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

GALAȚI: Succesele 
siderurgicilorContinuînd cu succes întrecerea «o-* cialistă, harnicii furnali.șli ai Combinatului siderurgic din Galați au izbutit să ridice la 50 000 de tone cantitatea de. fontă elaborată peste plan de la începutul anului și pină în prezent. La rindul lor, oțelarii combinatului au realizat, în aceeași perioadă. o producție suplimentară de peste 22 000 tone oțel. De asemenea, de la începutul anului și pină acum, colectivul de aici a mai dat peste plan circa 26 000 tone aglomerai feros, peste 66 000 tone sleburi, 7 500 tone tablă groasă. 3 400 tone tabla zincată, ceea ce atestă începutul bun al activității combinatului în acest cel dinții an din actualul cincinal. (Dan Plăeșu).

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, în zilele de 12 
și 13 mai a avut loc, la C.C. al P.C.R., 
o consfătuire de lucru cu primii secre
tari și secretari ai comitetelor jude
țene de partid.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri și membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai guvernului, ai conducerii 
unor instituții centrale economice, ac
tiviști cu munci de răspundere de la 
C.C. al P.C.R. și ministere.

Consfătuirea a avut la ordinea de 
zi probleme privind modul cum se 
realizează planul producției indus
triale, de investiții și de comerț exte
rior, unele probleme cu privire la 
munca organizatorică de partid și de 
cadre.

Pe marginea acestor probleme au 
prezentat rapoarte primi secretari ai 
comitetelor județene de partid și au 
avut loc dezbateri, în plen și pe sec
țiuni, în cadrul cărora au luat cuvîntul 
46 de tovarăși.

Participanții la dezbateri au prezen
tat pe larg modul cum s-a îndeplinit

planul producției industriale pe pri
mele patru luni ale anului, precum și 
planul de investiții și de comerț ex
terior.

Totodată, in cuvîntul lor au prezen
tat neajunsurile care se mai manifestă 
în acest domeniu, precum și măsurile 
politice și organizatorice adoptate de 
comitetele județene de partid în ve
derea îndeplinirii în bune condiții a 
planului economico-social pe 1976, 
creării, încă din acest an, a condi
țiilor pentru îndeplinirea prevederilor 
cincinalului 1976—1980.

Vorbitorii au făcut o seamă de pro
puneri și sugestii guvernului, ministe
relor, altor organe centrale, menite 
să ducă la îmbunătățirea muncii ge
nerale în domeniul economic.

Dezbaterile au relevat că prin mă
suri politice și organizatorice, prin 
activitatea desfășurată de organele 
de partid și de stat sînt asigurate 
condiții pentru ca sarcinile stabilite 
în planul economic pe anul in curs și 
pe întreaga perioadă a cincinalului 
să fie îndeplinite la nivelul prevăzut, 
in mod exemplar.

Participanții la consfătuire s-au 
referit în cuvîntul lor și la o serie de

preocupări ale comitetelor județene 
de partid în direcția perfecționării sti
lului și metodelor muncii de partid, a 
creșterii forței și capacității organiza
torice a organelor și organizațiilor de 
partid, a promovării consecvente a 
spiritului revoluționar în întreaga 
muncă de partid, subliniind înalta 
responsabilitate cu care comuniștii, 
toți oamenii muncii acționează pen
tru transpunerea în viață a sarcinilor 
primului an al cincinalului, a hotărî- 
rilor Congresului al Xl-lea, a Progra
mului partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

La propunerea secretarului general 
al partidului, s-a stabilit ca în 
luna septembrie să aibă loc o nouă 
consfătuire de lucru cu primii secre
tari ai comitetelor județene de partid, 
în cadrul căreia să fie examinate 
unele probleme privind activitatea 
consiliilor populare; activitatea con
trolului muncitoresc ; activitatea coo
perativelor agricole de producție.

In încheierea consfătuirii, a luat 
cuvîntul secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea se va da publicității.

Șantierul naval din Oltenița : noi cargouri in construcțieFoto : S. Cristian

Rezultate bune 
în îndeplinirea 
angajamentelorLa sfirșitul primei decade a lunii mai, 7 întreprinderi industriale din județul Harghita au reușit să-și realizeze integral angajamentele de suplimentare a producției asumate pentru anul acesta. Astfel, colectivele de la întreprinderea Salina-Praid, I.P.A.T. Miercurea Ciuc, întreprinderea de bere, spirt și amidon din Sînsimion. întreprinderea viei și vinului Harghita, întreprinderea de confecții Miercurea Ciuc și I.F.E.T. Miercurea Ciuc, îndeplinindu-și angajamentele cu 6 luni și două decade mai devreme, raportează depășirea planului de producție cu 44,9 milioane lei. (I. D. Kiss).
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Statornic, de milenii 
în vatra strămoșească 

9
• Multiple atestări arheologice ale prezenței daco-romane pe întreg cuprinsul vechii 
Dacii în perioada ce a urmat retragerii aureliene • Toponimia sprijină adevărul 
permanenței • Ce spun izvoarele antice despre raporturile dintre populația autoh

tonă și migratori

intr-una am secțiile intreprinaern ne coiiieuțu ți muuiuie um ^upuuiu roto : t. uicniseanu

Factor fundamental a! etnogenezei și unității poporului român, continuitatea’sa milenară in străvechea vatră în care s-a plămădit a constituit obiectul de studiu al multor generații de istorici. Problema s-a aflat cu atît mai mult in atenție cu cit, în legătură cu aceasta, în scrierile unor istorici străini din secolul trecut. în special ale lui Robert Roesler, pornindu-se de la „tăcerea" izvoarelor literar-narative cu privire la populația dacoromână și prolo-românească pe teritoriul Daciei intre secolele IV și X ale erei noastre, s-a emis teoria potrivit căreia, după retragerea aure- liană, în Dacia s-ar fi creat un „vid i demografic".Pe temeiul unor îndelungate și laborioase cercetări, istoriografia românească a demonstrat de multă vreme inconsistența acestei „teorii" care urmărea scopuri politice determinate ; se știe doar bine de către 1 cine au fost preluate și așezate la mare cinste teoriile lui Roesler. Dacă izvoarele scrise pentru a- ceastă epocă sint puține — fapt ce se explică printr-un întreg complex de factori și împrejurări istorice — există in schimb nenumărate și incontestabile alte dovezi ale continuității poporului român în spațiul carpato-danu- bian, păstrate în arhiva imensă care este pămintul. Tocmai avind in vedere însemnătatea capitală a surselor arheologice pentru această perioadă din istoria patriei, cercetarea noastră de specialitate și-a concentrat de mai multe decenii și, cu deosebire în perioada din urma, atenția asupra acestui fertil domeniu de explorare, reușind să a- ducă noi și substanțiale contribuții la clarificarea problemei originii și constituirii poporului român.în această lumină, apar cu atît mai surprinzătoare orice încercări de a se relua. într-o formă sau alta,

site de orice suport științific, ne vom referi, in cele ce urmează, la citeva rezultate mai vechi și mai noi ale cercetărilor arheologice.Aceste cercetări demonstrează prezența neîntreruptă a populației daco-romane, în perioada ce a urmat retragerii aureliene, peste tot — pe teritoriul vechii Dacii — atît in vechile orașe romane, cit și in mediul rural. Sinteza etnică daco-romană din vremea provinciei traiane se de- săvîrșește în această perioadă și ea se reflectă destul de fidel pe planul culturii materiale, care apare unitară și de o factură aparte, net deosebită de cea a primilor migratori.în fostele orașe romane, bunăoară, și in imediata lor apropiere, populația daco-romană își continuă existența in secolele IV—V, practi- cind meșteșuguri, activități comerciale etc. La Sarmizegetusa, in vechea metropolă a provinciei, ea a baricadat intrările amfiteatrului construit în timpul stăpînirii romane, traps- formindu-1 intr-o adevărată for

tăreață. spre a-i servi de refugiu în vremuri de primejdie. Tot acolo, aceeași populație a despărțit, prin pereți rudimentari de piatră legată cu lut, edificiile publice romane în încăperi mai mici de locuit. La Apu- lum (Alba Iulia). Porolissum (Moi- grad — județul Sălaj), Cluj-Napo- ca, Potaissa (Turda). Tibiscum (Jupa — lingă Caransebeș) există, de asemenea. numeroase vestigii romane tîrzii (locuințe, morminte, ceramică, opaițe de lut ars, monede de bronz etc.) din aceeași perioadă, atestlnd continuitatea vieții daco-romanilor în aceste așezări. Ca de altfel și în orașele din Dacia sudică (Romula- Reșca. Drobeta Turnu-Severin. Dier- na—Orșova), mai apropiate de lumea romano-bizantină, in care pulsul vieții de altădată continuă mai pu-
Conf. univ. dr. 
D. PROTASE 
Cluj-Napocd

(Continuare în pag. a IV-a)

Izvorul de inspirație 
al muzicii românești

Punctul trei, viafa
Părea cam nefiresc omul acesta in salopetă uleioasă, 

cu apucături robuste și fața neagră de funingine, cind. 
s-a apucat să răsfoiască de la cap la coadă și de la 
coadă la cap două registre. Frumos împărțite in rubrici, 
cu litere scrise artistic în tuș, ținute la zi, ce-i drept, 
registrele oglindeau sintetic și elocvent activitatea 
tuturor grupelor sindicale de la secția întii furnale.

— ...Activitatea culturală : pe luni, pe săptămirți, pe. 
grupe... Stimularea gindirii tehnice : pe luni, pe grupe... 
Dincoace : protecția muncii... Aici...

Totuși, pentru ce oare, fie el și președinte al comi
tetului pe secție, pentru ce s-o minări sudorul Gheor
ghe Dumitriu cu partea scriptică a activității ? Nu se 
prea potriveau zilele meticulos liniate și completate cu 
înfățișarea lui desprinsă din metalul topit aici.

Simțul, contrariat avea să se liniștească pe neaștep
tate, lingă prima gazetă de perete întâlnită in cale. In 
centrul ei, copia unui text dactilografiat: „SITUAȚIA

I
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I
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propunerilor făcute în adunările grupelor sindicale ce 
au fost ținute in luna aprilie 1976".

— A ! Vă uitați la punctul trei.
— Nu. Mă uitam, la propunerile acestea afișate.
— Păi da, la ele mă refeream și eu. Așa le numește 

tovarășul inginer Gălbenușă : punctul trei al ordinii 
de zi. Punctul unu este referatul sau informarea, 
punctul doi sint discuțiile, punctul trei — transpunerea 
în viață.

De multe luni la secția întii furnale a Combinatului 
siderurgic Hunedoara se aplică in munca sindicală 
această „metodă". Propunerile, sugestiile, sesizările re
ținute în procesele verbale ale diferitelor ședințe sint 
imediat extrase, repartizate cuiva care să se ocupe de 
ele, primesc un termen de aplicare sau rezolvare și sint 
afișate în văzul oamenilor, ca o garanție efectivă a 
luării lor in serios, ca un mijloc suplimentar de a ține 
termenele și persoanele însărcinate cu transpunerea in 
fapt, permanent, sub controlul maselor.

Pedanteria intru evidențe a președintelui de sindicat 
apărea astfel intr-o lumină nouă. Nu plăcerea vehicu
lării scriptelor și nici amorțeala evidențelor formale îl 
făceau să fie atit de grijuliu cu cele două registre. Me
ticulozitatea sa nu era decit un reflex al sentimentului 
general de răspundere față de cei ce l-au ales, al va
lorii cuvîntului odată angajat, un reflex al cerințelor 
curente de rigoare în munca politică. Eficiența acestei 
activități este atestată, intre altele, și de varietatea și 
multitudinea sugestiilor făcute de la o perioadă la alta, 
de faptul că ideile sînt mereu noi, că pe coloana „nume 
și prenume" apar mereu alte persoane, iar pe cea de 
„propuneri" — alte propuneri.

Recent, reputatul colectiv al siderurgicilor hu- 
nedoreni a fost din nou distins pentru hărnicia și se
riozitatea .lui. Sint convins că la acest succes, o con
tribuție o are și „metoda" aceasta a muncii sindicale la vedere, a ieșirii la rampă cu propunerile oamenilor, 
cu autorii și cei ce răspund de aplicarea lor. Dar este, 
oare, o „metodă" ? Sau însăși democrația muncitorească 
in acțiune !

Sergiu ANDON

W S m INVESTIȚII----
BUNA ORGANIZARE, ORDINEA 

ȘI DISCIPLINA 
determină ritmul muncii pe șantiere 

ÎN PAGINA A III-A

vechea teorie imigraționistă roesleria- nă. Pornindu-se de Ia aceeași teză a părăsirii Daciei romane de către locuitorii săi, se susține, de către diferiți epigoni ai acestuia, că Transilvania ar fi fost la venirea ungurilor un „pămînt al nimănui", populat cînd de „citeva grupuri ale avarilor", cind de o „populație rară sla- vo-bulgară“, că românii ar fi „apă-, rut în Transilvania în secolele XII— XIII" cind s-au „așezat în regiuni înalte in munți", iar abia ..in secolele XIV—XVII s-ar fi rășpîndit in toate regiunile Transilvaniei".Spre a pune in lumină caracterul cu totul eronat al acestor teorii, lip-
Românească sau străină, teoria „inadaptabilității țăranului român la industrii", în formule mai vechi sau mai noi, rămîne. o, teorie burgheză, reacționară, fără nici un temei real; spus pe șleau, vrășmașă nouă și antimarxiștă.Ani și ani i-ați putut intîlni pe oșeni, ca și pe maramureșeni, pe acești urmași di- recți ai dacilor liberi sau „mari" — cai și pe moții cu ciubară, pe drumurile colbuite ale țării, ca și pe secuii artizani sau ceramiști de mare înzestrare — prin tîrguri, lingă ferăstrăul și țapina munților de aiurea, prin bărăganele îndepărtate, dar roditoare de grîne și. toate cele, și, nu o dată, în pilcuri „pitorești" pentru unii, așezați pe trudită agoniseală a sacilor cu mălai, așteptind in gări ceasuri. îndelungi . trenuri întîrziâte care să-i ducă spre casă, la pruncii întotdeauna numeroși și la soția îmbătrînită prematur de trudă și de griji. Jalea și sărăcia nu le-aș fi i înțeles-o poate niciodată de nu semănau cu cele alor mei de pe Iza și de pe Mara. „Accidentalul" a fost multă vreme prezentat în mod tendențios drept structurăde caracter ori drept

viciu, incorijabile firește, de parcă nu din suferințele lor seculare ar fi răsărit, în- țelepțește și tragic, cunoscutul cintec popular : „Banii nu se fac așa / stind la crîșmă și a bea, / banii se fac la pădure / din firez și din săcure", suferințe suportate cu

i-e jale, / poftească și le poarte dumisale !“, dar acea poezie a rămas nepublicată și îngropată în sertarul unui „domnuc", cum zic oșenii, din redacția cutărui ziar ; manuscrisul „cald" — poate nerealizat îndeajuns — nu mi l-a mai înapoiat, iar eu, după

la nunți și la petreceri, ici-colo cite o căsuță acoperită cu paie ori „draniță", adică șindrilă, cu pereții văruiți în acel albastru ce străbate apoi valea Ma- rei și a Vișeului, suind și scoborînd peste Prislop pină dincolo de Voroneț, în sudul Moldovei, și pină dincolo
...Și toate acestea 

in „pitorescul11 Oaș!
Reportaj de Tiberiu UTAN

demnitate într-adevăr dacică, într-adevăr românească, înscrise scurt pe citeva pridvoare de lemn : „Am fo’ ș-oi și’ adică — am fost și voi fi ! Pentru că știm încă de la Decebal și pină la cei ce luaseră calea codrului. a rezistenței antihitleriste și antihor- thiste, că numai pesie morți se poate trece, peste cei vii — niciodată.Scriam cîndva: „Cui, rogu-mă, după opinci

un deceniu, am reținut numai acest distih. Pusesem în el o anume durere a neamului meu de pretutindeni, și o anume bucurie că începuse profunda schimbare la față a patriei, după Congresul al IX- lea. Nu despre mine vreau însă să vorbesc.Pitorescul Oașului a rămas același : clinuri de dealuri și munți, păduri și pășuni nestricate, tradiționalul și cunoscutul port, usturătoarele „țipurituri"

de Putna, in nordul Moldovei. „Sprijin", de altfel pentru cîțiva „istorici" ad-hoc, că nu de la Rim ne tragem și nu am fi pretutindeni aceiași. Albastru pe care nu-i deloc greu să-l găsești și în Gorj, ca să nu mai amintesc de „lucrătura" lemnului ori de iscusința tehnică cu care, de veacuri, lemnul este folosit pe întregul teritoriu românesc.La Negrești există și un bogat, arhicunoscut

de acum, muzeu al „țării Oașului" și se pregătește altul, al satului oșenesc, în aer liber, pe văiuga din fața1 hotelului turistic a cărui construcție am văzut-o, acum citeva zile, începută. De fapt nici asupra acestui lucru nu voi stărui, pentru că „dorul" opincilor de odinioară oșenii nu-1 duc și s-au apucat să-și construiască locuințe comode, moderne, unele chiar cu etaj, de-a lungul drumurilor, renunțînd de mult la a-și opri, din cind în cînd, pentru treburile gospodărești, copiii de la școală, mo- tivind, pe baza aceleiași tragice experiențe : „Apoi, că papă nu te-o fa’ !“.Centrul țării Oașului, orașul Negrești, pe care tot din copilărie nu l-am mai revăzut (decit în treacăt pe întunecime, acum zece- cincisprezece ani, la o șezătoare literară la care am participat împreună cu statornicii mei prieteni Letay La- jos și Victor Tulbure, vreme de un ceas- două), la 31 decembrie 1964 a fost declarat oraș.1 Astăzi ? Un oraș adevărat, cu industrii locale, servite de „inadaptabilul" țăran, devenit în scurtă vreme
(Continuare 
in pag. a Il-a)

