea jucătorilor și selecția lor pentru echipa națională. Comportarea la nivel înalt în întîlnirile internaționale' este o problemă de interes național, căci prestigiul unei țări se exprimă pe toate planurile, inclusiv prin sport. înțelegerea adîncă a acestei îndatoriri trebuie să-i determine pe toți specialiștii din fotbal și pe toți jucătorii să ly- creze cu maximă seriozitate. Iată de ce pentru fotbaliștii noștri fruntași este o răspundere patriotică să se pregătească asiduu, iar pe terenul de joc să se dăruiască pînă la ultima picătură de energie reprezentării demne a fotbalului nostru și a țării noastre, pe măsura prestigiului de care se bucură România în lume.Odată cu începerea noului sezon competițional, avind mereu în față înaltele cerințe ale performanței, fotbalul nostru are posibilitatea să treacă la realizarea unei cotituri radicale. Este nu numai o posibilitate — ci și o datorie.

... _ __________ laAstăzi începe, la patinoarul gust" din Capitală, competiția internațională de hochei pe gheată „Cupa federației", la care participă selecționata de tineret a Cehoslovaciei, echipa Legia Varșovia și reprezentativa României. în primul joc. de la ora 18,00. se întîlnesc reprezentativa României și formația de tineret a ' Cehoslovaciei.

Aprovizionarea tot mai bună a populației sătești și extinderea continuă a prestațiilor de servicii au concentrat eforturile lucrătorilor din cooperația de zoiană, care a obținut nului trecut rezultate Față de indicatorii ..____in anul 1975 desfacerile de mărfuri au fost sută la televizoare, cu 20 la sută la aparate de radio, cu 18 la sută la mașini de spălat, cu 16 la sută la frigidere etc. Utilizînd judicios spațiile comerciale și dotările tehnice, lucrătorii din cooperativele Cislău, Nehoiu. Pătîrlagele și Pogoanele s-au situat în eșalonul unităților cu cele mai bune rezultate privind creșterea volumului desfacerilor.Lucrătorii cooperației de consum din Buzău acționează cu perseverență pentru gospodărirea și repartizarea judicioasă a fondului de marfă, studierea temeinică a cererii de mărfuri, îmbunătățirea servirii populației. Promovarea formelor moderne de comerț (autoservirea, accesul liber la raft) și extinderea sistemului aprovizionării unităților direct de la întreprin- > derile producătoare (ocolind verigile intermediare) au dus la o accelerare a vitezei de circulație a mărfurilor, la o creștere a ritmicității aprovizionării în condițiile reducerii continue a cheltuielilor de transport. . ...— Cu toate eforturile depuse pe linia îmbunătățirii aprovizionării — ne spunea tovarășul Clement Șer- bănică. președintele U.J.C.C. Buzău — au fost depistate în ultima vreme și o seamă de nereguli în unitățile noastre de desfacere. Așa, spre exemplu, au fost găsiți tionari care nu respectau

consum bu- în cursul a- foarte bune, anului 1974,mai mari cu 30 la

ges- progra-

buzoiană în sprijinul servirii populațieimtfl stabilit, alții care nu se preocupau de constituirea unui fond de marfă variat, rezumîndu-se doar la sortimente cu circulație rapidă, în unele unități de alimentație publică, lista preparatelor e încă săracă, din pricina indolenței unor lucrători, cu toate că aria de aprovizionare cu materii prime este suficient de largă și dă posibilitatea diversificării continue a prepara- , telor culinare proprii. Toate aceste neajunsuri dezbătute și în adunarea generală a oamenilor muncii au condus la aplicarea unui complex de măsuri — chiar și disciplinare — pentru îmbunătățirea substanțială a activității fiecărei Cooperative.Din acest program de acțiune notăm constituirea unor colective speciale de control și îndrumare, care stabilesc pe loc, la fiecare unitate, măsuri concrete privind aprovizionarea și buna servire a consumatorilor. De asemenea, rețeaua unităților de alimentație publică este supusă unui .amplu proces de reorganizare, în care sînt transformate bufetele și bodegile în ospătarii, birturi, cofetării și patiserii capa- 'bile să ofere populației preparate culinare din producția cooperativelor.Sectorul activităților și de prestări servicii voltat considerabil, cooperația de consum beneficiind de . un sprijin substanțial din partea consiliilor populare comunale. Pe teritoriul județului Buzău funcționează 790 secții, care asigură în bună măsură necesitățile populației sătești, în acest sector sînt în curs de materializare o seamă de programe privind redimensionarea activităților prestatoare de servicii. (Mihai Bâzu

• La Casa de cultură telor din Buzău a fost în premieră spectacolul și umor „Un vagon de glume", în interpretarea estradă a teatrului popular. Spectacolul s-a constituit ca un al viitorului teatru de și umor, cu stagiune nentă la Buzău, susținut matori. o După spectacolul inaugural prezentat de Teatrul popular din Vatra Dornei, a fost rîndul artiștilor amatori din comuna Vama de a se produce pe scena Casei de cultură a sindicatelor din Suceava. în continuarea stagiunii teatrului de amatori iși vor da concursul colectivele minelor culturale Frasin, clubului și ale caselor de ticeni, Suceava, Rădăuți, o „Școala tînărului comunist" se intitulează ciclul de acțiuni politico-educative inițiat de Biblioteca orășenească din Cimpulung Moldovenesc în colaborare cu comitetele organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist în pregătirea Congresului educației politice și al culturii. Manifestările, organizate săp- tămînal, constau în expuneri, simpozioane, consultații politice, seri și montaje literare. între temele prezentate pînă acum se „Pagini de luptă și istoria poporului cinalul revoluției fice", „Oameni, fapte, realizări din Țara de Sus", „A fi comunist de omenie". 0 Agendă brașoveană. „Oameni, idei, pasiuni, fapte" — este tema unei suite de manifestări desfășurate în această/":săp- tămînă la căminul cultural al comuneiPrintre acestea : dialogul „Să discutăm despre omenie" și seara de poezie „Patriei, partidului, închin tinerețea mea". în cadrul „Lunii

început satiră perma- de a-

artistice ale că- din Dolhasca și minier Iacobeni cultură din Făl-

numără victorii din român", „Cin- tehnico-științi-

Ghimbav, județul Brașov.

cărții la sate". In comunele Bod, Vulcan, Tirlungeni, Măeruși, Ho- morod ș.a. au avut loc dezbateri, seri de întrebări și răspunsuri și prezentări de cărți agrozootehnice. 
0 Și în județul Mureș continuă, în ateste zile, manifestările politico-educative și cultural-artistice în pregătirea Congresului educației politice și al culturii. La Casa de cultură din municipiul Sighișoara a avut loc simpozionul : „Programul partidului — călăuză a întregului popor" — manifestare la care au fost prezenți peste 600 de tineri români, germani și ma-, ’ ghiari din întreprinderi și instituții. La Luduș, o brigadă științifică a susținut dezbaterea despre cultural Mare, virstnici cultural-artistic intitulat nie, țara mea de glorii", pozionul artelor" culturală desfășurată în cadrul salonului literar-artistic „George Ba- covia", In sala Bibliotecii județene din Bacău, a cuprins un recital liric susținut de elevii Liceului de muzică și arte plastice, un moment poetic în lectura scriitorilor din localitate. 0 din Baia Mare a sântă expoziție tretul în artareană", care cuprinde peste 50 de lucrări aparținînd unor plas- ticieni contemporani sau din generațiile mai ' așezat atelierul colonia pictorilor de da Săsarului. 0 Laaflă în curs de desfășurare concursul de desene „Nuferii Dunării", deschis tuturor copiilor din județ și organizat de către consiliul județean al Organizației pionierilor, în colaborare cu inspectoratul școlar județean.

„Adevărul comete", iar la căminul din comuna Iclandul peste 500 de tineri și au asistat la un program „Româ- 
0 „Sim- manifestare

Muzeul județean deschis o intere- tematică : „Por- plastică băimă-
vechiI de care și-au creație în pe stra- Brăila se

proprie aproductive s-a dez-

— corespondentul „Scînteii").

Ieri în țară : Vremea a continuat să se încălzească. Cerul a fost variabil, mai mult senin în sudul și estul țării și mai mult noros în nord- vest. S-au semnalat precipitații slabe, izolate, sub formă de burniță și ninsoare în Maramureș, și numai sub formă vaniei dovei zentat te, în Dunării și, izolat, în nordul Olteniei și in nord-vestul Munteniei. în Cîmpia vestică, Transilvania și la munte s-a semnalat ceață. Temperatura aerului la ora 14 oscila între zero grade la Baia Mare, Toplița și Joseni. și. 12 grade la Apa Neagră, Drobeta Turnu-Severin, Caracal, Turnu-Măgurele, București și Bu- dești. în București : Vremea a continuat să se încălzească. Cerul a fost mai mult senin. Vîntul a suflat moderat. Temperatura maximă .a fost de 13 grade.Timpul probabil pentru zilele de 29 februarie, 1 și 2 martie. în țară :

de ninsoare in estul Transil- și la munte. în nordul .Mol- a plouat slab. Vin tul a pre- intensificări’în zona de mun- nordul Moldovei, în Delta

Deși temperatura aerului va înregistra o scădere ușoară, mai ales în nord-esțul țării, vremea va fi ’ relativ caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai pronunțate în Transilvania, Maramureș și Moldova, unde vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla slab, dar va prezenta intensificări in zona de munte și în nordul țării. Temperaturile mini-i me vor fi cuprinse intre minus 7 și plus 3 grade, iar maximele între 2 și 12 grade, local mai ridicate. Ceață slabă dimineața și seara. în București : Vreme relativ caldă. Cerul va fi schimbător. Temperatura ușor variabilă. Vint slab, cu unele intensificări.
LOTONumerele din 27 extrase la tragerea februarie 1976
I: 47Extragerea67 57 52Extragerea38 58 81 11FOND GENERAI.GURI : 983 581 lei.
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REALITĂȚI DIN LUMEA
*

OCCIDENTALĂ

TINERI FĂRĂ LUCRU Șl FĂRĂ SPERANȚĂ
Tinerii — băieți și fete — se numără printre primele victime ale crizei economice ce bîntuie în țările occidentale, fiind printre cei mai afectați de concedieri. Mai mult decit atit, o mare parte din ei devin șomeri chiar înainte de a intra in producție. Fie că au absolvit o școală medie, fie că sînt absolvenți cu diplomă ai unui institut de învățământ superior, nu-și găsesc plasament în cadrul unei economii care cunoaște o

restringere tot mai accentuată a activității, bat zadarnic la porțile întreprinderilor și instituțiilor, parcurg inutil coloanele de anunțuri Ia mica publicitate a ziarelor — trăind din plin sentimentul dureros al frustrării, inutilității și al lipsei de perspective. Sînt edificatoare in această privință extrasele din presa străină pe care le publicăm mai jos.
Jugendliche ohne Arbeit
Von je 100 Arbeitslosen 
Junger als 20 Jahre

O ocupație zguduitoare: 
cobai umani pentru experiențe medicale...Sandra Melthes, studentă din Miinchen. poate fi intîlnită adesea in clinicile municipale și la centrul cardiologie orășenesc : ea este una din cele mai obișnuite participante la diferite experimente medicale —> relatează publicația vest-germană „DER SPIEGEL". în fapt, ea indeplinește o funcție de cobai. Pe Sandra a fost verificată acțiunea unui nou gen de narcoză și a unui nou somnifer ; ea a participat la experimente extrem de periculoase, pe baza cărora medicii caută să obțină date despre, acțiunea unor noi preparate in- tratamentul afecțiunilor cardiace. Și toate acestea numai pentru ca tinăra studentă să poată face rost de ceva bani spre a se putea întreține ' dii. Altă sursă de cîștig nu vede...Studenta din Miinchen nu tuie însă un caz singular. Numeroși tineri consimt să participe la experimente periculoase, pentru a-și procura banii necesari continuării studiilor. Studentului Karl Danzig, medicii l-au introdus în inimă de

la stu- între-consti-

Șomeri... înainte de...Massimo Nucciatelli din Roma a fost un elev sîrguincios.’ După ce a terminat școala medie, a urmat trei ani o școală tehnică de construcții, pe care a absolvit-o cu nota maximă. Cu un asemenea certificat de studii în mină, nutrea iluzia că va găsi repede un loc de muncă.„Speranțele mele s-au dovedit însă deșarte. Nu am găsit de lucru — povestește Massimo, astăzi în virstă de 22 de ani. De trei ani alerg de la o întreprindere la alta, dar".'Soarta lui Massimo nu o excepție în Italia de azi. scrie publicația italianăSERA", numai în anuL 1975. 250 000 de absolvenți de școli medii sau școli
dar în za-reprezintă După cum „PAESE