Marile aspirații și împliniri, marile lupte și jertfe, marile trăiri și simțiri românești din ultimele cinci decenii și jumătate sînt toate file înscrise în istoria partidului, care in acest timp s-a ridicat să lumineze ca un astru calea devenirii noastre. Astfel, istoria patriei in mai bine de o jumătate de secol se confundă cu istoria partidului, cu istoria comuniștilor, care s-au avintat in luptă, deseo-ri cu prețul vieții lor, întotdeauna cu o viziune sigură și cutezătoare asupra viitorului. Se regăsesc și se desă- virșesc în aceste pagini de epopee vie virtuțile marilor figuri din trecutul de luptă al neamului, virtuțile poporului însuși, care a știut să-și perpetueze neștirbite, peste vremuri. peste nevoi și piedici, glia, viața și crezul moștenite din străbuni.Iată dimensiunile 
orizontului de inspira
ție al muzicii româ
nești ' contemporane; ideile și temele generoase care au însuflețit compozitorii în a- ceastă istorică etapă a culturii noastre. Maeștrii artei noastre muzicale au adus primii prinosul sensibilității și adeziunii lor spirituale, trănsfigu- rind în cîntece, in creații simfonice și muzical-dramatice patosul înflăcărat al luptei partidului. Melodii vibrante compuse de creatori de prestigiu, în frunte cu loan 
D. Chirescu, poeme simfonice, simfonii, o- ratorii, opere, balete, lieduri, cantate inspirate din eposul comunist au constituit și- constituie valori primordiale ale epocii contemporane, îmbogății e cu alte și alte inspirate creații ale compozitorilor din generațiile următoare, astăzi în plină desfășurare a talentului lor, adăugind tematicii comune valențe stilistice mereu înnoite, di- , versificate.Un exemplu de tălmăcire muzicală la înălțimea exigențelor pe care le implică tematica luptei partidu

lui îl reprezintă ciclul de șapte cintece pentru voce și orchestră 
..Din ulița noastră" de 
Paul Constantinescu, pe versuri de Cicero
ne Theodorescu, conceput ca un omagiu adus Partidului Comunist Român. Lucrarea și-a dobindit un loc permanent in repertoriul soliștilor și orchestrelor noastre datorită forței răscolitoare cu care exprimă imagini și sentimente proprii clasei muncitoare, care, sub conducerea partidului, a înfruntat teroarea și suferințele anilor

însemnări de
Vasile TOMESCU

cind la putere se a- flau exponent» burgheziei și ai moșieri- mii.Eroismul comuniștilor a inspirat, de a- semenea, valoroase creații, cum sînt Bala
da steagului de Sigis
mund Toduță, pe versuri de Victor Tulbu
re, de o intensă vibrație eroică, concretizată în dezvoltări polifonice ale melosului modal, „Cantata 
anilor lumină" de A- 
natol Vieru, „Cintare 
unui ev aprins" de 
Cornel Țăranu, „File 
de letopiseț" de Du
mitru Bughici ș.a.Insurecția națională antifascistă armată, condusă de partid, lupta întregului popor în frunte cu comuniștii pentru eliberarea țării de sub dominația fascistă sînt reliefate, de asemenea, cu patos revoluționar în oratoriul „Grivița 
noastră" și opera „Fa
ta cu garoafe" de 
Gheorghe Dumitrescu, în oratoriul „Pe les
pedea eroilor" de Ser
giu Sarchizov, în operele „Dreptul la dra
goste" de Teodor Bra- 
tu, „Interogatoriul din 
zori" de Doru Po- 
povici, „Trepte ale is
toriei" de Mihail Mol
dovan, in baletele 
„Văpaia" de Mircea 
Chiriac, „Chemare" de Tiberiu Olah, „Pri
măvara" de Cornel 
Trăilescu, în opereta

„Răspîntia" de Florin 
Comișel.Intr-un sens mai larg, mai cuprinzător, uriașa desfășurare de energii creatoare, opera de edificare spirituală a omului nou, de ridicare a patriei pe treptele bunăstării și civilizației, de realizare a mărețului program elaborat de Partidul Comunist Român reprezintă cadrul esențial, generator, climatul fundamental in care se dezvoltă și din care se inspiră muzica noastră contemporană de toate genurile.Dacă acest mesaj patriotic militant, , acest spirit comunist j se relevă cu deosebită i pregnanță intr-o audi- j ență de masă în nuelo- >' dii înaripate cum sint i 
„Partidul, Ceaușescu, ' 
România" de Gieorge 
Grigoriu sau „CKntăm 

x un imn" și „în frun
tea țării" de Radu 
Serban, creații în genurile mai complexe, cu un fundament literar sau bazate pe e- locvența pură a elaborărilor sonoife, nu sint mai puțin pătrunse de freamătul marilor. împliniri, de pato- j sul muncii eroice. A- cesta este de exem- ,’’i piu sensul expresiv al ' 
unor creații ca „Oda" de Dumitru Capoianu, >: pe versuri de Eugen ' 
Jebeleanu, lucrări or- , chestrale de Pascal I 
Bentoiu, Wilhelm Ber- .! 
ger, Theodor Grigo-/,, 
riu, Zoltan Aladar, j sau Corneliu Dan 
Georgescu.Aici se află rațiu-j nea de a fi a opereii muzicale, a întregului; efort de creație și gin-î dire teoretică, de e-ji ducație muzicală, aj activității . interpreta- tive, a prezentei însăși a muzicii și mu- t zicianului în societate. în pregătirea Congresului educației, politice și culturii socialiste, slujitorii artei sunetelor din patria noastră își vor spori strădaniile, așa cum s-au angajat, la recenta plenară lărgită, pentru realizări demne de cerințele contemporaneității, de tradiția și viitorul luminos al culturii noastre naționale. de eroicul efort de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.
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[faptulj 
ÎDiVERSi

CABINETUL DE ȘTIINȚE SOCIALE 
centru motrice al propagării experienței înaintate 

in activitatea politico-educativă
Micii mari
marinari

La Bicaz. pe vechea albie a 
Bistriței, pionierii din localitate 
au organizat un port al lor. Este 
us psri în toată regula, dar, fi-, 
rește, la dimensiuni reduse. El 
dispune de tin luciu de apă de 
vreo trei hectare, cu o adincime 
de pină la trei metri. E un port 
dotat cu vaporaș și cu bărci de 
agrement. Un port care are și 
căpitani, și timonieri, și mari
nari. Funcțiile sint îndeplinite 
de către pionieri. Micii mari ma
rinari organizează aici pentru 
colegii lor plimbări de agre
ment cu vaporașul și cu bărcile. 
Nu ne rămine să le urăm decit 
„Vint in pupa

Fiecare cu
pasiunea luiFiildp Denes din Tîrgu-Mureș are o pasiune mai puțin obișnuită. Fiilop colecționează baterii. Dar nu orice tip de baterie. Numai din cele rotunde, de 1.5 volți. Pînă acum a reușit să strîngă peste 250 de piese grupate în dimensiuni standardizate. Sint baterii provenite de la 47 de firme producătoare de pe toate continentele. Printre piesele la care colecționarul ține foarte mult este o baterie de fabricație braziliană, pe care este imprimat în culori chipul celebrului fotbalist Pele, cu mingea la picior.
Controlul
trece, 
neglijențele 
rămînLa cantina-restaurant de pe lingă Combinatul de prelucrare a lemnului din Drobeta Turnu- Severin, care dispune de un edificiu modern, s-a înregistrat un inedit record. Performerul nu este altul decît responsabilul Constantin Balaloi. Recordul lui Balaloi nu e la îndemina oricui. Intr-un răstimp scurt, inspecția sanitară a efectuat aici 17 controale. Care controale s-au soldat cu nu mai puțin de 21 procese verbale de contravenție, amenzi în valoare de peste 3 500 Iei și 54 recomandări pentru înlăturarea neajunsurilor constatate. Un nou control, efectuat zilele trecute, a găsit aceleași neglijențe, aceeași nepăsare și același... responsabil.

Pornind de la sarcinile extrem de importante formulate în Programul ideologic al partidului. conducerea cabinetului de științe sociale din sectorul 8 al Capitalei — asupra experienței căruia ne vom opri in însemnările de față — sub directa îndrumare a biroului comitetului de partid al sectorului, depune eforturi stăruitoare pentru a face din acest cabinet un nucleu puternic al vieții ideologice, un adevărat centru de perfecționare și de transmitere a experienței înaintate in do ■ ’iul muncii politico-educative. „C ictul. organizat acum pe baza unei concepții moderne — ne spunea directorul Florian Nedelcu — nu pune accentul doar pe partea expozitivă. cum făcea pină de curînd. ci o îmbină în mod sistematic cu aspectele de metodică, ajutindu-i pe toți cei ce se adresează cabinetului, sau care participă la acțiunile organizate de noi, să aprofundeze problemele care-i interesează, să găsească mai lesne surse suplimentare de documentare, să știe, la rîndul lor, cum să transmită cunoștințele căpătate. Pe primul olan al preocupărilor se situează. așadar, obținerea unei eficiente cit mai ridicate prin tot ceea ce întreprindem".Intr-adevăr, în spațiul de care dispune cabinetul, s-au organizat săli tematice cu o mare diversitate de planșe și grafice, clar și sugestiv întocmite : s-a realizat un fișier tematic. care sistematizează întregul material documentar existent, inclusiv diapozitive și benzi magnetice : materialul bibliografic pentru invăță- mînul de partid. plus bibliografia suplimentară au fost organizate pe cursuri și teme : s-au realizat mape cu consultații pentru fiecare temă in parte și. totodată, cîteva sute de mape cu extras? din cuvântările tovarășului Nicolae Ceaușescu, din documentele de partid, din presa centrală și revistele de specialitate, grafice comentate etc. — la dispoziția propagandiștilor : se lucrează la clasificarea alfabetică și tematică a fondului de carte social-politică.Firesc, un loc din cele mai importante îl ocupă activitatea de metodică. de cunoaștere și transmitere a celor mai eficiente mijloace de acțiune pentru explicarea politicii interne și externe a României socialiste. a principalelor evenimente din țară și de peste hotare. Desprindem, în acest context, preocuparea pentru instruirea periodică a responsabililor celor 41 de cabinete de științe sociale din sector, organizarea, cu aceștia, precum și cu propagandiștii, lectorii și agitatorii, a unor schimburi de ex

periență. simpozioane, mese rotunde, lectorate, dezbateri metodice, discuții individuale sau in colective mici. Ideea centrală a tuturor acestor ac- acțiuni: cum, în ce fel, cu ce materiale ajutătoare se pot explica mai bine, mai convingător temele abordate la cercurile de studiu. în munca de la om la om, cu prilejul unor conferințe, expuneri sau al altor acțiuni....Luînd drept puncte de referință cele văzute la cabinetul de sector, am încercat să aflăm cum se materializează toate acestea in activitatea unor cabinete de științe sociale din întreprinderi. ..Esențială pentru valorificarea sprijinului primit din partea cabinetului de științe sociale al sectorului. îndeosebi in direcția per

fecționării metodologiei de lucru, a creșterii eficienței propriei noastre activități, egte legarea nemijlocită a tuturor acțiunilor politice întreprinse de sarcinile economice ce revin colectivului nostru — a subliniat tovarășul Vasile Munteanu, responsabilul cabinetului de științe sociale de la întreprinderea mecanică de material rulant „Grivița roșie" (I.M.M.R.), ideea fiind reluată, ulterior, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut, și de tovarășul Dumitru Vulpescu, responsabilul cabinetului de la întreprinderea geologică de prospecțiuni pentru substanțe minerale solide — I.G.PS.M.S., și de tovarășul Petre Oancea, responsabilul cabinetului de la Centrala industrială pentru articole casnice și utilaje textile — C.I.A.C.U.T. Iată și argumentele :Tn primul rînd, activitatea cabinetelor este înlesnită de dotarea lor, de faptul câ toate 'sînt înzestrate Cu bibliotecă de științe sociale, depozit sau colecție de planșe și grafice — multe referitoare la dezvoltarea propriilor colective, la evoluția principalilor indicatori economici — cu fototecă și fișier tematic ; în plus, cel de la I.M.M.R. și-a amenajat un laborator foto propriu. Un rol important are. de asemenea, organizarea colectivelor cabinetelor de științe sociale in subcolective pe probleme : invățămint dă partid ; muncă politică de masă ; asigurarea materialului documentar : agitația audio-vizuală.Dispunînd de o asemenea organizare și de asemenea instrumente de lucru, cabinetele de științe sociale sint in măsură să abordeze proble

Act
iresponsabil

Ioan Cornea era conducător 
auto la Întreprinderea de con
strucții căi ferate Cluj, tn tim
pul unei curse pe care o avea 
de făcut spre stațiunea Singeorz- 
Băi, vrind să ciștige ...un ban in 
plus, I.C. a încărcat autocamio- 
neta cu cinci călători ocazionali. 
Prins de miliție, a fost amendat 
pentru transport clandestin de 
persoane, iar persoanele respec
tive au fost invitate să coboare 
Si să ia autobuzul. Dar imediat 
după plecarea lucrătorului de 
miliție de la fața locului, Cornea 
i-a poftit din nou in mașină pe 
respectivii călători ocazionali. 
Apoi, supărat pentru că plătise 
amenda și că intirziase, Cornea a 
apăsat virtos pe accelerator. La 
o curbă, autocamioneta a părăsit 
șoseaua, intrind intr-un pom. 
Deznodământ fatal: trei din cele 
cinci persoane aflate în mașină 
și-au pierdut viața. Și toți trei 
erau tineri...