două ori pînă acum o sondă de 2,5 milimetri, în schimbul sumei de o mie de mărci.Profesorul Werner Rudolf, directorul unei clinici de pe lingă centrul de cardiologie, intenționează să e- fectueze, într-un viitor apropiat, un șir de experiențe la care vor lua parte nu mai puțin de 15 „paqienți voluntari", remunerați pentru testarea efectelor secundare ale unui nou medicament. Indemnizațiile ce vor fi plătite studenților vor fi suportate de casa de” produse farmaceutice „Jansen", care se și obligă să plătească daune în cazul în care pacientului i-a fost vătămată ■ sănătatea în urma unor astfel de experiențe. Reprezentantul firmei a declarat cu cinism : „Compensația oferită de noi depășește ceea ce plătește societatea de asigurare în cazul unui accident de automobil". Nimeni nu cunoaște cu exactitate procentul de mortalitate printre subiecții pe care se fac experiențe medicale de acest gen. Dar, după cit se pare, aceasta este o problemă care nu interesează firma respectivă.
a fi lucrat vreodatăde specialitate n-au găsit de lucru. Ei au devenit șomeri... înainte de a fi lucrat vreodată. Aceeași soartă au avut-o și un număr de peste 40 000 de absolvenți de universități și alte institute de învățămint superior.Statisticile oficiale vorbesc despre un total de 800 000 de tineri șomeri, din care 100 000 numai la Roma. Dar, după aprecierea organizațiilor sindicale, în Italia, din cei 9 milioane de tineri sub 25 citi sînt în prezent, peste o fie că nu lucrează deloc, fie crcază o săptămină de lucru pletă, fie că găsesc de lucru zonieri doar cîteva săptămîni Diploma universitară nu maituie o garanție. Adesea, cînd se caută

de ani treime’ că lu- incom- ca se- pe an. consti-

un paznic de noapte, un portar sau un mărunt funcționar de birou, can- didații, în marea lor majoritate, sînt...' absolvenți de universități sau institute de învățămint superior.
D ©bufanții 

în cercetarea 
științifică 

- o categorie 
ostracizatăDate publicate în presa franceză arată că tinerii sub 25 de ani formează partea cea mai mare a șomerilor înscriși la „Agenția națională a mîinii de lucru".în urma unei anchete întreprinse de ziarul francez „LE MONDE", sub titlul „Tinerii' licențiați și... șomajul", la redacție au sosit un mare număr de scrisori din partea unor șomeri posesori de diplome de licență. Iată cîteva extrase din aceste scrisori :MICHEL ROY (Montpellier) : 

„La fiecare nouă tentativă de a găsi 
un post sint de-a dreptul uluit de... 
disprețul cu care sînt tratate ofertele 
de serviciu ale licențiaților. Chiar 
din formularul pe care trebuie să-l 
completăm reiese că a fi posesorul 
unei mașini atlrnă mai greu in ba
lanță decit cunoștințele acumulate 
de-a lungul a 5—6 ani de studii. în 
ce privește răspunsul... așteptarea 
durează o lună, o lună si jumătate — 
și aceasta in cazurile fericite, căci 
de multe ori nu ni se face nici măcar 
cinstea de a ni se da un răspuns .clar: 
da sau nu".MICHEL CREPIN (Paris) : „în 
fața refuzului de a mi se mai pre
lungi funcționarea in postul de peda
gog pe care il dețineam de cinci ani 
la un liceu, m-am văzut nevoit să 
mă prezint la oficiul de plasare a 
forțelor de, muncă. Deși am precizat 
că accept orice fel de muncă și in 
orice loc — nu am primit nici un fel 

, de propunere de serviciu".DESDOIGTS — VINY CHATI- LLON (Paris): „Cei ce s-au pregătit

Graficul de față, intitulat „TINERII FARA MUNCĂ". reprodus din ziarul vest-german „DIE WELT". indică. raportat la totalul șomerilor. în procente și pe țări, numărul tinerilor sub 20 de ani care nu au de lucru. Astfel. în S.U.A., la fiecare 100 de șomeri, 28 sînt tineri din această categorie ; în Franța, Olanda, Suedia — 20—23 ; în Anglia — 15 ; în R.F.G. — 12,5 : în Austria — 5 ; in Elveția — 3.
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îndelung si intens pentru activitatea 
de cercetare științifică se află acum 
in impas : nu mai e nevoie de cercetători. Cine se mai uită la noi ? — «Nu putem face nimic pentru dumneavoastră, trebuie să vă căutați singur de lucru în continuare, este unica șansă ce vă mai rămîne» — mi s-a 
spus la oficiul de plasare din Rue 
Blanche. Intr-un fel ostracizați de 
mai multi ani, se pare că nimeni 
nu-și face vreo grijă in legătură cu 
cei ce au dies calea cercetării știin
țifice".M.J.C.
tru un 
căuta o
un loz la loterie. Cind răspunzi la o- 
ferta 
late, 
nule.
zinți
sau chiar 400 de firme in 
timp. Această metodă rămine ți ea 
cu totul aleatorie. In cele din urmă, 
ajungi să accepți indiferent ce".

(Mont Saint Aignan) : „Pen- 
absolvent de facultate, a 
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MARILE FIRME AU ÎNCETAT SA.
MAI ANGAJEZE ABSOLVENȚI...„în momentul de față — scrie publicația britanică „THE FINANCIAL TIMES" — n-ai să găsești un student din ultimul an care să aibă certitudinea unui plasament. încă de Ia sfîr- șitul anului 1970, profesorii s-au văzut nevoiți să-i avertizeze pe viitorii absolvenți că perspectivele vor fi din ce în ce mai nefavorabile datorită faptului că multi patroni au încetat să mai angajeze proaspeți absolvenți. Recunoașterea, cam tardivă, a acestei realități a apărut ca un adevărat șoc".
SITUAȚIA GREA 
VA DEVENI 
VIITOR

__ DIN. PREZENT 
SI MAI CRITICA IN

„întrebarea ca un fel de german „DIE WELT" 
lumea occidentală iși poate permite 
un șomaj al tineretului ? Situația 
care este foarte critică astăzi, în 1980 va fi și mai acută".

care se pune — scrie, concluzie, ziarul vestește dacă
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lucrările Congresului al XXV-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Președintele Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F.I. a primit pe 

viceprim-ministrul guvernului român

Primul minîsțru ăl Greciei a primit 
pe conducătorul delegației române

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Corespondență de la M. Coruț și L. Duță : Lucrările Congresului al XXV-le-a al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au continuat, vineri. la Palatul Congreselor din Kremlin, sub președinția lui A. I. Pelșe.I. V. Kapitonov, președintele Comisiei de validare a congresului, a prezentat raportul acestei comisii.în cadrul dezbaterilor asupra rapoartelor prezentate. G. M. Markov, prim-secretar al conducerii Uniunii scriitorilor din U.R.S.S., D. Rasulov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Tadjikistan. N. A. Zlobin, Erou al Muncii Socialiste, șeful unei brigăzi de constructori de pe șantierele de locuințe din Zelenograd. I. G. Kebin, prim-secretar al C.C. al P.C. din Estonia, E. M. Tiajelnikov, prim-se
Un studiu al secretarului general al O.N.U. 

în problemele creșterii rolului organizației 
Documentul prezintă pe larg punctul de vedere 

și propunerile României
NAȚIUNILE UNITE 27 — Corespondentul nostru transmite : In 

Comitetul special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației 
continuă dezbaterile asupra unor probleme organizatorice și procedu
rale ce se ceri rezolvate înaintea abordării chestiunilor de fond pentru 
care a fost creat acest organism.La cea de-a XXX-a sesiune a A- dunării Generale, printr-o rezoluție propusă de România și Filipine, împreună cu alte 27 de state, și adoptată prin consens, secretarul general al O.N.U. a fost solicitat să pregătească un studiu în care să prezinte în mod analitic punctele de vedere exprimate de guverne cu privire la diversele aspecte ale funcționării O.N.U., inclusiv cele referitoare la Carta Națiunilor Unite. Acest studiu a fost publicat recent la New York și este destinat Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației.Studiul secretarului general a fost întocmit pe baza observațiilor comunicate de guverne și a opiniilor exprimate de reprezentanții statelor membre în diversele sesiuni ale A- dunării Generale la punctele privind Carta O.N.U. și întărirea rolului organizației. \în studiu sînt preluate un mare număr de idei din documentele prezentate de România la O.N.U. în perioada 1972—1975 cu privire Ia creșterea rolului organizației. Astfel. documentul „POZIȚIA ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEMOCRATIZAREA ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE. LA ÎNTĂRIREA ROLULUI SĂU ÎN REALIZAREA COLABORĂRII ÎNTRE TOATE STATELE, FĂRĂ DEOSEBIRE DE ORÎNDUIRE SOCIALĂ, A UNEI LUMI MAI BUNE ȘI MAI DREPTE, A UNEI PĂCI TRAINICE". difuzat Ia cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale, este citat de peste 50 de ori, considerentele. propunerile și sugestiile țării noastre fiind prezentate în toate capitolele studiului. Numeroase referiri se fac și la răspunsurile transmise de guvernul român în anii 1973 și 1974 secretarului general al O.N.U. în legătură cu inițiativa țării noastre privind „CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. ÎN MENȚINEREA ȘI ÎNTĂRIREA PĂCII ȘI SECURITĂȚII INTERNATIONALE ÎN DEZVOLTAREA COLABORĂRII ÎNTRE TOATE NAȚIUNILE, ÎN PROMOVAREA DREPTULUI INTERNATIONAL ÎN RELAȚIILE DINTRE STATE". Alături de ideile avansate de alte țări, propunerile românești evidențiază necesitatea unor acțiuni ferme din partea tuturor statelor membre ale

PORTUGALIA

Platforma constituțională semnată de forțele 
armate și principalele formațiuni politiceLISABONA 27 (Agerpres). — Platforma constituțională, semnată joi seara, la Palatul Belem, între forțele armate și principalele formațiuni politice din Portugalia, definește organele suverane ale statului și atribuțiile lor pentru o perioadă tranzitorie de minimum patru ani. în această perioadă, platforma constituțională nu va putea fi revizuită fără acordul Consiliului Revoluției.Președintele republicii, arată documentul. va fi ales prin vot universal, direct și secret. El va fi și președinte al Consiliului Revoluției; deținînd, totodată, funcția de comandant suprem al forțelor armate. Președintele va putea numi și revoca pe șeful guvernului, după consultările avute în acest sens cu Consiliul Revoluției și partidele politice reprezentate în Adunarea Legislativă și ținînd cont de rezultatele electorale. De asemenea, el va numi și revoca pe membrii guvernului.Consiliul Revoluției, condus de președintele republicii, va fi alcătuit din șeful de Stat Major al forțelor
Lucrările Consiliului 

Ministerial al 0. U. A.ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Consiliului Ministerial al Organizației Unității A- fricane, participants continuă examinarea chestiunilor legate de sprijinirea procesului de decolonizare pe continentul african. Totodată, membrii comitetului însărcinat cu coordonarea cooperării arabo-africa- ne și-au încheiat dezbaterile prin adoptarea unui raport, care va fi supus ședinței plenare a Consiliului Ministerial al O.U.A. în document se arată că planul de cooperare dintre statele africane și cele arabe trebuie să se înscrie în cadrul unui program de lungă durată ăl cărui scop este sprijinirea eforturilor statelor respective pentru dezvoltare, în acest context s-a scos în evidență faptul că statele arabe au instituit un fond de 20 milioane dolari, destinat punerii în aplicare a unor proiecte de dezvoltare în statele de 
pe continent.

cretar al C.C. al Comsomolului, I. A. Bondarenko, prim-secretar al Comitetului regional Rostov al P.C.U.S., I. I. Bodi.ul. prim-secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. Moldovenească, M. G. Gapurov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Turkmenia, învățătoarea Olga Guțeva, din ținutul Stavropol, I. N. Hristoradnov, prim-secretar al Comitetului regional Gorki al P.C.U.S., D. P. Galkin, directorul Combinatului siderurgic ■ Magnitogorsk, V. P. Lomakin, prim-isecre- tar al Comitetului de ținut Primorie al P.C.U.S., au vorbit despre rezultatele obținute în diferite domenii de activitate. în anii celui de-al nouălea plan cincinal, despre perspectivele pe care le deschide noul plan pe cinci ani, despre măsurile preconizate pentru realizarea lor și sarci