Grenada de 
sub brazdă

Am mai făcut, prin rubrica 
noaitră. apeluri la prudentă, si 
am istorisit intlmplări — unele 
cu urmări tragice — despre cei 
care au nesocotit pericolul unor 
materiale explozive rămase din 
timpul ultimului război. Iată că 
din județul Neamț ne-a sosit 
Știrea că, in timp ce se jucau, 
cinci copii din comuna Crăcă- 
oani au găsit pe o brazdă, in 
urma unui tractor, o grenadă, 
tn loc să sesizeze organele in 
drept, ei au început să se joace 
cu grenada, încercind s-o „de
monteze". Un joc periculos: 
grenada a explodat. Doi copii 
și-au pierdut viata, iar ceilalți 
trei au fost răniți.

Nu calul
a fost
nărăvaș...

Tare mindru mai era calul pe 
nume Mirgu de la C.A.P. Pod
goria din Șiria, județul Arad. 
Deunăzi insă, Mirgu a rămas 
doar cu un smoc din frumoasa-i 
coadă stufoasă. Văzindu-l, con
ducătorul hipo Petru Vesescu 
s-a făcut foc ți s-a dus la 
grijitOrul Petru Ardelean.

— Cine i-a tăiat coada 7
— Habar n-am.
Fără alte explicații, P.V.

luat la bătaie pe îngrijitor, care 
a căzut ca secerat. N-a mai pu
tut fi salvat.

în-
l-f!

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu Sprijinul corespondenților 
„Scinteii'
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mele de actualitate sub forme diverse, 'care 1 să' atragă' și să intereseze ‘ categoriile cele mai largi de angajați, afirmîndu-se, prin marea varietate de acțiuni pe care le organizează, ța centre puternice de desfășurare a activității politico-ideologice și educative ale comitetelor de partid.In centrul atenției cabinetelor se situează ridicarea necontenită a ni- , velului învățămintului politic-ideologic. Așigurind — la I.M.M.R.. de pil- dâ — întocmirea la zi a bibliografiei pe teme, culegerea unor date privind < situația concretă din întreprindere, precum și a altor materiale documen- < tare legate de tematica cercurilor, organizarea de consultații pentru propagandiști și cursanți, cabinetul de științe sociale urmărește, totoda

tă, prin participarea la dezbateri a unor membri din colectiv, clarificarea deplină a problemelor discutate, în același timp, la ultima inlilnire cu propagandiștii au fost prezentate rezultate ale cercetărilor istoriografi- ce recente privind desăvirșirea statului unitar român, unele aspecte legate de crearea P.C.R.; la I.G.P.S.M.S. s-a statornicit o adevărată tradiție a schimburilor de experiență între lectori și propagandiști, a unor lecții- model pentru aceștia, cit și a unor mese rotunde pe teme de metodică. Este păcat că. în ciuda acestor experiențe prețioase, a repetatelor acțiuni întreprinse pentru generalizarea lor de către cabinetul de sector, ele nu au fost preluate nici de C.I.A.C.U.T., nici de alte comitete de partid pentru cabinetele de științe sociale din subordine.Se face simțită, mai ales în ultima vreme, intervenția activă a cabinetelor de științe sociale în mobilizarea colectivelor la cunoașterea și îndeplinirea unor sarcini economice, la transmiterea experienței înaintate. Pe baza datelor la zi și a cerinței încadrării colectivului în cheltuielile planificate Ia 1 000 lei producție, cabinetul de la C.I.A.C.U.T. a organizat o dezbatere pe această temă cu factorii de răspundere din compartimentele economice și de producție. Cifrele aduse în discuție cu acest prilej, ca și concluziile vizînd anumite sectoare de producție, au fost puse apoi la dispoziția propagandiștilor și agitatorilor, conducted la o susținută acțiune colectivă, soldată cu încadra

rea in Indicatorii -■ stabiliți pentru respectivul trimestru. " ■ ■ " ' ' ’Intre obiectivele primordiale ale cabinetelor de științe sociale se înscriu, de asemenea, educația socialistă. acțiunii? destinate însușirii principiilor politicii partidului nostru înToafe* dorjieniile.’ Pot fi 'menționate, în acest context, întîlnirile cu cei ce solicită primirea în partid, prilej cu care li se prezintă Statutul P.C.R. sau șe pun In, discuție probleme de etică, de comportare in .societate și familie ; dialogurile dintre tineri și Eroi ai Muncii Socialiste, muncitori fruntași, vechi membri de partid ; expunerile urmate de întrebări — de exemplu, despre creșterea rolului factorului conștient în construirea socialismului și comunismului sau A.B.C.-ul legislației (forme folosite la cabinetul I.G.P.S.M.S.) ; recenziile — de pildă, pe teme ca : Personalitatea lui C. Dobrogeanu- Gherea sau Locul și rolul lui Titu Maiorcscu în făurirea culturii noastre naționale (I.M.M,R.) ; dezbaterile în microgrup etc.Din cele spuse pînă aici rezultă că se depun eforturi constante pentru sporirea influentei cabinetelor de științe sociale în perfecționarea și ridicarea eficienței activității educative, pentru antrenarea lor nemijlocită la tot ceea ce organele și organizațiile de partid întreprind in acest domeniu. Desigur, se mai întîlnesc și neajunsuri, manifestările de formalism și festivism nu au fost încă pe deplin înlăturate. Si, tocmai pentru ca acestea să nu se mai repete, transcriem. în încheiere, unele propuneri reieșite din discuțiile prilejuite de investigația noastră :• să se asigure o mai operativă informare a responsabililor de cabinete de științe sociale cu privire la problemele teoretice de actualitate, la curentele de idei din lumea contemporană ;• să se constituie un corp specializai de lectori pe lingă comitetele de partid ale sectoarelor Capitalei, la care cabinetele să poată apela cu prilejul acțiunilor organizate ;• la activitățile cu propagandiștii, care au loc la sector, să fie invitați in mod obligatoriu și responsabilii cabinetelor de științe sociale ;• la nivelul Capitalei, confecționarea de diapozitive — ca material a- jutător important pentru învățămîn- tul de.partid — să fie coordonată în raport cu tematica cunoscută și. pe cit posibil, să devanseze anul de studiu.
Maria BABOIAN

L IT O R A L ’76

O gazdă primitoareIntre Năvodari și Mangalia — pe cei 100 km de plajă scăldată de Marea Neagră — e din nou soare. Cele 12 sta-' țiuni ale litoralului, care pot găzdui, pe fiecare serie, peste 150 000 de turiști, sint 'gata să-și primească oaspeții cu tradiționala urare ,.Bi- ne-ați venit". De altfel, de pe acum se află în stațiuni peste 6 000 de turiști români și străini, iar pentru întregul sezon se prevede sosirea a peste 2,5 milioane.In zilele de marți și miercuri, Centrala O.N.T. „Litoral" a organizat o conferință de presă, în cadrul căreia directorul general al centralei, Vasile Trandafir, a subliniat că in acest an pregătirea noului sezon estival a avut in vedere trei direcții principale : ridicarea generală a gradului de confort al stațiunilor ; îmbunătățirea calității serviciilor; diversificarea mijloacelor de agrement și educative. Iată, pe scurt, citeva argumente privind materializarea lor.Peste 120 de milioane de lei s-au investit numai pentru îmbunătățirea generală a dotărilor în stațiuni. Astfel, toate hotelurile vor fi Înzestrate, pe niveluri și la recepție, cu frigidere, care vor asigura permanent turiștilor băuturi răcoritoare ; în zeci de hoteluri s-a introdus mobilier nou ; în peste 60 de unități de cazare s-au executat mochetări in culori diferite și o- dihnitoare ; peste 1 500 de televizoare și 250 de *

aparate de radio vor fi instalate în camerele hotelurilor și peste 2 500 in spațiile afectate pentru cluburi.O serie de informații ne-au fost furnizate și în legătură cu atenția ce va fi acordată oaspeților de la primirea in gări și pe aeroportul Kogălniceanu pînă la serviciile oferite în hoteluri și restaurante. Operațiile de repartizare au fost mult simplificate, pentru ca,, în medie, cazarea unui turist să nu dureze mai mult de 2—4 minute. In gările Mangalia și Eforie Nord vor funcționa puncte de informare și semidispe- cerate de cazare, iar în gara Constanța, un dispecerat care va informa despre locurile de cazare contractate de Agenția O.N.T. cu cetățeni particulari.îmbunătățiri se vor aduce și serviciilor de alimentație publică. în fiecare restaurant se vor servi două-trei meniuri la alegere. Peste 80 la sută din cei 30 000 de angajați, cîți va avea litoralul în sezonul de vîrf, au absolvit diverse forme de școlarizare și atestare. Au fost fixate încă de pe acum, prin sistemul organelor cu atribuții in acest domeniu, acțiuni permanente de control asupra comportării etice și profesionale a lucrătorilor din turism in timpul sezonului.Baza sportivă și de agrement a litoralului oferă și ea oaspeților săi numeroase mijloace pentru vacanță activă : 41 de piscine (6 acope

rite) ; 50 de terenuri de tenis, baschet, volei ; 7 baze nautice (pentru prima dată se vor organiza croaziere de-a lungul țărmului Mării Negre cu șalupe de capacitate medie) ; 2 baze de e- chitație (Mangalia și Mamaia) ; 5 parcuri de distracție și altele.Cîteva amănunte asupra orientării și conținutului stagiunii cultu- ral-artistice ne-a furnizat, in cadrul cohfe- rinței de presă, tovarășul Gh. Munteanu. președintele. comitetului județean pentru cultură și educație socialistă. „Afișul cultural al litoralului se va desfășura anul acesta sub semnul Congresului educației politice și culturii socialiste. Pornind de la practica anilor trecuți, potrivit căreia turiștii străini veniți pe litoral sint interesați să cunoască, în primul rînd. arta românească, s-a întocmit un bogat program cultural al litoralului. care va cuprinde peste 750 de spectacole (250 de teatru și proză, 110 de operă. 151 de folclor. 220 de muzică ușoară). El a fost, de asemenea, mai bine repartizat pe toată durata stagiunii, pentru a se desfășura in flux continuu, fără pauze".Iată, așadar, suficiente argumente care a- testă preocuparea organizatorilor turismului de pe litoral de a face, ca vacanțele din acest an să fie pe potriva așteptărilor noastre.
C. PRIESCU 
G. MIHAESCU

POPASURI TURISTICE
ÎN JUDEȚUL VÎLCEA

Că- mai

An de an, Valea Oltului este vizitată de tot mai mulți turiști din țară și de peste hotare, la care se adaugă cei care-și îngrijesc sănătatea sau își petrec concediul de odihnă în cunoscutele stațiuni Olănești, Govora, Căciulata. limăneștî... tn sprijinul totnumeroșilor oaspeți, cooperația dc consum a amenajat în județul’ Vilcea cîteva hanuri, moteluri și cabane pe cit de bine dotate, pe atît de reconfortante. Pe malul Topologului, la circa 16 km de Rimnicu-Vîlcea, se afiă motelul „Topologul", care dispune de un restaurant, un bar de zi, o braserie, încălzire centrală. In jurul motelului este amenajat un camping cu teren de sport, plajă și loc de parcare auto. Condiții optime pentru petrecerea unei vacanțe plă-

cute oferă și motelul „Lotrișor", amplasat intr-un peisaj îneîntător, pe Valea Oltului, Ia circa 5 km după ieșirea din Căciulata, pe șoseaua ce duce spre Sibiu. De asemenea, un atractiv loc de popas este și Hanul Horezu din frumoasa stațiune cu același nume, de unde se pot face excursii în împrejurimi. Cooperația de consum vîlceană a dat in folosință și Ia Drăgășani un elegant hotel (camere cu confort de categoria I, restaurant, cramă, terasă acoperită, cofetărie).Toate aceste unități turistice pot fi vizitate în orice sezon, oferind, condiții dintre cele mai bune de odihnă și recreare.în fotografie : Motelul „Topolo- gul" al cooperației de consum.

(Urmare din pag. I)muncitor destoinic, oraș cu două sau trei licee ; să mi se ce să de _.impresiilor și datelor culese.Pentru mine insă, ca un 
simbol al dorului aproape 
împlinit, este uriașa platformă a întreprinderii de in și cînepă „Integrata" (mi s-a explicat această stranie denumire, dar pină la urmă n-am înțeles-o), cu cei, deocamdată. 1 200 muncitori oșeni. în timp ce bărbații merg să ciștige în minele de la Turț sau în fabricile de la Satu-Mare. aici, la o muncă mai potrivită, majoritatea angajaților o reprezintă femeile.

Dintre muncitorii tineri, 60 la sută sînt absolvenți ai 
liceelor din Oaș ! Poate- părea de-a dreptul incredibil acest lucru, dar el ră- mîne un minunat semn atit al prezentului, cit și al viitorului. Mulți dintre ei nu au vrut să se îndepărteze de căminul părintesc, de Oașul natal : în lot cazul, și părinții, și copiii cunosc și respectă prețul muncii, al despărțirii de sărăcia de odinioară, al innoirilor pe care nentru intite date in

ierte lenevia condeiului nu a mai fost în stare consemneze în carnetul gazetar puhoiul tuturor
multimilenara și zbuciumata lor istorie, numai socialismul le-a adus.17 octombrie 1974. Oamenii își amjntesc nu numai anul, nu numai luna, ci cu exactitate și ziua cînd Oa- șuj a fost vizitat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. A poposit și la Negrești. împreună cu alți conducători