O.N.U. pentru îmbunătățirea Cartei Națiunilor Unite, perfecționarea activității organizației și pentru a asigura ridicarea rolului său la înălțimea responsabilității majore ce-i revine în lumea de azi.Prin largul evantai al pozițiilor tuturor statelor care au exprimat opinii, propuneri și sugestii cu privire la Carta O.N.U. și sporirea contribuției organizației la soluționarea marilor probleme care confruntă u- manitatea, studiul întocmit de secretarul general al O.N.U. reprezintă un instrument util, care facilitează dialogul într-un domeniu de incontestabilă însemnătate pentru însuși viitorul acestui for internațional.Prin însăși structura sa. studiul oferă o imagine cuprinzătoare a vastei problematici ce preocupă toate statele membre și care se află, în prezent, în atenția Comitetului special creat de Adunarea Generală, din care face parte și România. Astfel. prima secțiune tratează despre rolul și locul O.N.U. în lumea contemporană, subliniind cu vigoare ideea că democratizarea vieții internaționale. precum și necesitatea rezolvării oricărei probleme ce interesează un popor numai cu participarea acestuia și ținînd seama de interesele sale, reliefează importanța O.N.U. ca organizație cu vocație internațională, în care sînt reprezentate aproape toate ștatele, și la lucrările căreia ele participă pe baza deplinei egalități în drepturi. Cea de-a două secțiune a studiului are ca o- biect prezentarea opiniilor exprimate de state în legătură cu menține" rea păcii și securității internaționale, mijloacele, metodele și procedurile de reglementare pașnică a diferendelor. problemele economice și sociale. decolonizarea, raționalizarea procedurilor existente, aspectele administrative, financiare și de altă natură ale funcționării O.N.U. Studiul tratează, de asemenea, problema înfăptuirii universalității organizației și necesitatea eliminării unor dispozițiuni ale Cartei care au devenit anacronice. Un accent deosebit se _ pune pe ideea participării active, directe. întemeiată pe deplina egalitate în drepturi, a tuturor statelor la dezbaterea și adoptarea hotărîrilor în cadrul O.N.U,, la soluționarea problemelor internaționale.

armate și adjunctul său, șefii de Stat Major ai celor trei armate, primul ministru (dacă este militar), opt o- fițeri ai armatei terestre, trei din partea forțelor aeriene și țrei din partea marinei — aceștia din urmă desemnați de armatele respective.Consiliul Revoluției va funcționa ca organ consultativ pe lingă președintele republicii, avînd, totodată, obligația să garanteze instituțiile democratice. aplicarea Constituției, păstrarea fidelității față de spiritul revoluției portugheze de la 25 aprilie. El va dispune, de asemenea, de puteri politice și legislative în domeniul militar.Guvernul va răspunde In fața președintelui republicii și a Adunării Legislative, căreia va trebui să-i prezinte programul său de politică internă și externă.Platforma constituțională prevede, de asemenea, că cel de-al șaselea guvern provizoriu al Portugaliei va rămîne în funcție pînă la alegerile prezidențiale, programate pentru 25 iunie a.c.
Comunicat comun 

turco-iugoslav ANKARA 27 (Agerpres). — Comunicatul comun turco-iugoslav privind convorbirile pe care le-au avut la Ankara miniștrii de externe ai celor două țări. Ihsan Sabri Caglayangil și Milos Minici, evidențiază relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre acestea și dorința lor de a le promova în continuare. în acest context, părțile au apreciat că recenta reuniune la nivel de experți privind cooperarea economică și tehnică multilaterală între state balcanice s-a desfășurat cu succes, dovedind că există condiții reale pentru promovarea cooperării interbalcanice. Turcia și Iugoslavia vor sprijini inițiativele de cooperare acceptabile pentru toate țările balcanice — arată comunicatul. Totodată, cele două părți au subliniat necesitatea traducerii în viată a prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și s-au pronunțat pentru a- doptarea unor măsuri urgente în domeniul dezarmării. I 

nile ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii sovietici în noua etapă de dezvoltare a țării.Congresul a fost salutat de Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Pak Sen Cer. membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea. Alves Batista, membru al Biroului Politic al C.C. al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, Americo Sorrilla, membru al Comisiei Politice și al Secretariatului C.C. al Partidului Comunist din Chile, Nguyen Thi Binh, membru al C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. 'Lucrările congresului continuă.
R. P. POLONĂ

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R.VARȘOVIA 27 (Corespondentul Agerpres). — Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care face o vizită în Polonia, a fost primită de Zdislaw Zandarowski, secretar al Comitetului Central al P.M.U.P. La primire a fost prezent ambasadorul tării noastre la Varșovia, Aurel Duca.

Victoria greviștilor 
spanioliMADRID 27 (Agerpres). — Greva celor circa 150 000 muncitori constructori din Barcelona și împrejurimile sale s-a încheiat, vineri, cu victoria greviștilor — semnarea unui nou contract de muncă. Participants la această grevă — care a durat 10 zile — au obținut sporirea salariilor și dreptul la1 acordarea de asigurări sociale. Pe de altă parte, la Sabadell a încetat o grevă care a durat patru zile, după ce autoritățile polițienești au eliberat un număr de opt muncitori arestați cu o săptămînă în urmă.Deși o serie de greve au încetat, numărul muncitorilor care nu s-au prezentat vineri, la lucru a continuat să se ridice la circa 300 000. Aproximativ 100 000 autocamioane au continuat să fie imobilizate în Spania ca urmare a grevei personalului din domeniul transporturilor rutiere. Politia continuă să intervină cu brutalitate, în speranța intimidării par- ticipariților la greve. Astfel, la Malaga, poliția a dispersat prin forță pichetele de greviști care blocau traficul în oraș.

ANGOLA

STATUL VA CONTROLA SECTOARELE PRINCIPALE
ALE ECONOMIEILUANDA 27 (Agerpres). — Primul ministru angolez, Lopo do Nasci- mento, a anunțat că statul va.controla sectoarele strategice ale economiei naționale. Prezentînd în cadrul unei conferințe de presă legea intervenției statului în întreprinderi, document care reglementează modalitățile de naționalizare, indemnizare și gestiune administrativă a unităților a-y fectate, primul ministru a subliniat că, în conformitate cu prevederile stabilite, Consiliul. Revoluției ppate determina naționalizarea totală sau parțială a bunurilor deținute de proprietari autohtoni sau străini, care se consideră importante pentru o „economie de rezistentă ce trebuie să conteze, în principal, pe forțele naționale antiimperialiste".Stabilind existența a trei sectoare — de stat, cooperatist și privat — legea precizează că vor fi confiscate acele întreprinderi ai căror proprietari sabotează economia națio

După tletlarația-program a noului 
guvern italianDupă aproape o săptămînă de dezbateri, noul guvern format de Aldo Moro, unicul din istoria republicii care nu a putut conta pe o majoritate preconsti- tuită, a obținut votul de încredere din partea celor două camere ale parlamentului. Abținerea de la vot a socialiștilor și republicanilor a fost de natură să faciliteze depășirea a- cestui obstacol și să pună în stare operativă cel de-al 37-lea guvern italian de după război.Dezbaterile au pus însă în evidentă, după opinia observatorilor, că noul guvern, pe care însuși premierul .Moro l-a definit ca „o soluție nedorită, dar necesară", nu oferă o garanție de durată. De altfel, premierul a ținut să sublinieze în fața parlamentului că declinul vechii formule de centru-stinga, în- . ceput încă în anii tre- cuți, a deschis o „fază de tranziție" deloc simplă.