SERVICIILE PUBLICE
tot mai aproape de cerințele publiculuiLa ședința comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și a Consiliului de Miniștri din 17 martie a.c. a fost dezbătut și aprobat „PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A PRESTĂRILOR DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE ÎN PERIOADA 1976—1980". Elaborat pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., din 17 octombrie 1975, programul prevede o depășire a indicatorilor de plan stabiliți în Directivele Congresului al XI-lea al partidului, respectiv o dezvoltare a sectorului de prestări-servicii in perioada 1976—1980 cu 71,5 la sută, față de 61—68 la sută cit se prevăzuse în Directive, asigurindu-se in acest sens și resursele materiale necesare. Drept rezultat, se vor putea acoperi intr-o mai mare măsură cerințele cetățenilor pentru diverse categorii de servicii. Prezentăm, in continuare, citeva din prevederile programului în principalele domenii ale sectorului de prestări-servicii.
întreținerea bunurilor 

de folosință îndelungatăAvîndu-se in vedere unele rămî- neri în urmă din sectorul serviciilor de întreținere a bunurilor de folosință îndelungată, ca și creșterile substanțiale ce se vor înregistra în • desfacerea acestor bunuri în cincinalul actual, în „Programul de dezvoltare a prestărilor de servicii către populație în perioada 1976—1980“ s-a stabilit ca serviciile din acest sector să se dezvolte prioritar față de grupa totală a serviciilor publice. Totodată, se prevede pentru prima dată creșterea mai accelerată a serviciilor de. întreținere a bunurilor dc folosință ■ îndelungată in comparație cu desfacerile acestor mărfuri și gradul de dotare a populației. Astfel, în sectorul de întreținere a aparatelor de radio, televizoare, alte aparate electronice, bunuri de uz casnic, gospodărești și electrocasnice, față de o creștere a gradului de dotare a cumpără-

torilor de 43.4 la sută, în perioada 1976—1980, volumul serviciilor oferite de rețeaua unităților de reparații va spori cu 121 la sută, intr-un ritm mediu anual de 17,2 la sută, cu mult superior ritmului mediu — de 11.4 la sută — pe ansamblul sectorului de prestări-servicii. Ca urmare, cerințele populației pentru asemenea servicii vor fi practic acoperite integral la nivelul anului 1980, atît la orașe, cit și Ia sate. Pentru o categorie largă de bunuri de folosință îndelungată (televizoare, mașini de cusut, mașini de spălat rufe, aragazuri), Ministerul Comerțului Interior va înființa la toate magazinele universale și generale, ca și la magazinele de specialitate, servicii de transport și instalare a obiectelor respective la domiciliul clienților. In același fel se va organiza și vînzarea mobilei.’ Pentru mai buna întreținere și reparare a autoturismelor este prevăzută dublarea activității unităților autoșervice. Totodată, s-au luat măsuri de asigurare a unităților de reparații și întreținere cu piesele de

schimb necesare. In acest scop, s^a prevăzut, între altele, asimilarea în continuare în țară a unui număr însemnat de repere.
Spălătorii și curățătorii 

chimice

dustrii". Impunătoarea întreprindere funcționează ca un ceasornic, prezintă „interes republican", este singura care, deocamdată, prelucrează și țese fire sintetice din niște bobite numite — firește, tot neînțelese de mine, tot greu de pronunțat — polipropilenă, sau așa ceva. Am văzut una

rului meu popas. Remus Deac. locțiitorul de secretar al comitetului orășenesc de partid. îmi spusese despre directorul „Integratei" că îi știe pe nume pe toți muncitorii, multora dintre ei cunoscîndu-le în amănunțime și diversele probleme de viață, deoarece vin adesea la el să îi cea-
în „pitorescul" Oaș

de partid și de stat ; nu de dragul „pitorescului", ci al oamenilor, al dezvoltării drepte, echitabile, a tuturor zonelor României socialiste, și mai ales a acelora care, datorită vicisitudinilor istoriei. au fost silite să cunoască o dezvoltare mai lentă. Tot atunci — ne povestește un om, de asemenea, tinăr. loan China, directorul intreprinderii — secretarul general al partidului a indicat ca pînă în 1980 numărul muncitorilor să crească de Ia 1 200 la 2 600. prin construirea in partea vestică a unor noi hale..................Si noi. și fabrici, acum, din nou „inadaptabilii despre la in

sau două hale lucrînd numai cu utilaje românești, sincer lăudate de muncitori, am mai văzut niște „fuse" cu 4 200 turații pe minut, războaie fără suveică. se asimila tocmai un nou tip de război românesc, erau pregătite mostre de țesături pentru viitoarea fabrică de confecții ; am vizitat o creșă și un cămin pentru „coconii" sau Ia trei luni la nu mi-a fost văd la noi în în cele, cîteva rate, o cantină rească exemplară altele Oaș !încă Înaintea intimplato-

„pruncii" de șase ani cum dat să mai țară și nici țări cutreie- muncito- și multe toate acestea in

ră sfaturi. Se pare, după cele văzute și auzite la fața locului, că lucrurile intr-adevăr așa stau. în plină putere a vîrstei, loan China imi stringe mina dreaptă de parcă nu aș mai avea nevoie de ea... In loc să-mi povestească și mie cite ceva despre sine, mi-1 prezintă pe_Ioan Tipuc, secretarul fabricii : 23 de și el. chiar din bacalaureat al liceele orașului, animator al
U.T.C. al ani, oșean Negrești, unuia din „foarte bun vieții culturale". Apoi : „U- zina a fost înălțată pe locul unui vechi „tîrg" săp- tăminal. iar creșa (așezată in fundul unei livezi cu

multă iarbă și cu un coridor de trandafiri) și cantina — pe locul unor gropi pietroase ; cu mîinile — continuă directorul —. au scos oamenii pietroaiele și au așezat pămintul, pentru grădina celor trei sute de copii".Părăsesc Oașul, cel cu două străvechi voievodate românești, al Ugocei și Oașului. după o prelungită vizită la muzeul local, inaugurat intr-o duminică de „sîmbră" din 1972. îmi stăruie în gînd „împletitoa- rea" pentru funii, numită aici cartofelă, și rășchitorul 
cu numărător, realizate integrai din seculară tehnice a tabili", ai mînuiesc, sute de metri, la „Integrata", utilaje complicate, moderne, de care au grijă „ca de lumina ochilor din cap", cu o responsabilitate și o deplină maturitate muncitorească. ..Asta-i pita mea !“. îmi explică a- ceastă grijă tinăra muncitoare de numai șaptesprezece ani. Maria Stranga...Inadaptabili la industrie". după cum spuneau unii odinioară, alții chiar și astăzi, prin cele stfăihătă- țuri...

..Programul de dezvoltare a prestărilor de servicii către populație, în perioada 1976—1980" stabilește creșterea cu 70 la sută — pină in anul 1980 — a actualei rețele de unități de spălat și curățat chimic. Noile unități vor fi in așa fel amplasate, incit toate municipiile și orașele mai mari să aibă cel puțin o spălătorie și curățătorie chimică, iar în celelalte orașe, în care nu se justifică deocamdată construirea unor unități proprii, să se organizeze puncte de primire și predare a lenjeriei și hainelor, urmînd ca spălațul și călcatul lor să se facă in cea mai apropiată unitate. In acest fel se asigură ca. în toate localitățile din mediul urban, populația să aibă la dispoziție asemenea servicii.Dintre localitățile în care sg preconizează construirea. în primă urgență, a noilor unități notăm : Tr. Măgurele. Găești. Caracal, Moldova Nouă, Buhuși, Salonta, Calafat, Tecuci, Roman. Fălticeni, Tirnăveni și altele.Pentru îmbunătățirea condițiilor de servire în actualele unități, în cadrul programului s-a stabilit ca UCECOM și consiliile populare județene să efectueze o analiză la toate unitățile subordonate privind modul cum funcționează și sînt utilizate capacitățile existente, stabilind cu acest prilej măsurile necesare. Totodată. în program, se prevede sarcina Comitetului pentru problemele consiliilor populare care. în colaborare cu UCECOM. va stabili 4—5 proiecte tip corespunzătoare orașelor de diferite mărimi, iar C.P.C.P., cu sprijinul Inspectoratului general pentru direc- tivare și control în proiectarea și executarea construcțiilor, să urmărească ca institutele județene de proiectări să prevadă spații destinate pentru spălătorii în noile cartiere de locuințe — ca parte integrantă din ansamblul de servire a populației din zonă.

de patiserie, simigerie și alte activități anexe. Acolo unde va trebui să se construiască moară și brutărie, a- cestea se vor realiza in construcție comună, tn situația cînd este necesară realizarea numai a brutăriei, la proiectarea unității se va avea în vedere ca — acolo unde sint posibilități — aceasta să se realizeze în aceeași platformă cu moara existentă- Noile construcții vor fi realizate de către organizațiile de construcțli- montaj din subordinea consiliilor populare sau de unitățile cooperației de consum (în localitățile unde revine CENTROCOOP-ului sarcina extinderii rețelei de brutarii), iar utilajele necesare vor fi asigurate de întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. în vederea accelerării ritmului de construire a noilor brutării, va trebui să se folosească în mai mare măsură posibilitățile locale.
Băile populareTn vederea completării rețelei de băi populare din mediul urban și rural se prevede creșterea numărului acestor unități cu peste 100 la sută' pînă în anul 1980. In primii 2—3 ani ai actualului cincinal va fi completată rețeaua de băi a localităților urbane și vor fi dotate cu asemenea unități comunele cu o populație mai mare de 10 000 de locuitori. In continuare, se vor construi băi populare în peste 200 comune model sau propuse a deveni orășele agroindustriale. Noile construcții vor fi realizate pe bază de documentație tipizată, urmînd să asigure populației o gamă variată de servicii auxiliare : frizerii, coafură, spălătorii etc.Tot pentru extinderea rețelei de băi populare se prevede mai buna folosire a actualelor băi care funcționează la sate pe lingă I.A.S.-uri» și S.M.A.-uri, precum și examinarea situației altor clădiri care se pretează a fi utilizate ca băi (în vederea amenajării lor în acest scop).Pentru mai buna utilizare a actualelor băi se vor elabora programe de reparare, de completare a instalațiilor și încadrarea unităților respective cu personal calificat de întreținere și exploatare.

lemn, expresie a inventivității acestor „inadap- căror fii și fiice la numai cîteva

Brutăriile ruraleStudiul de extindere a brutăriilor rurale prestatoare de servicii a avut în vedere completarea în acest cincinal a numărului de unități existente pină la nivelul acoperirii integrale a cererii unor astfel de prestații în mediul sătesc, tn acest sens, se prevede mărirea capacității de producție a rețelei de brutării cu peste 1006 tone/zi, prin construirea de noi brutării în județele unde actualele unități sînt insuficiente (cele mai multe brutării se vor construi în județele Botoșani, Iași. Ilfov, Neamț, Bacău, Suceava, Mureș ș.a.). Comitetele executive ale consiliilor populare județene urmează să stabilească — pe baza propunerilor făcute de consiliile populare comunale, cooperativele de consum și cooperativele agricole de producție — amplasarea brutăriilor prevăzute în programul de dezvoltare.Noile brutării vor fl construite după proiecte tip, pe baza unor studii tehnico-economice și de amplasament, care vor avea în vedere — acolo unde este posibil — rezolvarea cererii populației pe centre intercoo- peratiste. în scopul diversificării producției de panificație, toate noile brutării vor fi prevăzute cu ateliere

★In cadrul programului la care ne referim au fost stabilite, totodată, măsurile necesare pentru dezvoltarea celorlalte categorii de servicii : reparații și construcții de locuințe, gospodărie comunală și iocativă, poștă și telefonie, astfel îneît rețeaua unităților prestatoare să răspundă Ia un nivel superior solicitărilor populației. De asemenea, in cadrul programului au fost prevăzute o serie de măsuri organizatorice privind : atragerea iu mai mare măsură a cooperativelor agricole de producție la dezvoltarea serviciilor publice din mediul rural, răspunderile departamentelor de resort în dezvoltarea serviciilor publice de la orașe și sate, desfacerea pieselor de schimb, perfecționarea legislației care reglementează garanția obiectelor de uz indelungat, modul de aprovizionare și dotare a unităților prestatoare cu materiale și utilajele necesare.Prin aplicarea integrală a noilor prevederi ale „Programului de dezvoltare a prestărilor de servicii către populație în perioada 1976—19811" se vor asigura condiții îmbunătățite de satisfacere a cerințelor populației — expresie concretă a grijii permanente ce se acordă in tara noastră creșterii continue a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Mihai IONESCU
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Întreținerea exemplară 
A CULTURILOR 

cere participarea tuturor 
locuitorilor satelor

La Combinatul chimic din Turnu Măgurele se montează noi instalații

BUNA ORGANIZARE, ORDINEA $1 
determină ritmul muncii pe

Pe numeroase șantiere de investiții, constructorii și montorii acționează cu energie pentru a reduce cit mai mult duratele de execuție a lucrărilor, pentru a grăbi punerea în funcțiune a noilor obiective și capacități. In acest scop, programele de acțiune ale constructorilor și montorilor prevăd ample măsuri menite să pună in valoare rezervele existente pe șantiere, să asigure întărirea ordinii și disciplinei în muncă, folosirea cu randament maxim a utilajelor de execuție și a timpului de lucru, creșterea răspunderii pentru realizarea lucrărilor la termenele prevăzute în

grafice și la un înalt nivel calitativ. Sint direcții principale în care constructorii și montorii, toți. factorii angajați în procesul de realizare a noilor obiective și capacități au datoria să acționeze, sub permanenta îndrumare a organizațiilor, de partid, cu spirit de răspundere, mobilizîndu-se' toate energiile in vederea îndeplinirii integrale și la timp a marilor sarcini trasate de partid în domeniul investițiilor.Raidul nostru de astăzi pune în evidență tocmai modul in care sint îndeplinite aceste exigențe, de zi cu zi, din activitatea constructorilor și montorilor.
La întreprinderea 

„Autobuzul" 
din Bucureștiîn urmă cu aproape două luni, ziarul „Scînteia" a publicat un articol privind situația necorespunzătoare. sub aspectul ordinii și disciplinei în muncă, întilnitâ pe șantierul noilor capacități care se construiesc la întreprinderea bucu- reșteană „Autobuzul". Recent, am revenit pe șantier și, vizitînd punctele sale de lucru, ne-am convins că. în decurs de două luni, aici s-a produs o schimbare în bine.Primul element care reține atenția este ritmul intens de activitate, susținut de o masivă concentrare de forțe la toate lucrările cu termene de punere in funcțiune in acest an. Nu mai puțin important este și progresul înregistrat in direcția întăririi ordinii și disciplinei in muncă ; șefii de echipă, maiștrii și inginerii sint permanent prezenți in toate punctele de lucru cheie.Realizările obținute de acest colectiv aparținind întreprinderii de construcții speciale industriale și montaje — I.C.S.I.M.—București reflectă suficient de convingător revirimentul înregistrat la acest important obiectiv de investiții. Astfel, una dintre capacități a și fost predată beneficiarului in avans.Ce însemnătate are acest fapt 1 Iată opinia unuia dintre muncitorii de la „Autobuzul", tovarășul Marin D. Marin, care lucrează in noua hală :— Condițiile de lucru sint net superioare. Aici putem să executăm mai bine produsele întreprinderii ; producția destinată exportului a fost realizată la un nivel superior.Și la alte lucrări se muncește cu spor, bine organizat, fapt reflectat în stadiile fizice — in acord cu graficele — atinse în prezent. Care este explicația acestui indiscutabil reviriment in mersul lucrărilor de la „Autobuzul" ?•— în urma criticii formulate in presă, organizația de partid și conducerea întreprinderii au făcut o amplă analiză a neajunsurilor semnalate pe șantierul nostru, ne spune ing. Emil Dimitriu, adjunct al șefului

Din agenda TIBCO ’76
Opinii ale unor participanțiIstvan I. Szepesy, directorul pavilionului Ungariei : „Țara noastră este un participant tradițional la tirgurile internaționale care se desfășoară la București, aceasta fiind o expresie elocventă a relațiilor prietenești care se dezvoltă continuu intre Ungaria și România. La T1BCO ’76 expun două întreprinderi maghiare de comerț exterior — VIDEOTON și CHEMOLIMPEX — bine cunoscute in țara dumneavoastră, și, pot spune, că interesul de care se bucură exponatele din partea vizitatorilor și a specialiștilor, contactele fructuoase stabilite cu reprezentanții întreprinderilor românești de comerț exterior ne mulțumesc pe deplin. Vizitind standurile României am fost impresionat de diversitatea și calitatea ofertei de export prezentate, care creează o bază trainică pentru lărgirea schimburilor reciproce".Maria Deylova, directoarea pavilionului Cehoslovaciei : „România se numără printre principalii parteneri comerciali ai Cehoslovaciei, schimburile reciproce cunosc o linie_ mereu ascendentă. Bunăoară, față_ de 1970. volumul comerțului între țările noastre a crescut' la sfirșitul anului trecut cu 40 la sută. Și in perioada 1976—1980 sint prevăzute sporuri însemnate. In acest cadru se înscrie participarea la TIBCO ’76 a patru întreprinderi de comerț exterior din Cehoslovacia, cu un bun renume pe piața internațională — OMNIA. ,IA- BLONEX. ARTIS și PRAGOEX- PORT — care prezintă o parte din oferta lor de export : frigidere, aparate de radio, magnetofoane, picu- puri, bijuterii ș.a."M. L. Al-Kawas. directorul pavilionului Irakului : „43 de firme irakiene participă la TIBCO '76. aceasta fiind o dovadă concretă a dorinței 

de lot. Cu spirit critic și autocritic, comuniștii. întregul colectiv au dezbătut principalele probleme cu care erau confruntați, hotărînd aplicarea unor măsuri energice vizînd, înainte de toate. îmbunătățirea substanțială a ordinii și disciplinei. creșterea răspunderii fiecăruia dintre noi față de sarcinile ce-i revin.Citeva dintre ele merită, într-ade- văr. să fie relevate. Este vorba. în primul rind, de accentul pus pe prezența riguroasă la program a întregului efectiv de forță de muncă și folosirea cu randament superior a timpului de lucru, de stabilirea unei perspective dare de activitate pentru fiecare echipă, de sprijinul și controlul permanent exercitate de specialiști din toate compartimentele I.C.S.I.M., inclusiv conducerea a- cesiuia. De altfel, chiar în timpul documentării noastre, ing. Alexandru Fonarji. directorul tehnic al întreprinderii. se afla în mijlocul constructorilor pentru'a stabîlT operativ o soluție mai rapidă de execuție a unor lucrări.In legătură cu acest program de acțiune se impune o concluzie importantă : colectivul constructorilor și montorilor de la „Autobuzul" este puternic. capabil să depășească greutățile intimpinate la un moment dat. să acționeze cu energie și înaltă exigență, cu .spirit muncitoresc pentru îndeplinirea la termen a sarcinilor asumate. Un merit deosebit in creșterea ritmului de muncă pe șantier revine comuniștilor, organizației de partid, care au găsit cele mai bune căi de mobilizare a oamenilor, de îndrumare permanentă a activității colectivului.Pe șantier acum se muncește cu spor. Este firesc. De punerea rapidă in funcțiune a noilor capacități prevăzute depinde îndeplinirea planului din 1976 de către întreprinderea beneficiară și, prin tot ce fac, constructorii dovedesc că înțeleg pe deplin acest imperativ economic. Important este ca, în continuare, să muncească cu și mai multă hotărire, să intensifice ritmul lucrărilor — care în această perioadă de finalizare sint mai complexe, cer* o răspundere sporită.
C. ANTONESCU
C. DAN

de a lărgi schimburile economice dintre țările noastre. De altfel, privim cu satisfacție evoluția pozitivă pe multiple planuri a relațiilor ro- mâno-irakiene la care i.și aduc o contribuție deosebită președintele României. Nicolae Ceaușescu, și președintele Irakului. Ahmed Hassan Al-Bakr. Doresc să transmit felicitările și mulțumirile noastre organizatorilor pentru cadrul excelent asigurat contactelor și convorbirilor de afaceri".Meleka Saad, directorul pavilionului Egiptului : „La această primă participare a Egiptului la TIBCO, cu un pavilion oficial, au ținut să fie prezente cu produse care se încadrează in profilul tîrgului 40 de firme și întreprinderi egiptene. Este evidentă dorința de a ne cunoaște mai bine, de a lărgi și adinei colaborarea sinceră, prietenească dintre țările noastre. Participarea la TIBCO '76 ne-a prilejuit și un instructiv schimb de experiență cu reprezentanții întreprinderii de tîr- guri și expoziții din București, deosebit de util, deoarece la Cairo se află în construcție un important complex expozițional".Costas Mina, conducătorul firme! ,.Costas Minas" din Cipru : „Am sosit la TIBCO '76 cu multe speranțe. Deși tîrgul nu și-a închis porțile, pot spune că prima noastră participare la această manifestare economică internațională de prestigiu se va încheia cu un excelent bilanț. Dincolo de succesul comercial înregistrat. care își va aduce contribuția la lărgirea schimburilor economice, dintre România și Cipru, prezența noastră Ia tirg ne-a dat posibilitatea să apreciem prietenia sinceră, simpatia de care ne-am bucurat la București".

La Șantierul naval 
din Drobeta 

Turnu-SeverinLa începutul lunii aprilie a.c. consemnam revirimentul produs in activitatea șantierului nr. 9 Drobeta Turnu-Severin din cadrul Trustului de construcții industriale Craiova, și. bineînțeles, hotârîrea constructorilor de aici de a mări, cu fiecare zi, avansul dobindit în execuția noilor obiective. Zilele. acestea. ne-am deplasat din nou la șantierul naval. unde se află în curs de realizare lucrările din etapa a IH-a de extindere și modernizare a bazei de producție. împreună cu ing. Stelică Sălceanu. șef de lot. străbatem întregul șantier, ne oprim la toate punctele de lucru. Și de această dată sin- tem în măsură să evidențiem ritmul susținut in care se lucrează. De altfel. comuniștii de pe șantier, după cum aflăm, au lansat o inițiativă : „Să depășim zilnic cu 3 la sută sarcinile stabilite". O inițiativă care mobilizează. o inițiativă care angajează cu toata răspunderea pe fiecare constructor in parte. Și fiecare in parte a înțeles — o dovedesc faptele — că este necesară atît ordinea și disciplina. dar, în același timp, se impune ca timpul de lucru să fie folosit cu randament maxim.„Așa cum se poate.observa — ține să ne spună Constantin Apostol, fierar-betonist — toate brigăzile și formațiile' de lucru .se: află într-o adevărată . întrecere. Repartizarea precisă a sarcinilor, cunoașterea fazelor care trebuie ■ atinse în fiecare zi. permanenta colaborare a oamenilor de pe șantier — toate acestea ne permit să mărim avansurile do- bindite pină acum". .Intr-adevăr, la hala de armare — unul din obiectivele < importante —

Creșterea productivității muncii 
prin continua ridicare a calificăriiPregătirea forței de muncă în concordanță cu exigențele progresului tehnic are o deosebită însemnătate pentru realizarea sarqinilor actualului cincinal. Există o strinsă legătură intre creșterea productivității muncii și ridicarea gradului de calificare profesională a tuturor lucrătorilor. Se poate spune, cu deplin temei, că hotărâtoare pentru asigurarea dezvoltării in continuare intr-un ritm înalt a, tării noastre, pentru înfăptuirea exemplară, a obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului este creșterea continuă a nivelului de calificare al fiecărui lucrător — indiferent de locul pe care îl ocupă în diviziunea socială a muncii.Cum se realizează această sarcină In unități ale industriei chimice, ramură în care este în permanentă actualitate însușirea de cunoștințe cit mai temeinice de către întregul personal in domeniul tehnologiilor de fabricație, al exploatării, întreținerii și reparării utilajelor și instalațiilor. al aparatajelor și mijloacelor de automatizare ?La COMBINATUL PETROCHIMIC BRAZI — unitate fruntașă a industriei chimice românești — pregătirea profesională a întregului personal, perfecționarea ei continuă se află în centrul preocupărilor comitetului oamenilor muncii, ale organizației de partid.— Faptul că dispunem de o dotare modernă, la nivelul tehnicii mondiale, obligă De. fiecare lucrător să cunoască în amănunt instalația, conducerea procesului tehnologic. — ne spunea Mircea Isbăsoiu. secretar al comitetului de oartid din combinat. De aceea, la nivelul oraaniza- țiilor de partid din combinat, in or-

Foto : S. Cristian 

DISCIPLINA 
șantierese aflau concentrate forțe sporite : peste 120 de constructori. Avansul de care aminteam în urmă cu o lună a fost mărit de la trei luni, cit era pe atunci, Ia peste 4 luni și jumătate, in prezent. Cum a fost posibil ? Aflăm de la cei care execută lucrările : întregul obiectiv se execută în acord global. De fapt, 86 la sută din cei care se află pe acest șantier lucrează în acord global. Și mai notăm încă un lucru bun : brigăzile și formațiile care execută lucrările la acest obiectiv sînt ho- târite să mărească avansul pînă la 8 luni. E, de altfel, angajamentul pe care și l-au luat în întrecerea socialistă. Și la alte două lucrări — extindere hală corp nave și hală des- conservare motoare — graficele consemnează avansuri substanțiale de 20 și. respectiv. 32 de zile, față de ritmurile planificate.Lăcătușul Roman Valerică, exprimă o opinie colectivă : „Vrem ca pină la finele primului semestru să realizăm cel puțin 60 la sută din planul anual. Ba chiar mai mult. Cind spunem aceasta avem în vedere făptui că ne aflăm în perioada cind pe șantiere se pot înregistra cele mai înalte ritmuri de execuție. Și, pentru a atinge astfel de ritmuri, noi am mers cu repartizarea cit mai precisă a sarcinilor atit pe brigăzi, formații și echipe, cit și pe fiecare om in parte, urmărind, totodată, modul in care se îndeplinesc. Analizăm temeinic fiecare situație creată intr-un anumit loc, ceea ce ne permite să intervenim operativ pentru ca lucrurile' să reintre cit mai grabnic in normal".Cadrele tehnice sînt tot mai mult preocupate de extinderea metodelor industriale de lucru. O intensă activitate politică și educativă se desfășoară, printr-o varietate de forme si metode, pentru creșterea răspunderii în realizarea sarcinilor de plan și generalizarea experienței pozitivei Și. pentru ca ritmurile de execuție să crească mereu așa cum și-au propus oamenii de pe șantier.— constructorul, beneficiarul și proiectantul se consultă ori de cite ori este cazul, stabilesc împreună cele mai bune soluții și măsuri pe care, tot prin efort comun, le materializează în practică. Pentru că — așa cum dovedește realitatea de pe șantier — numai printr-o astfel de colaborare pol fi mărite avansurile obținute in Îndeplinirea planului de investiții. '

V. TATARU 
corespondentul „Scinteii”

ganul colectiv de conducere, acestei probleme îi acordăm o atentie constantă.în cadrul discuției purtate la birou] de învătămint al combinatului, ing. Horia Florescu ne-a înfățișat numeroasele acțiuni care se întreprind în acest an în direcția calificării si perfecționării pregătirii lucrătorilor din combinat. Acestor, acțiuni li se acordă importantă atit datorită numărului mare, al muncitorilor cuprinși în sistemul de pregătire, cit si 
1N DOUĂ COMBINATE ALE INDUSTRIEI CHIMICE

modului de organizare preponderent : perfecționarea la locul de muncă, sub îndrumarea conducătorului direct . în acest an, cel puțin -o'.’treime din muncitorii combinatului 'vor absolvi această formă de ridicare a calificării. Recent a avut loc in fiecare formație de lucru, instalație și secție testarea nivelului de calificare ăl fiecărui lucrător, după un așa-numit inventar al cunoștințelor necesare. Ceea ce trebuie remarcat este faptul 'că acest „inventar" nu a ..conținut noțiuni abstracte, pur teoretice. ci a fost individualizat’pe locuri de muncă, ponderea importantă de- ținirid-o manevrele de simulare în diferite situații de abatere de la parametrii. optimi de funcționare a liniei tehnologice. în funcție de rezultatele testării, conducătorii ’ formațiilor de lucru — maiștrii — au întocmit programe de perfecționare individualizate. conform cerințelor locului de .muncă.O altă noutate constă in aceea că

După încheierea insămînțării porumbului .și a altor culturi de primăvară, toate forțele din agricultură sint concentrate la lucrările de întreținere. Ploile ,a- bundente, urmate de temperaturi ridicate, au făcut ca plantele să crească viguros. Intrucit dezvoltarea culturilor și deci nivelul recoltei 'sint influențate de executarea la timp și de calitate a prașilelor manuale și mecanice, se cere ea aceste lucrări să constituie principala acțiune la ordinea zilei în agricultură. De aceea, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole trebuie să ia măsuri hotărîte pentru organizarea exemplară a muncii, pentru folosirea deplină a forțelor și mijloacelor mecanice, pe Întreaga durată a zilei-lumină. Așa se și procedează în majoritatea unităților agricole,

ceea ce a permis ca prașila I manuală la sfecla de zahăr să se execute pe 87 la sută din suprafețele prevăzute. La floarea-soarelui, unitățile agricole de stat și cooperatiste.au executat prașila I mecanică pe 51 la sută din suprafață, iar prașila manuală — pe 44 la sută din total. în zonele din sudul și vestul țării au început lucrările de întreținere la porumb. Plantele cresc văzînd cu ochii și sint condiții ca in acest an să se obțină recolte bune. Pentru ca aceste condiții să fie folosite din plin este nevoie să se acorde cea mai mare atenție participării la muncă a tuturor locuitorilor satului, organizării exemplare a muncii la prășit, întăririi spiritului de ordine,și disciplină, pentru ca în toate unitățile agricole lucrările să se desfășoare repede și bine.
La Bărăganu, județul Brăila, comună așezată în inima cimpiei cu același nume, pe sutele de cooperatori și mecanizatori răsăritul soarelui ii găsește la muncă, in cimp, la prășitul sfeclei de zahăr, florii-soa- relui sau porumbului. întreaga activitate se desfășoară in cadrul echipelor de cooperatori . și mecanizatori eare muncesc în acord global. Ing. Vasile Octavian, președintele cooperativei. ne spunea : „Am vrut să ciștigăm timpul pierdut din cauza intirzierii vegetației și am ciștigat efectiv citeva zile prețioase. Am stabilit tarlalele cti plante mai dezvoltate unde am dirijat imediat forțele manuale și mecanice. Datorită muncii intense desfășurate de organizația de partid pentru întărirea ordinii și disciplinei, calitatea lucrărilor este la înălțime. La întreținerea culturilor, pe lingă 380 de cooperatori din fer- j mele, vegetale, participă și cei 50 din cadrul fermei furajere care au și suprafețe preluate in acord global. Cele 8 echipe mixte de cooperatori și mecanizatori au încheiat prășitul sfeclei de zahăr pe 250 ha și al sfeclei furajere pe 30 ha. Acum, forțele sint concentrate la răritul sfeclei și la prășitul florii-soarelui".Echipele mixte de cooperatori și mecanizatori au impînzit cimpul și în alte cooperative agricole. La cea din Șuțu erau la prășit 400 de cooperatori. Inginerul-șef al consiliului in- tercooperatist Șuțești. Constantin David, preciza că la fel se lucrează și în celelalte cooperative din consiliu ; Grădiștea, Racovița și Ibrianu.Tn cimpia Bărăganului, zilele călduroase care au urmat ploilor din ul- 

verificarea cunoștințelor acumulate se face după fiecare trimestru, accentuindu-se astfel continuitatea procesului de ridicare a calificării. „După 'cum a arătat experiența anilor trecuți. ne relata inginerul Ion Georgescu, șeful unei instalații din combinat. muncitorii sint interesați să urmeze cursurile în măsura în care acestea devin adevărate dezbateri Profesionale, legate direct de realitățile muncii noastre". Astfel se explică de ce s-a reușit atragerea 

unui mare număr de muncitori la rezolvarea problemelor producției. Operatorii Petre Manea și Mihai Păunescu. de pildă. au elaborat un studiu pentru reducerea consumului de abur la instalația unde' lucrează : muncitorul Ion Zafiu a demonstrat utilitatea introducerii unui sistem de containerizare si transport pneumatic Asemenea lor. alte sute si sute de lucrători ai marelui combinat petrochimic se află angrenați într-un susținut proces de perfecționare a pregătirii lor. cu efect direct si imediat asupra realizării exemplare a sarcinilor de plan; Dacă în primele patru luni planul producției globale a fost depășit in mod substanțial, iar productivitatea este tot mai mare, aceasta se datorează și măsurilor e- nergice întreprinse în direcția ridicării nivelului de calificare a lucrătorilor.într-o altă unitate a industriei chimice din județul Prahova. COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHI- 

tițna perioadă au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea culturilor. Pe mii și mii de hectare griul, orzul, lucerna cresc parcă văzind cu ochii. Se impune o și mai mare mobilizare a forțelor la executarea prașilelor manuale , și mecanice. La cooperativa agricolă „Grivița roșie" din însurăței, tov. Marin Alexandru, secretarul comitetului de partid, ne spunea că zilnic 760 de cooperatori și mecanizatori muncesc din zori pină în noapte la prășitul florii-soarelui. la răritul sfeclei de zahăr și la stropitul viței de vie. Intrucit plantele sint mici, mecanizatorii le protejează cu atenție, lucrind numai cu viteza I a tractorului. Pe fiecare cultivator folosit la prășitul mecanic al florii- soarelui s-au instalat fertilizatoare pentru administrarea suplimentară a îngrășămintelor chimice. Totuși, pe unele tarlale cu floarea-soarelui au apărut puzderie de buruieni. Prășitul manual trebuie intensificat, dar la această lucrare 70—80 de familii nu vin la muncă. Organizația de partid și consiliul de conducere trebuie să găseaseă modalități pentru a determina ca întreaga forță de muncă să participe la prășit.Concomitent cu prășitul, pe terenurile amenajate pentru irigat se aplică și fertilizarea fazială. Pentru sfecla de zahăr însă, unitățile agricole nu dispun de utilaje adecvate executării acestei operațiuni. Prezintă interes inițiativa de la S.M.A. Vi- ziru. unde la o parte din tractoare vor fi înlocuite roțile cu pneuri late cu altele înguste pentru a se putea trece cu fertilizatoarele purtate printre rindurile de sfeclă. Un plus de aten-