Dar, în timp ce primul ministru a lăsat să se înțeleagă că problema restructurărilor de pe scena politică se pune în perspectivă, liderii partidelor de stînga au arătat că a- ceasta este o chestiune a viitorului imediat. Secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer, a declarat astfel că „fără participarea comuniștilor, partidele care au condus țara nu mai sînt în măsură să constituie o majoritate". Adevărate problemă care se află în fața Italiei este aceea „de a crea o majoritate care să poată conduce, iar acest lucru nu este posibil fără partidul comunist". La rîndul său, secretarul general al P.S.I., Francesco di Martino, a reafirmat voința socialiștilor de a promova „o nouă politică". Nemulțumirea față de formula de guvernare monocoloră, în total dezacord nu numai cu opțiunile marii majorități a opiniei publice, dar și cu

BELGRAD 27 — Corespondentul nostru transmite : Tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. a fost primit vineri de tovarășul Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia,Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, oaspetele a transmis un salut cordial, prietenesc și cele mai bune urări de sănătate tovarășului' Iosip Broz Tito, iar din partea tovarășei Elena Ceaușescu, urări de sănătate și fericire tovarășei Iovanka Broz.Mulțumind, tovarășul Gemal Biedici a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Iosip Broz Tito, calde salutări prietenești, aceleași urări de succese, iar din partea tovarășei Iovanka Broz, salutări cordiale și cele mai bune urări de fericire pentru tovarășa Elena Ceaușescu.într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă a avut loc □ convorbire ce a prilejuit un amplu schimb de păreri în legătură cu colaborarea dintre cele două țări. S-a apreciat pozitiv evoluția pe o linie mereu ascendentă a relațiilor și colaborării dintre România și Iugoslavia, precum și perspectivele dezvoltării și extinderii în continuare a conlucrării în toate domeniile, în spiritul celor convenite în cursul în- tîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.La convorbiri a luat parte ambasadorul român la Belgrad. Virgil Cazacu.
★La Pristina, tovarășul Gheorghe Oprea a continuat convorbirile cu Bogoliub Nedelkovici. președintele Consiliului Executiv al provinciei autonome Kosovo. în încheierea convorbirilor a fost semnat un aide- memoire. în care sînt consemnate măsurile pentru realizarea și finalizarea acțiunilor de cooperare și colaborare intre unități industriale din

agențiile de presă transmit:
Lu Berlin au fost parafate un acord și trei protocoale complementare administrative, în domeniul poștei și telecomunicațiilor, între guvernele R. D. Germane și R. F. Germania. Semnarea acordurilor urmează să aibă loc la Bonn. Odată cu parafarea acordurilor — arată agenția A.D.N. — se încheie tratativele în acest domeniu, potrivit prevederilor Tratatului fundamental, din 21 decembrie 1972, privind bazele relațiilor între R.D.G. și R.F.G.
Egiptul și Sultanatul 

Oman se Pronunta „pentru reluarea cit mai curînd posibil a lucrărilor Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Mijlociu, cu 

nală prin reducerea investițiilor de capital, reducerea sau paralizarea producției, neglijență, deteriorarea produselor, reducerea salariilor sau practicarea comerțului cu forțele dușmane.în ceea ce privește organizarea, legea garantează existența a trei organe administrative pentru entitățile economice de stat : delegatul guvernamental, comisia de gestiune și adunările muncitorilor.
★Guvernul R.P. Angola, condus de M.P.L.A., anunță postul de radio Luanda, a preluat controlul asupra tuturor posturilor de radio particulare din întreaga țară. Autoritățile centrale au transmis instrucțiuni tuturor stațiilor de radio din capitală și provincie de a relua buletinele de informații difuzate de postul de radio Luanda pînă la definitivarea reorganizării presei și a mijloacelor de informare.

exigențele actuale ale țării, și-a găsit exprimări directe în intervențiile tuturor reprezentanților . partidelor democratice de opoziție.Pornind de la situația economică „tot mai acută", declarația-pro- gram a guvernului a indicat măsurile pe care acesta înțelege să le întreprindă pentru apărarea lirei (a cărei devalorizare a atins chiar în aceste zile un nivel record), pentru combaterea fenomenelor inflaționiste și a șomajului. Prezentînd prevederile programului, presa italiană remarcă faptul că ele „plutesc în generalități" și nu oferă soluții clare, concrete. Or— scrie ziarul „Unită"— „în etapa actuală, mai mult decît oricînd, este necesar să fie indicate opțiuni precise".
Radu BOGDAN

Roma

România și Kosovo, precum și noi domenii și posibilități pentru dezvoltarea cooperării și colaborării e- conomice și tehnice utilaje tehnologice pentru minerit și pentru industria chimică, cercetări geologice, pentru hidrocarburi și metale neferoase.în cursul aceleiași zile, oaspetele român a avut o convorbire cu Dja- vid Nimani, președintele Prezidiului provinciei socialiste autonome Kosovo.Viceprim-ministrul guvernului român a avut o întrevedere cu președintele Consiliului Executiv al Adunării R. S. Serbia, Dușan Cikre- bici. Convorbirea purtată cu acest prilej s-a referit la măsurile în vederea realizării acțiunilor comune de cooperare și colaborare cu Republica Socialistă Serbia în ansamblul relațiilor româno-iugoslave.
r. p. chineză; Bilanțuri economicePEKIN 27 (Agerpres). — în R. P. Chineză, perioada celui de-al 4-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale s-a caracterizat într-o măsură importantă prin creșterea puternică a producției de mașini a- gricole și de îngrășăminte chimice, precum și prin dezvoltarea accentuată a celorlalte sectoare care contribuie la progresul agriculturii. Astfel, în anii 1971—1975, în domeniile legate de dezvoltarea sectorului agricol au fost investite fonduri mai mari decît în oricare altă perioadă de cinci ani, iar cantitatea de oțel folosită pentru producerea de mașini agricole și realizarea proiectelor de irigații și hidrotehnice, în general, a fost în anul 1975 de .3,5 ori mai mare decît în 1970. în perioada menționată, in tară au fost construite 28 de fabrici mari și mijlocii de îngrășăminte chimice, acestora adăugîndu-li-se alte peste 700 de întreprinderi de același fel, de capacitate redusă.
® ® ® ®