MIGE DIN VALEA CĂLUGĂREASCĂ,. comitetul oamenilor muncii a analizat. în luna mai a anului trecut, activitatea de pregătire profesională a muncitorilor, domeniu in care s-au constatat serioase deficiențe. Firesc, se impuneau măsuri hotărîte pentru așezarea acestei activități pe un făgaș bun. Dar planul de măsuri întocmit atunci s-a dovedit a fi superficial ; în plus, nici acele prevederi, puține la număr, pe care le conținea nu au fost duse la îndeplinire în timpul cel mai scurt.Inginerul Mihai Lucian, șef de instalație. aprecia că ar fi utilă organizarea unor cursuri de calificare și ridicare a calificării. „Lipsesc însă programele analitice...". Oare cine trebuie să le întocmească : nu inginerii și tehnicienii combinatului?De altfel, inginerul Gheorghe Bâlănescu nu era mirat, in atari condiții, .de faptul că nici un tînăr lucrător din combinat nu a. îndeplinit haremurile cerute de calificarea, la faza pe centrală, la concursurile pe meserii. E un aspect semnificativ, care denotă o stare de fapt n ecores o unzătoare î n dom en i u 1 ridicării calificării cadrelor. Iată de ce este de datoria organizației de partid din acest combinat chimic, a conducerii unității sâ întreprindă măsuri energice în direcția activizării acestei importante pirghii de sporire a productivității muncii, care este perfecționarea pregătirii tuturor lucrătorilor. „Spune-mi cum (e pregătești, ca să-ți spun cum muncești" — iată im adevăr valabil si nentru combinatul dip Valea Călugărească.
Dan CONSTANTIN 

ție se cere acordat la execuțarpa lucrărilor pe terenurile amenajate pentru irigat. Este firesc să fie așs pentru a obține un plus de recoltă, cit și pentru protejarea hidranților. La cooperativa agricolă din Viziru. un mecanizator a rupt din neatenție un hidrant. In afara pagubei directe, în timpul udărilor această lucrare «e întrerupe pe mai multe hectare pină la înlăturarea defecțiunii. Iată de ce se impune ca organizațiile de partid să se ocupe cu și mai multă perseverență de întărirea spiritului de exigență și de răspundere a mecanizatorilor, să întroneze ordinea si disciplina în toate formațiile de muncă, in toate fermele și unitățile agricole.
C. BORDEIANUPe ogoarele județului Neamț, printr-o organizare exemplară a munpii, s-a reușit ca la cultura sfeclei de zahăr, eare ocupă 8 200 hectare. prașila I manuală să se execute pe 85 la sută din suprafață. La cooperativa agricolă din Moldoveni, unde sînt prezenți zilnic in, cimp a- proape 700 de țărani cooperatori și mecanizatori, prima prașilă manuală la sfeclă s-a și încheiat pe întreaga suprafață de 450 hectare. „Și noi. la Gherăești am încheiat prașila I manuală pe toate cele 200 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, preciza Constantin Ciobanu, secretarul comitetului comunal de partid. In prezent, se lucrează la întreținerea cartofilor timpurii". Zilnic în județ se prășesc in medie manual 800 de hectare. Este un ritm de lucru foarte bun. care se datorește fn primul rind organizării muncii pe echipe mixte și in acord global, ceea ce stimulează interesul oamenilor in obținerea unor recolte sporite. Pe de altă parte, la indicația biroului comitetului județean dc partid, in multe unități s-a trecut la întrajutorarea intre formațiile de lucru. Și. ipcă un fapt pozitiv : la inițiativa secției de propagandă a comitetului județean de partid, in fiecare comună a fost organizată o „Cronică de campanie". un panou așezat la loc vizibil. unde sint afișate zilnic rezultatele obținute la întreținerea culturilor pe fiecare formație de lucru, se evidențiază fruntașii zilei, cit și unele neimpliniri. Această ogljndâ vie a opiniei publice s-a transformat intr-un puternic instrument al muncii politice de masă, contribuind la impulsionarea prășitului ca lucrare care hotâtăște' nivelul recoltei din acest an.

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii”La sfirșitul sâptămimi trecute, in judelui Coyasna a fost terminata una dm lucrările cele mai importante din această campanie, plantarea celor li 001) hectare cartofi. „Acum — ne spune inginerul Kristo Geza. directorul adjunct al direcției agricole iu- dețene -- in unitățile agricole din județ forța de muncă și mijloac-’le mecanice sînt concentrate la lucrările de întreținere a vulturilor. îndeosebi a sfeclei de zahăr și cartofilor". Pină la 11 mai au fost erbicidate 15100 hectare, iar prima prașilă mecanică la cartofi s-a efectuat pe 3 500 hectare ; la sfecla de zahăr au fost prășite 1100 hectare mecanic și 1800 hectare manual.La cooperativa agricolă din Brateș, întreținerea culturilor se desfășoară in cele mai bune condiții. Se muncește intens și in alte cooperative agricole. Astfel, pe tarlalele C.A.P.-'ului Sîn- zieni lucrau la prășit 300 de oameni, la C.A.P. Turia 800 de oameni, iar la Cernat peste 600 de oameni, efec- tuînd pină la această dată prima prașilă manuală pe o suprafață de 80— 130 hectare. Organizarea muncii in acord global pe toată suprafața cultivată asigură calitatea superioară a lucrărilor de întreținere. Dar trebuie arătat că in unele cooperative s-au semnalat rămîneri în urmă la întreținerea culturilor. Astfel, la cele din Dalnic. Lunga, Reci. Boroșneul Mare, Cătălina etc. erbicidarea cartofilor a fost rămasă mult în urmă. Datorită intervenției direcției agricole județene, și în aceste cooperative s-au intensificat lucrările de întreținere. fapt care va permite recuperarea întirzierilor.
TOMURI Geza 
corespondentul „Scinteii’'

Se valorifică superior 
materiile primeLucrătorii rafinăriilor prahovene, unde se prelucrează mai bine de .80 la sută din producția de țiței a țării, au majorat la 320 milioane lei valoarea derivatelor realizate pește prevederi, de la îrțqeputul. anplui. Creșterea producției s-a obținut în condițiile valorificării superioare a materiilor prime, a reducerii., cheltuielilor planificate, fapt care a permis unităților respective să reali-' ze/e importante venituri și economii. Se remarcă, prin succesele in- registrâte la zi. colectivele rafinăriilor. de la Ploiești. Brazi și Teleajen, care au furnizat, in plus, economiei naționale, derivate a căror valoare reprezintă mai mult de jumătate din angajamentul anual. (Agerprei)
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IMPERATIVE ALE PROGRAMULUI IDEOLOGIC AL
Continuăm relatarea dezbaterilor organizate de „Seinteia", in co

laborare eu Direcția științe sociale, activități educative și sportive din 
Ministerul Educației ți Invățămintului, pe cîteva din temele de strin
gentă actualitate ale vieții școlii. Azi înfățișăm concluzii rezultate 
din dezbaterea organizată Ia Timișoara.Dacă la cele două dezbateri anterioare — despre formarea spiritului revoluționar, militant al elevilor (Deva), apărută in ..Seinteia" din 9IV, și educația prin ți pentru muncă (Roșiorii de Vede), apărută in ..Seinteia" din 21 IV — accentul a căzut îndeosebi asupra rolului și locului acestor preocupări majore in ansamblul procesului instructiv-edu- eativ, abordarea problematicii complexe a educației artistice, a cultivării gustului pentru frumos in anii de școală — desfășurată la Casa corpului didactic din Timișoara —■ a îndreptat, de la început, atenția participanților la discuții asupra conținutului acestei activități educative.S-au enunțat păreri diverse, u- neori chiar contradictorii : dacă educația artistică este sau nu sinonimă cu programul de activități cultural-educative din fiecare școală ; dacă elevii mai mici sint partieipanți mai ..receptivi" ți mai activi la aceste activități decit elevii mai mari : dacă noțiunea, criticabilă, de „festivism" exclude cu totul caracterul festiv, fastul emoțional al unor manifestări cultujral-artisțice; ce procent de ,.frumos" implică una sau alta dintre componentele inștructiv-educa- t’ive din planurile de învățămint etc., etc. Păreri susținute cu argumentul concludent a! unor reușite experiențe cultural-artistice școlare, finalizate cu propuneri nu lipsite de interes pentru lumea școlii. Dar — și acesta este momentul cel mai important al dezbaterilor — deslușirea noțiunilor, clarificarea obiectivelor urmărite, evidențierea modalităților eficiente de acțiune s-au făcut in contextul sublinierii unor principii educative fundamentale :— Tot ce se realizează in anii de școală pentru îmbogățirea orizontului de cultură generală, pentru formarea deprinderilor de a înțelege și prețui valorile spirituale reprezentative ale poporului nostru, ale umanității, reprezintă o componentă majoră a educației comuniste a tineretului ; o componentă, prin exee- îenfll, rOUT'ff. Prin conținutul miiilant. patriotic, marxist-leninist.

fiecare manifestare — fie ea lecție de literatură sau artă, spectacol artistic vizionat, program cultural-artistic realizat cu și pentru elevi, fiecare muzeu vizitat, excursie prin tară etc. —- trebuie să reprezinte o contribuție nemijlocită la întregirea imaginii elevilor despre patrie și partid, despre potentele spirituale ale poporului nostru (prof. Pavel 
Petroman, inspector școlar general adjunct al județului Timiș).

tiate in județ, atit In direcția lărgirii cadrului în care elevii se manifestă ca începători „consumatori de cultură" și sint ajutați să-și formeze criterii științifice, principiale de apreciere a actului de cultură (realizate cu concursul unor prestigioase instituții locale de cultură — Teatrul Național. Filarmonica, Muzeul ..Banatului", revistele de cultură), cit și ca „partieipanți la cultură" („Teatrul școlar" cu stagiune permanentă, cercuri și formații artistice, manifestări cultural- educative realizate împreună de e- levii români. germani, maghiari, sirbi din școlile județului). în acest context n-au lipsit însă nici unele

ANII DE ȘCOALĂ 
o permanentă lecție despre frumos: 
în muncă, în viață, în conduita umană!

— Desigur, preocupările și gusturile artistice ale profesorului, ale familiei, deopotrivă înclinațiile și preferințele elevilor inșiși nu trebuie absolutizate, dar nici eludate. Grija educatorului se cere îndreptată spre toate acele direcții și fenomene ale vieții spirituale contemporane a societății noastre socialiste care, laolaltă, pot contribui la ionlurarea profilului moral-politic și a personalității linărului cetățean in formare (prof. Dușan Sablici, directorul Liceului real-umanișt nr. 1 din Timișoara).în acest sens s-a accentuat necesitatea a dpuă direcții de acțiune ale educatorilor, fn general '■• situarea permanentă in actualitatea vieții spirituale a societății noastre socialiste, urmărirea și receptarea atentă a fenomenelor cul- tural-artistice, a creațiilor reprezentative pentru epoca noastră și transpunerea adecvată a acestora in toate compartimentele activității instrue- tiv-edueative, din școală și din afara ei ;ț> relevarea valențelor culiural- estetiee ale fiecărei discipline predate in anii de școală, implicarea lor activă in formarea profilului etic al tineretului.Au fost relevate pe larg — și binemeritat — o seamă de acțiuni ini

semnale critice referitoare la : ..sărăcia tematică a unor manifestări cultural-artistice — datorată. în bună măsură, slabei promovări a creației artistice muzicale, poetice, dramatice, destinate tineretului școlar. mai ales celui trecut de virsta pionieriei" (C. Miller, elevă la Liceul de informatică) : ..unele paralelisme și supraîncărcarea elevilor, îndeosebi a celor mai talentați și activi, prin programarea și desfășurarea concomitentă a unor concursuri școlare și manifestări cultural-artistice de amploare (prof. 
Gheoryhe Giura. directorul Școlii generale nr. 21) : „numai simpla participare la repetițiile și la spectacolele unei formații artistice nu înseamnă «educație artistică»" (T. 
Dreana. elev la Liceul de construcții nr. 2) ; insuficienta realizare, sub raportul educației estetice, a unor manuale școlare : de exemplu „Citirea" din clasele I—IV trunchiază textele literare, alterînd imaginea artistică ; ilustrațiile unor volume scoase de editura „Ion Creanga" deformează cunoscutele imagini ale copiilor despre mediul înconjurător (prof. Dragomir Paulencu, inspector școlar din județul Suceava).După cum a reieșit din cuvîntul mai multor partieipanți. se manifestă, pe alocuri, o „reținere" a pro-

PARTIDULUIfesorilor și a îndrumătorilor organizațiilor de pionieri și U.T.C. în abordarea tematicii complexe a e- ducației artistice, justificată prin „lipsa competenței, a pregătirii de specialitate in domeniul artelor".— Asemenea „rețineri" sint numai parțial justificate — menționa prof. 
Terezia Nagy, de la Școala generala din comuna Dumbrava, județul Timiș. Obiectivele și direcțiile de realizare a educației artistice, de cultură generală a elevilor, în activitatea școlară curentă pot fi atinse de fiecare profesor, independent de disciplina pe care o predă, cu o condiție obligatorie : să fie el însuși un om cult și civilizat, receptiv Ia lot ce e nou și realmente valoros in cultura contemporană, bun cunoscător al culturii poporului nostru, al izvoarelor din care-și trage seva spirituală. Ajutorul competent al specialiștilor din a- fara școlii — activiști culturali, in- terpreți. creatori etc. — este menit să diversifice și să aprofundeze mijloacele de înțelegere și receptare a „actului de cultură" de către elevi, să le cultive aptitudini și preocupări deosebite în domeniul artelor.Ceea ce presupune, ca o altă direcție de acțiune pentru îmbogățirea contribuției educative a școlii : perfecționarea pregătirii in această direcție a cadrelor didactice, a profesorilor diriginfi îndeosebi, prin cursurile de reciclare sau de ridicare a calificării (prof. Erich Pfaff, directorul liceului „N. Lenau") ; alcătuirea judicioasă, echilibrată a planurilor comune de activități cultural-educative a conducerilor de școli și organizațiilor de tineret (prof. Ioan Stanică, directorul Școlii generale din comuna Variaș, județul Timiș) ; continuitatea preocupărilor și acțiunilor educative realizate in colaborare cu instituțiile culturale și artistice, cu creatori și interpreți profesioniști, sinceri a- tașați de școală și dornici să o sprijine în îndeplinirea înaltelor sale îndatoriri educative (Doina 
Popa, secretar literal- al Teatrului Național din Timișoara).Departe de a fi o „dexteritate", e- ducația estetică trebuie să reprezinte o permanență a procesului in- structiv-formativ școlar.

Florica IMNULESClî

Rețeaua unităților din nordul Moldovei s-a întregit recent cu încă un important obiectiv : ..Muzeul tehnicilor populare bucovinene", din orașul Rădăuți.Punînd în valoare mărturii ale civilizației materiale tradiționale de pe aceste străvechi meleaguri, noul lăcaș de cultură reunește in spațiul de expunere un bogat tezaur etnografic și documentar. începînd de la tehnica olăritului și a prelucrării firelor (in, cinepă. lină) pină la tehnica prelucrării și brodării pieilor (cojocăritul). Sint prezentate, de asemenea, instalații pentru prelucrarea cerealelor, olinițe, pive, alte numeroase exponate, care demonstrează priceperea și ingeniozitatea localnicilor în practicarea îndeletnicirilor și meșteșugurilor populare.Amintim că, tot în aceaătă parte a țării, la Cîmpulung Moldovenesc se află un alt muzeu cu profil unic : „Muzeul culturii lemnului", care oferă o imagine sugestivă a istoriei prelucrării și înnobilării lemnului din cele mai vechi timpuri pină azi. (Agerpres)
Școală 
a muncii 
practice

Deși lipsesc băncile și catedra, 
iată, într-o suită de instantanee 
fotografice, o imagine conclu
dentă a unei intense activități... 
școiare. Pentru că aici, la 
Grupul școlar profesional din 
lași al Ministerului Industriei 
Ușoare, ore de școală sînt și 
cele petrecute în activitatea 
productivă, la mașina de cusut 
(1), în laboratorul de țesăto- 
rie (2), la războiul de țesut (3), 
la mașinile de tricotat (4). Din 
această activitate a rezultat, în 
1975, nu numai o promoție de 
muncitoare cu o bună pregă
tire. dar și un beneficiu de 
aproximativ trei milioane lei.

Foto : S. Cristian

„Zilele filmului cehoslovac"Organizate în București și la Constanța, cu prilejul celei de a XXXI-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă. „Zilele filmului cehoslovac" — manifestare tradițională a fiecărei primăveri — au constituit și anul acesta, pentru publicul nostru, un bun prilej de apropiată cunoaștere a unor creații cinematografice recente din țara socialistă prietenă.Selecția a impus in prim-plan filmul de actualitate, i- lustrind preocupările cineaștilor cehoslovaci de a consemna cran din •țării lor, fapte pentru timpul prezent. La baza acțiunii filmelor au stat Îndeosebi personaje tinere, perspectiva asupra actualității fiind deschisă, astfel, din- Ir-un unghi propriu, pentru evidențierea mentalității și preocupărilor generației „care vine".Filmul inaugural al „zilelor", in premieră absolută pentru publicul nostru, a fost 
„Fratele meu are un frate formidabil". Dincolo de acest titlu spiritual s-a aflat o comedie tonică, poetică, care a vorbit cu sinceritate despre frumusețea vîrstei tinere dar și despre „păcatele tinereții", despre imprudențele și nesăbuințele ei. Tratată într-o modalitate amuzantă, cu un umor spontan și nu o dată cuceriter.

pe e-momente viața actuală oameni reprezentative

t V

Statornic, de milenii 
in vatra strămoșeasca
(Urmare din pag. I)

povestea de dragoste a filmului, cu implicațiile ei neașteptate — îndeosebi pentru protagoniști — a izbutit să surprindă psihologii veridice de tineri, sâ aducă pe ecran posibile situații de viață, funcția morală a peliculei exercitindu-se eficient asupra spectatorilor tineri. „Fratele formidabil" al fratelui mai mare a fost o pildă vie despre ingeniozitatea și ingenuitatea copilăriei, acțiunile sale fiind re

ceptate cu bucurie nereținută de către spectatori. O comedie lirică. deci cu sensuri morale — dar fără o morală ostentativă, o comedie plăcută — fără a evita să aducă în discuție si lucruri mai puțin plăcute — cam astfel ar putea fi caracterizat succint filmul despre care vorbim.Programul „zilelor" a fost susținut de două creații de virf ale cinematografiei cehoslovace, printre cele mai importante ale ultimilor ani. Publicul nostru a avut prilejul să revadă astfel „Iubire". filmul 'de mare frumusețe poetică și plastică al regizorului Karel Kachyna, personalitate regizorală proeminentă. a cărui fil- mografie — de la „Zidul înalt" Ia „Crăciun cu Eiisabeta", de la „Voi sări din nou peste băltoace"

nul spre stația Cerul" — cupi’inde numeroase creații reprezentative, în „Iubire", regizorul a vorbit încă o dată, așa cum o spune și titlul. despre iubire, despre o dragoste la virsta celei de-a doua tinereți și despre o dragoste adolescentină, pe care le-a pus față în față, nu pentru a le opune, ci pentru a le sublinia culoarea particulară (culoarea in filmul său dobin- dește importante func- dramaturgiee). Și, vorbind despre iubire, ca întotdeauna, regizorul a vorbit de fapt.'cu sensibilitate, despre oameni, despre viața, despre culorile prezentului, întregind tradiționala manifestare culturală. „îndrăgostiții li
nului I". filmul regizorului Jaroslav Balik, ne-a condus spre un alt timp social, acela din zilele imediat următoare celui d.e-al doilea război mondial. Scenaristul Jan Otce- nasek. care scrisese și povestea tragică din mai vechiul ,,Romeo. Julieta și întunericul", și-a reluat — în /alte ipostaze primul Film de recentă din Barrandow evocă în pagini emoționante o epocă marcată încă de amintirile tragice ale războiului.Cele trei filme prezentate spectatorilor români au înfățișat convingător cîteva din preocupările actuale ale cineaștilor cehoslovaci.

eroii. în an de pace, idei, producția a studiourilor

la „Tre- Călin CĂLIMAN

PROGRAMUL I
16,00 Teieșcoală.
16.30 Curs de limba engleză
17.00 Emisiune in limba germană. 
î.0,45 Tragerea Loto.
18.55 Din lumea plantelor și animale

lor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector,
20.20 Film artistic „Trafic". Producție 

a studiourilor franceze.
21.55 „7 note pe portativ. Recital: Eva 

Pilarova.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.0.0 Telex.
17,05 Tară, vatră-nfloritoare — melodii 

populare.

17,15 Teleobiectiv {reluare din 11 mai).
17.30 Meridiane melodii.
17.50 Șah mat Sn„. 15 minute !
18.05 Muzică ușoară
18.30 Virstele peliculei. Ediție specială: 

„Comunistul — erou al filmului 
românesc contemporan".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Laudă omului. Tn pregătirea Con

gresului educației politice și cul- 
turii socialiste. Selecțiuni din spec
tacolul de muzică ușoară româ
nească, organizat de Uniunea 
scriitorilor. Uniunea compozito
rilor și A.T.M.. sub egida Fron
tului Unității Socialiste.

20,25 „Strănepoților romanilor celor 
vechi...". Școala Ardeleană.

20.30 Tara mea e ca o floare. Cînte- 
ce și jocuri populare

21,00 Viața economică a Capitalei.
21.20 Telex.
21,35 Treptele afirmării. Ciclul „Tribu

na tinerilor muzicieni".
21.50 Pagini de umor : Ce vrăji * mai 

făcut nevasta mea.

Profilul ideatic și artistic al unui teatru, atracti- vitatea sa și eficiența angajamentului său social sint revelate în mare măsură — în cadrul unui repertoriu exigent și bine gindit — de rezultatele obținute în valorificarea scenică a literaturii dramatice autohtone. Or, tocmai in acest domeniu trebuie subliniată inițiativa viguroasa a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. în ultimii ani au avut loc pe scena sa — printre altele — premiere absolute ca acelea ale dramelor „Puterea și Adevărul". de Titus Popovici, „Piticul din grădina de vară", de D.R. Popescu, și „Ulița îngerilor șchiopi", de Bălint Tibor. Consecvența aceleiași strădanii ne-o subliniază, în stagiunea anterioară, „Floriile unui geambaș" de Stito Andras, iar de curind, tot sub semnătura sa, premiera pe tară „Steaua de pe rug". De altfel, repertoriu] actualei stagiuni în ansamblul său se prezintă echilibrat. Teatrul a pus pină acum in scenă patru piese: „Maria Stuart" de Schiller, „Tache. Ianke și Cadir" de Victor Ion Popa, „Madame Sans-Gene“ de Sardou și menționata dramă a lui Stito Andrâs. în momentul de față, ansamblul pregătește (pe lingă o comedie satirică de Csiky Gergelv. clasic maghiar din secolul trecut) premiera, in limba maghiară, a piesei „Handicap" de. Ecaterina Oproiu — în paralel cu premiera absolută de la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" — și va încheia stagiunea cu „Furtuna" de Shakespeare. Este un repertoriu demn de considerație, chiar dacă în Jocul arătosului produs din bine-rodata fabrică de piese a lui Sardou am fi preferat încă un autor autohton — poate un debutant — o nouă operă valoroasă. aparținînd ' unui autor dintr-o țară socialistă sau, eventual, o scriere din literatura dramatică contemporană occidentală cu pronunțata tendințe de critică socială și de militantism progresistAdevăratul succes de public, de durată și adinci- me se naște — și pe scena clujeană — datorită unor o- pere dramatice semnificative sub aspect ideatic și artistic. așa cum o atestă și primirea făcută noii piese a lui Stito Andrâs. „Steaua de pe rug", al cărei subiect îl preocupă pe autor, după cum el însuși o mărturisește. de mai bine de trei decenii (piesă apărută in revista „Igaz Sz6" din Tirgu-Mureș și retipărită

într-un volum de teatru al lui Siito Andrâs). Acțiunea piesei se desfășoară în prima jumătate a secolului al XVI-lea, perioadă deosebit de importantă in istoria gindirii și cunoașterii omenești, cind izbucneau în toată Europa mișcări antifeudale și se desfășura, drept proiecție tdeologicâ a acestora, „Reforma" împotriva bisericii catolice, h puterii papale și a dogmei lor sale. Este îndeobște cunoscută analiza aprofundată a clasicilor marxismului prin care. în legătură cu războiul țărănesc german

unei ideologii religioase dogmatice. Calvin nu dorește să-și continue opera, ci s-o fixeze, și vede in a- ceasta singura apărare împotriva amenințării întruchipate. la un pol. de papalitate și, la celălalt pol, de burghezia Genevei. Șervet. în schimb, argumentează în numele libertății conștiinței, în numele dreptului la gîndirea creatoare. Dar el nu ține seama de nici un fel de considerente politice și nu înțelege nici măcar atît cit Calvin esența socială a proceselor care determină, în piesă, atitu-
Teatrul Maghiar de Stat 

din Cluj-Napoca :

„STEAUA 
DE PE RUG" 

de SUTO Andrâs

condus de Thomas Munzer, se demonstra că — datorită structurilor societății date — antagonismele de clasă din epocă se manifestau în mod necesar, pe planul ideologic, sub o formă teologică.în acest cadru social-is- tqric se conturează, complex și bogat în conținuturi etice-filozofice. conflictul dramei lui Stito, bazat pe fapte istorice. Căpetenie a Reformei, posesor de-acum al puterii lumești, Calvin poruncea la Geneva. în 1553, arderea pe rug a lui Michel Șervet, medicul preocupat do studiul naturii, care se îndoia de infailibilitatea tezelor cal- viniene.în piesa lui Siitb, Șervet este o minte stăpînită de gindire creatoare, un pătimaș cercetător al științelor naturale. al minții inovatoare și investigatoare ; el consideră că procesul cunoașterii adevărului științific nu se încheie niciodată și crede cu fermitate că are dreptul de a gmdi în alt fel decit Calvin. prietenul de odinioară, care, din eontestatar al dogmelor papistașe. devine el insuși reprezentant al

dinea lui Calvin. Tocmai de aceea, aflat la cheremul evenimentelor, se prăbușește neputincios pe rug. Piesa, care refuză opoziția alb-negru în portretizarea eroilor, recreează conflictul dintre două personalități complexe. Situîn- du-se pe pozițiile concepției marxist-leniniste, scriitorul modelează din conflictul celor doi o dramă menită sâ depășească personalitatea istorică a acestora. sugerind cu precizie că pină și o năzuință cu începuturi obiectiv progresiste se transformă cu necesitate în propriul său revers dacă nu urmărește modificarea fundamentală a relațiilor sociale (aspect ignorat și de Șervet), dacă se menține in limitele ideologiei religioase și nu duce consecvent pină la capăt eliberarea lăuntrică și exterioară a omului, prin transformarea revoluționară a condițiilor sociale. Din această interpretare ideatică a subiectului se degajă forța consecvent ateist-ma- terialistă a piesei lui Siitb. care iradiază o concepția științifică despre lume, concepția marxistă asupra istoriei.

Drama aceasta exemplifică marile posibilități estetice ale unui, realism pătruns de umanismul revoluționar și, corespunzător acestuia, profund contemporan ca tip de receptivitate și ca mijloace artistice.Piesa este o dramă specific istorică, legată — prin materialul portretizator — de condiții social-istorice precis conturate, iar modalitățile de prezentare utilizate o țin la distanță de multiplele parabole și pil- duiri istorice la modă.Spectacolul — în viziunea regizorală a talentatului creator care este Harag 
Gyorgy — este demn de piesă. El promovează cu consecvență determinarea istorică a conflictului dramatic și îmbelșugata sa motivație socială. Spațiul scenic, lărgit în colaborare cu scenograful Toth Lăsz- 
Id, devine cu adevărat semnificativa scenă a istoriei, unde amplasarea și mișcarea personajelor sînt întotdeauna sugestive, aso- ciindu-se textului autorului și realizind necruțâtoa- rea și amenințătoarea atmosferă a unei epoci isto- rice-sociale care urmărea să restrîngă gîndirea omenească intre anumite limite. Limbajul regizoral al Iui Harag manifestă tendința sa către efecte dure, menite să răscolească spectatorul. Interpretarea gîndită, elaborată, a artistului emerit Lohmszky 
Lorănd, în rolul lui Calvin, exprimă, extrem de nuanțat, caracterul contradictoriu al atitudinii eroului. în rolul lui Șervet. Hejja 
Sănclor inbină consecventa omului care gindește cu pasiunea căutării adevărului și cu permanenta visare lirică, realizind un erou excepțional de veridic. Chiar printre interpretările de calitate este proeminentă cea a lui Vadâsz Zoltăn, care portretizează într-o singură scenă pe marele inchizitor Ory. Memorabili râmin și Barko Gyorgy. in rolul lui De La Fontaine, sperios-meschinul secretar al lui Calvin, și Peterffy 
Gyula, in inchizitorul brutal și infatuat — ca și 
Bisztrai Măria, in rolul soției lui Calvin.Drept rezultat al întîlni- rii dintre o dramă deosebit de valoroasă și un e- minent regizor, pe scena Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca s-a realizat unul dintre spectacolele cele mai captivant-in- teresante și bogate în conținut ale acestei stagiuni.