participarea tuturor părților interesate, inclusiv a reprezentanților poporului palestinean", se arată în comunicatul comun dat publicității la sfirșitul întrevederilor dintre președintele Anwar El Sadat și sultanul Kabus.
Regele Hussein al Iorda

niei de primul ministruZeid El Rifai, a părăsit vineri Damascul, după o scurtă vizită efectuată la invitația președintelui Siriei, Hafez El Assad. Convorbirile dintre cei doi șefi de stat s-au axat pe examinarea stadiului actual . și perspectivelor relațiilor bilaterale, precum și a- evoluției situației din Orientul Mijlociu.
în comunicatul comunpu_ blicat la încheierea convorbirilor dintre miniștrii de externe ai Indiei și Irakului se arată că „Părțile a- cordă o mare însemnătate promovării cooperării economice între țările nealiniate și unei mai mari coordonări a eforturilor lor, care să le permită să îndeplinească un rol efectiv în viața internațională".
Prim-miniștrii Pakista

nului și Canadei, Zulfikar Ali Bhutto, și, respectiv, Pierre Elliott Trudeau, și-au exprimat „profunda lor îngrijorare față de proliferarea armelor nucleare" — se arată în comunicatul publicat la sfîrșitul vizitei oficiale efectuate la Ottawa de șeful guvernului pakistanez. Ei au reafirmat necesitatea de a se obține garanții că energia nucleară nu este folosită în alte scopuri decît cele pașnice.
Populația orașului Fraga, capitala Cehoslovaciei, era, la începutul anului 1976, de 1 169 567 locuitori — această cifră mareînd o creștere de 8 341 persoane față de numărul locuitorilor înregistrați la începutul anului trecut.
Volumul producției in

dustriale a Austriei s’a re- dus. în anul 1975, ou 6,2 la sută, față de 1974. în aceeași perioadă, producția de bunuri de larg consum a scăzut cu 8,9 la sută, iar a mijloacelor de producție — cu 9,8 la sută.Activitatea oficinei de calomnii „Europa liberă* „contravine dreptului internațional* 
Scrisoarea publicistului vest-german Emil HoffmanVIENA 27 (Agerpres). — Cunoscutul publicist vest-german Emil Hoffman, doctor în științe juridice, a a- dresat, la Viena, misiunilor diplomatice ale țărilor care au semnat Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, o scrisoare în care condamnă activitatea ilegală și dăunătoare a posturilor de radio „Europa liberă" și „Libertatea". Emil Hoffman arată că a analizat activitatea subversivă a acestor stații de radio din punctul de vedere al dreptului internațional și al intereselor continuării cursului spre destindere în viața internațională. Juristul vest- german a ajuns la concluzia că activitatea celor două posturi de radio

Dezvăluiri privind masacrarea unui sat in RhodesiaLONDRA 27 (Agerpres). — Ziarul britanic „Daily Mirror" informează, pe baza declarațiilor unui cetățean britanic, martor ocular, despre masacrarea de către trupele regimului rasist al lui Ian Smith, într-un sat rhodesian, a unui număr de circa 60 de locuitori africani pașnici. între care femei și copii. Potrivit declarațiilor cetățeanului britanic, pe numele său Tom McCarthy, care a fost angajat în armata rasiștilor de la Salisbury, satul rhodesian, situat in

ATENA 27 — Corespondentul A- gerpres transmite : Primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis, l-a primit, joi seara, pe Maxim Ber- ghianu, ministrul aprovizionării teh- nico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, care conduce delegația României la cea de-a patra sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare româno-elene, întrunită la Atena.Cu acest prilej, ministrul român a transmis primului 'ministru al Greciei, din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, urări de fericire și prosperitate pentru poporul grec.Mulțumind, Constantin Karamanlis a transmis, la rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de stimă și prietenie, a dat a- sigurări că va face totul pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre Grecia și România, pentru a- profundarea colaborării lor atît bilaterale, cit și pe plan balcanic.

Drept rezultat, în prezent toate provinciile și regiunile autonome din țară au unități industriale de acest gen, iar producția zilnică de îngrășăminte a R. P. Chineze este în prezent de 2,5 ori mai mare decît cu cinci ani în urmă. în același interval 1971—1975, producția de mașini și mecanisme destinate sistemelor de irigații a crescut de circa 3.3 ori, iar producția de tractoare de diferite tipuri a crescut de aproximativ opt ori. Mari sporuri au fost înregistrate și în producția de combine, precum și de mașini destinate sectoarelor zootehnic, piscicol și forestier. De asemenea, realizări importante au fost înregistrate în ce privește întreținerea marelui număr de mașini din dotarea agriculturii. Astfel, in prezent 96 la sută din districtele țării au pe teritoriul lor ateliere specializate în repararea mașinilor. ,
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La Varșovia s_a anuntat că Andrzej Benesz, președintele C.C. al Partidului Democrat din Polonia, vicemareșal al Seimului polonez, și-a pierdut viata îhtr-un accident rutier.
0 seară culturală dedica

tă României,în cursul careiaau fost prezentate principalele coordonate ale dezvoltării României socialiste, a avut loc la Universitatea tehnică din Delft, Olanda. Asistența a vizionat apoi filme documentare românești.
Central iederal de con

trol medical din S.O. a anunțat, vineri, că 875 persoane din 121 de orașe americane au încetat din viață, în perioada 15—21 februarie, din cauza gripei. Epidemia a fost provocată de virusul gripal „A- Victoria".
Cinci mineri africani și-au găsit moartea în mina de aur „West Rand Consolidated" din localitatea sud-africană Krugersdorp. in timpul prăbușirii pereților minei.

Consfătuirea miniștrilor 

comunicațiilor 

din unele țări socialisteHAVANA 27. — Corespondentul Agerpres transmite : La Santa Maria del Mar, în apropiere de Havana, s-au desfășurat lucrările celei de-a X-a consfătuiri a miniștrilor comunicațiilor din unele țări socialiste.La lucrări au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. Germană, R. P. Mongolă, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. și R. D. Vietnam.Delegația română a fost condusă de Gheorghe Airinei, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor.Consfătuirea a adoptat o serie de documente referitoare la colaborarea între țările socialiste în domeniul comunicațiilor.

calomniatoare „contravine principiului fundamental al dreptului internațional, obligatoriu pentru toate statele, al neamestecului în treburile interne ale altor state". El consideră că acele țări care finanțează și încurajează aceste posturi de radio încalcă normele general admise ale dreptului și moralei internaționale. După cum subliniază Hoffman, existența posturilor de radio ..Europa liberă" și „Libertatea" a devenit șl mai anacronică după Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, activitatea celor două oficine aflîn- du-se în dezacord flagrant cu prevederile Actului final al Conferinței general-europene.
apropiere, de frontiera cu Mozambi- cul, a fost supus unui puternic tir de rachete și arme automate, sub pretextul că ar adăposti luptători din mișcarea de eliberare națională. A- ceste dezvăluiri au produs o vie e- moție in Marea Britanic. Un deputat laburist a ridicat problema în Camera Comunelor, cerînd ministrului de externe britanic. James Callaghan, să inițieze, împreună cu reprezentanții Crucii Roșii, o anchetă.

Evocînd cu plăcere vizita pe care a făcut-o la București, în luna mai anul trecut, și convorbirile purtate cu președintele Nicolae Ceaușescu, primul ministru grec a relevat cursul ascendent pe care l-au urmat de a- tunci raporturile româno-elene, apreciind că în viitor acestea vor cunoaște o evoluție și mai favorabilă. El și-a exprimat convingerea că dialogul la nivelul cel mai înalt, început în capitala României, va fi continuat în spiritul prieteniei tradiționale, al sincerității și prețuirii reciproce ce caracterizează relațiile dintre România și Grecia, în interesul popoarelor român și elen, al înțelegerii, cooperării și păcii în Balcani, în Europa și în lume.La primire a participat Ion Brad, ambasadorul României în Grecia.Au fost, de asemenea, de față Ioannis Varvitsiotis, ministrul comerțului, șeful părții grecești in Comisia mixtă guvernamentală, și Dimitrios Papadakis, ambasadorul Greciei la București.

DACĂ... Două treimi dintre
DE PRETUTINDENI

• CE SIMPLU AR FI

cazurile de orbire semnalate astăzi în lume — 16 milioane — pot fi prevenite sau vindecate — a declarat Halfdan Mahler, director general al Organizației Mondiale a Sănătății — cu condiția să existe mai multe fonduri decît în prezent pentru tratarea acestor cazuri, în zonele unde ele sînt endemice, respectiv în țările cele mai sărace ale lumii a treia. Cu 12 cenți se pot procura vitaminele necesare pentru protejarea unui copil de eventualele afecțiuni la ochi ; modesta sumă de o jumătate de dolar este suficientă pentru tratarea din timp a unui caz de trahomă, iar cu cinci dolari se poate efectua o operație de cataractă. Potrivit calculelor ex- perților O.M.S., sumele necesare întreprinderii unor măsuri preventive ar reprezenta o infimă parte din cele destinate înarmărilor — dacă se tine seama că într-o secundă se cheltuiesc pentru armamente 9 512 dolari.
• SAMOVAR-CISTER- 

NĂ. Ceai pentru... 1 000 de persoane, aceasta este capacitatea uriașului samovar aflat în posesia unui colhoz din Buhara (U.R.S.S.). De obicei, el se păstrează în muzeul local. însă, în ocazii festive, este adus la căminul cultural și pus în funcțiune. Samovarul are o înălțime de 1,5 metri, o capacitate de 250 litri ; pentru a încălzi apa pînă la fierbere sînt necesare 15 kg de cărbune.
• AUTOBUZ POLAR. Fabrica de autobuze IKARUS din Szdkesfehervâr (Ungaria) a realizat prototipul unui autobuz destinat transportului în zonele glaciare. Prevăzut cu un sistem special de izolare a caroseriei, precum și cu ferestre duble, autobuzul poate fi. folosit chiar în zilele în care temperatura coboară sub minus 35 de'grade ; o Instalație specială, racordată ia motorul Diesel, asigură o bună încălzire a cabinei pasagerilor. Autobuzul este dotat cu pneuri speciale, rezistente la clima foarte rece.
• CARNAVALUL DIN 

RIO. Tradiționalul carnaval brazilian debutează astăzi, sîm- bătă, cu marșul a 400 de muzicant^ și un mare bal mascat. Sărbătoarea propriu-zisă va avea loc începînd de duminică și va dura trei zile. Pentru a preveni excesele și incidentele (care în anii trecuți s-au soldat cu un mare număr de victime), departamentul brazilian al securității a anunțat suplimentarea forțelor de ordine la Rio de Janeiro și introducerea unor măsuri speciale : interzicerea lansării de rachete luminoase, re- strîngerea consumului de băuturi alcoolice ș. a.
•VENEJIA FĂRĂ 

GONDOLE. Veneția, care a fost, deseori. în decursul anilor, victimă a inundațiilor, s-a văzut, recent, confruntată cu o altă calamitate : lipsa de apă. Un reflux puternic, care s-a produs în Marea Mediterană, a i făcut ca din canale să se scurgă atîta apă îneît, temporar, a încetat chiar și circulația gondolelor, nemaivorbind de ambarcațiunile mai mari.
• HERCULE POIROT: 

117 ANI... Decesul celebrei autoare de povestiri polițiste Agatha Christie a fost cu puțin precedat de încetarea din viață— de astă dată, pe tărîmul ficțiunii literare — a principalului ei erou, detectivul de origine belgiană Hercule Poirot. în ultima ei carte — intitulată „Cortina, ultimul caz al lui Poirot*— acesta își încheie o existență neobișnuit de îndelungată : potrivit calculelor făcute de ziarul „Times", detectivul — care era prezentat ca „pensionar" în 1920, cînd a fost inventat de Agatha Christie — ar fi avut în 1975, la apariția cărții amintite, vîr- sta de 117 ani 1 De fapt, „cortina" n-a căzut definitiv peste cariera Agathei Christie. întru- cît a lăsat în manuscris o povestire avînd ca personaj replica feminină a lui Poirot, virst- nica miss Marple, care și ea încheie, odată cu sfîrșitul povestirii. o „carieră" de mai multe decenii.
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