GAlFALVI Zsolt

ternic ; recucerirea și înglobarea în imperiu, de către Constantin cel Mare și apoi Iustinian. a unei largi zone de la nordul Dunării (din Banat pină la Galați) reprezintă nu numai o reinstaurare a vechilor rin- duieli social-economice. politice și culturale de tip romano-bizantin în aceste părți, ci și o alimentare etnică masivă a romanității nord-dunărene.Sub loviturile popoarelor migratoare se înregistrează însă o decadență generală a orașelor, centrul de greutate al vieții economice depla- sindu-se spre mediul rural, mai bogat în mijloace de trai. Așa se explică faptul că din secolele V—VI pină in secolele IX-X, mai ales în zonele intracarpatice, nu există aproape deloc date documentare despre existența orașelor de odinioară, care, abandonate, cad în ruină, vechile lor nume fiind date uitării.în schimb, populația romanică este prezentă pretutindeni in mediul rural. Cercetările din ultima vreme a- rată continuitatea, pe același loc. a multor așezări sătești din epoca romană. Asemenea exemple avem în Archiud, Obreja, Sebeș, Sic, Mugeni. Iernut, Porumbenii Mici (în Transilvania), Cioroiul Nou. Verbița etc. (in Oltenia) și în multe alte locuri. Frecvente sînt și așezările autohtone întemeiate la sfîrșitul secolului III și în secolele IV—VI, pe loeuri nepopulate mai înainte, cum e cazul la Cluj-Mănăștur. Noșlac. Țaga. So- porul de Cîmpie, Bratei etc. (în Transilvania) ori in multe alte părți din Oltenia și Banat. De asemenea, în interiorul și in jurul multor cas- tre romane, al căror rol militar-de- fensiv încetase odată cu desființarea provinciei, există urme de locuire autohtonă pină în secolul IV și mai târziu, cum s-a constatat la Comalău, Vețel, Sărățeni, Gherla, Hoghiz, Bo- roșneu etc. (în Transilvania) și în foarte multe părți din Oltenia ori în Banatul de răsărit.în toate aceste așezări se află vestigii ale culturii materiale autohtone, ale principalelor îndeletniciri tradiționale — agricultura, creșterea vitelor, mineritul, meșteșugurile etc. Ele atestă cu deosebită putere permanența, in întreaga perioadă a migrațiilor, a unei populații sedentare, stabile, continuind formele tradiționale de viață din secolele anterioare, incompatibile cu viața nomadă, caracteristică popoarelor migratoare. De altfel, tocmai permanența populației daco-ro- mane a asigurat păstrarea vechilor nume ale principalelor eursuri de apă din epoca daco-romană — Dunăre (Donaris), Mureș (Maris), Someș (Samus), Olt (Aluta), Criș (Crisia), Timiș (Tibiscum) etc.Daco-romanii sînt atestați și prin complexe rituale, funerare sau prin sisteme de inmormîntare care le sint proprii, atit in vechile orașe unde predomină inhuma- ția. cit și în lumea de la țară, care practică cu predilecție incinerarea morților. Cimitirele, grupurile de morminte sau mormintele răzlețe descoperite la Apulum, Napoca, Po- taissa. Porolissum, Romula. Sucidava, Drobeta, precum și la Soporul de Cîmpie, Bratei, Lechința de Mureș, Iernut etc. stau mărturie elocventă în această privință.Deosebit de semnificative sînt. de asemenea, datele care arată circulația monedelor romane de la sfîrșitul secolului III și pină la mijlocul secolului V, nu numai în anumite zone, unde locuiau goții ori sarmații-iazigi, ei pe tot teritoriul daco-roman. de la Dunăre pină în nordul Transilvaniei și de la Tisa Ia Carpați. Este vorba de circa 300 localități cu descoperiri de monede izolate sau tezaure, toia- Iizînd cîteva zeci de mii de piese, aproape toate din bronz. Acestea reprezintă un argument decisiv că populația romanică ocupa, în permanență, întreg teritoriul respectiv — de altfel era singura pentru care monedele de bronz aveau valoare, știut fiind că pe migratori îi atrăgeau cu deosebire aurul și argintul. Aceeași concluzie se desprinde și din constatarea că monadele se găsesc de obicei pe locul fostelor castre romane sau în apropierea lor, în incinta vechilor orașe, în așezări sau cimitire ce se continuă din vremea romană ori chiar în noile așezări autohtone înființate la sfîrșitul secolului III și în secolul IV, ele lipsind în general din complexele arheologice aparținătoare goților, gepizilor etc.Acestor dovezi arheologice li se a- daugă vestigiile creștine din secolele IV—VI (opaițe de metal sau de ceramică, pietre da inel cu scene tipice, vechi monumente romane pă- gîne „creștinate" în secolul IV. locașuri de cult cu obiecte aparținătoare, uneori cu inscripții în limba latină, cripte funerare etc.), aflate în Olte

nia. Muntenia. sudul Moldovei, Transilvania și Banat, care se. leagă și ele organic de populația romanică.Tn regiunile dacice neocupate de romani au continuat să trăiască dacii liberi (Crișana. Maramureș. Moldova. Bucovina). în a doua jumătate a secolului al III-lea și Ia începutul secolului al IV-lea. unele comunități de daci liberi din vest și est pătrund și se așază în spațiul fostei provincii romane. Dar majoritatea dacilor liberi rămîn statornic în vechile lor ținuturi, unde sint atestați arheologic pină spre începutul secolului V. conviețuind în parte cu neamurile sarmatice și germanice. Asupra lor. precum a- rată documentația arheologică, se exercitase o puternică și neîntreruptă influență culturală romană, venită deopotrivă din Moe- sia si Dacia. în Muntenia și sudul Moldovei se poate vorbi chiar de o antrenare hotărită a populației autohtone pe făgașul romanizării. După desființarea provinciei Dacia, cind nu mai existau granițe bine păzite de numeroase trupe romane, și nici hariere vamale, aceste legături s-au intensificat, ceea ce a contribuit la romanizarea regiunilor respective : tocmai astfel se poate explica dispariția, prin secolele IV—V. a dacilor liberi din cirapul documentării arheologico-istorice.în ceea ce privește popoarele migratoare, care s-au succedat pe acest teritoriu în veacurile III—XI (sar- mați, goți, huni, gepJzi, avari, s’avi etc.), documentele arată că. contrar unor afirmații ce au exagerat caracterul destructiv ai stăpinirii lor. a- cestea n-au nimicit populația autohtonă. fiind interesate sâ o cruțe pentru a putea beneficia de roadele muncii ei. Un cronicar sirian nota că avarii și slavii spuneau locuitorilor din țările supuse : „semănați și secerați, noi o să vă luăm numai o parte din produse". O serie de izvoare istorice subliniază că locuitorii imperiului roman preferau chiar stă- pînirii acestuia, care le impunea dări excesive, viețuirea în mijlocul barbarilor. „într-un glas se roagă țăranii romani să-i lase a trăi cu barbarii... și apoi să ne mirăm că nu pot fi învinși goții, cind sătenii sint mai bucuroși să fie cu ei, decit cu noi" — scria scriitorul antic Salvia- nu». Aceeași realitate o consemna și scriitorul Ioanes Lydus, care, refe- rindu-se la vremea lui Iustinian, seria că locuitorii provinciilor romane preferau „o năvălire a barbarilor. unei staționări in mijlocul lor a armatei imperiale".în același timp, este de remarcat că nici unul dintre popoarele migratoare — reprczentînd de regulă pinze subțiri de populație — nu a ocupat întreg teritoriul daco-roman, iar d« o continuitate a stăpinirii efective a noilor veniți — al căror centru politic se afla cel mai adesea in afara spațiului dacic — nici nu poate fi vorba. în acest context apar ea lipsite de orice temei opiniile potrivit cărora autohtonii ar fi fost asimilați de migratori. în realitate, a avut loc asimilarea unor comunități ale neamurilor imigrate de eătre populația autohtonă daco-romauă, superioară atit sub raport demografic, cit ți al culturii materiale. Prin revărsarea slavilor în Peninsula Balcanică, ince- pind cu anul 602, romanitatea carpa- to-dunâreană s-a putut consolida mai ușor, fiind alimentată mereu cu numeroase elemente de aceeași etnie, dislocate de slavi de la «udul fluviului.în urma asimilării slavilor, poporul român apare pe deplin constituit și este menționat ca atare în documente istorice sub numele de vlahi (secolul X). Cronica maghiară a lui Anonymus și cronica rusă zisă a luî Nestor arată că atunci cînd ungurii au descălecat în actuala lor patrie și au început (secolul X) cucerirea Transilvaniei, ei au avut de luptat aici cu românii, organizați în voievodate, conduse de Menumorut (în Crișana), Glad (in părțile Mureșului inferior) și Gelu (în valea Someșului). Aceste Izvoare !și află o grăitoare confirmare in descoperirile arheologice recente de la Dăbîca și Cluj-Mănăștur, ori din alte locuri care arată că Gelu — ca și Menumorut la Biharea. lingă Oradea — avea aici cetăți de pămint bine întărite, de unde a opus cotropirii o rezistentă eroică.Concluzia principală care se desprinde este că istoria primului mileniu al erei noastre în spațiul car- pato-dunărean nu se poate concepe ca o succesiune a popoarelor in migrate, ci în principal ca etapa constituirii poporului român, care, în pofida tuturor vicisitudinilor, și-a păstrat ființa sa etnică, a rămas neclintit și a viețuit neîntrerupt în vatra sa strămoșească.
„ROMÂNIA-FILM'1 prezintă:

„ÎNTÎLN1RE LA AEROPORT"

Producție a studioului „Mosfilm". Cu : Leonid Kuravlev, 
Evghenia Simonova, Evgheni Leonov. Regia : Gheorghi 
Danelia.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cronica zilei
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist Român, partidul socialist Mișcarea Electorală a Poporului din Venezuela vă transmite felicitările sale cele mai sincere și vă urează noi succese in istorica misiune de a conduce poporul român, potrivit condițiilor specifice Baționale.Cu salutări cordiale.

LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA
Președinte

JESUS PAZ GALARRAGA
Secretar general

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc foarte transmis cu ocazia Zilei mult pentru căldurosul dumneavoastră mesaj, noastre naționale.

TAKEO MIKI
Prim-ministru al Japoniei

Prin Decret prezidențial, tovarășul Petrache Dănilă a fost numit in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Jamaica.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit din partea ministrului afacerilor externe al Japoniei, Kiichi Miyazawa, o telegramă de mulțumire pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei naționale 
a acestei țări.

★A apărut broșura „Posturi și catedre vacante în invățămintul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și tehnic- profesional" editată de revista „Tribuna școlii", sub egida Ministerului Educației și învătămintului. Cererile se vor depune la inspectoratele școlare pină la 22 mai. Cadrele didactice interesate pot consulta broșura la inspectoratele școlare sau la instituțiile de învățămint și o pot procura de la chioșcurile de difuzare a presei. (Agerpres)
Recepție la Ambasada Republicii Guineea Contul personal la C.E.C.

VIZITA DELEGAȚIEI CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL PATRONATULUI FRANCEZTovarășul Gheorghe Radulescu, viceprim-ministru al guvernului, a primit, joi. pe George Villiers, președintele de onoare al Consiliului național al patronatului francez, care face o vizită in țara noastră.în timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost abordate probleme legate de extinderea relațiilor de colaborare economică și cooperare industrială și tehnico-ști- ințifică, precum și de intensificarea schimburilor comerciale intre cele două țări.

★în continuarea vizitei pe care o întreprinde în tara noastră în fruntea delegației Consiliului național ai patronatului francez. George Villiers

a avut întilniri cu Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie. Ion Fătăceanu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și Ștefan Con- stantinescu. adjunct al ministrului industriei metalurgice.Membrii delegației au vizitat Tîr- gul internațional de bunuri de consum — TIBCO ’76 și întreprinderea de mașini grele București.
★în aceeași zi, ambasadorul Franței la București, Raoul Delaye. a oferit un dineu în onoarea delegației Consiliului național al francez. patronatului(Agerpres)

de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice

Cu prilejul împlinirii a 29 de ani dc la crearea Partidului Democrat din Guineea, ambasadorul acestei țări la București, Ibrahima Camara, a oferit, joi seara, o recepție.Au luat parte Iosif Uglar. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afa-

cerilor externe, general-maior Ghenr- ghe Gomoiu. adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, ziariști.Erau prezenți șefi plomatice acreditați membri ai corpului de misiuni di- in țara noastră, diplomatic.
Plecarea delegației Partidului Comunist din ChileJoi a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Chile, condusă de tovarășul Manuel Cantero, membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C. din Chile, care, la invitația C.C. al P.C.R.. a efectuat o vizită de prietenie in țara noastră. Din delegație au mai făcut parte tovarășii

• LA PIATRA NEAMȚ s-a deschis expoziția județeană 
„Programul ideologic al parti
dului, soarta, devenirii noastre 
comuniste". Pe baza unui bogat material documentar, cuprins in zeci de panouri tematice, fotomontaje. culegeri de documente, foi volante, broșuri, pliante, extrase din presă, este prezentată experiența organelor și organizațiilor de partid în organizarea și conducerea activității ideologice și politico- educative pentru creșterea conștiinței socialiste a maselor.
• UNA DIN CLASELE DE 
TEATRU ale Școlii populare de 
artă din Galați a prezentat in premieră „Insula" de Mihail Sebastian. în actuala stagiune actorii amatori au mai realizat spectacolul cu piesa „Să nu uităm" de Valentin Munteapu ; în pregătire : „Simbătă la Veritas" de Mircea Radu Iacoban. Regia și scenografia spectacolelor, cit și instruirea interpreți- lor sint realizate de actorul Eugen Popescu-Cosmin de la Teatrul dramatic din Galați.
• „DIN EXPERIENȚA ORGA
NIZAȚIILOR DE PARTID IN 
ACTIVITATEA --------------
EDUCATIVA" se broșura editată sub egida secției de propagandă a Comitetului județean Bihor al P.C.R.
• AGENDĂ HUNEDOREANĂ. La Clubul sindicatelor din Si- meria a avut loc sărbătorirea cente-iarului corului și fanfarei feroviarilor din localitate, cu care prilej membrilor acestor formații li s-au înmînat cupe, diplome de onoare și insigna de „evidențiat in activitatea culturală". Casa de cultură din Deva găzduiește o expoziție de artă plastică și fotografii artistice. în cadrul căreia sint prezenți cu lucrări, inspirate din actualitatea noastră socialistă, cei mai talentați pionieri din județul Hunedoara. Miercuri și joi, în municipiile Deva și Hunedoara s-au desfășurat zilele editurii „Dacia". Numeroși scriitori. fizicieni, matematicieni și chimiști din Cluj-Napoca s-au întilnit cu publicul local. • CASA ORĂ
ȘENEASCA DE CULTURA din 
Rîîi. Sărat a găzduit simpozionul „Activitatea partidului și 
statului nostru pentru promo
varea destinderii și înțelegerii 
intre popoare, a colaborării și 
păcii în lume". Tot la Rm. Sărat, muncitorii și specialiștii fabricii de confecții au participat la o largă dezbatere pe tema „Literatura, mijloc de 
educare patriotică și comunistă" ce s-a desfășurat la clubul fabricii. • Din inițiativa Consiliului județean Mehedinți ai sindicatelor s-a organizat o consfătuire cu fruntașii în întrecerea socialistă pe cincinalul 1971—1975. Cu acest prilej, formațiile artistice reunite din municipiu au prezentat un spectacol sub genericul : „Ne 
sărbătorim fruntașii in intre- . 
cere". • AGENDĂ SĂTMĂ- 
REANA. „Continuitatea vieții omenești pe meleagurile tășnă-tema unei expo- în orașul Tășnad. orășenească din loc o seară de

Jorge Insunza. membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C. din Chile, și Alejandro Yanez, membru al al partidului.La plecare, oaspeții chilieni fost salutați de tovarășii Mihai lea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de partid. Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R.. și Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de partid.

c.c.auDa-

(Agerpres)

POI.ITICO- intitulează

dene" — este ziții deschiseLa biblioteca Cărei a avut poezie politică contemporană,iar in sala de teatru din localitate s-a desfășurat un concurs . educativ pentru elevi sub genericul „Slăvim patria și partidul". In ciclul de acțiuni de educație materialist-științifică, pe care Ie întreprinde în Satu- Mare. brigada științifică a Casei municipale de cultură a susținut un dialog cu lucrătorii de la depoul C.F.R., despre originea • îneducației politice și cialiste, in județul desfășoară noi manifestări genericul : ..Vaslui — vatră de 
istorie, prezent și viitor de glo
rie", „Județul Vaslui — ieri, 
azi, mtine" ș.a„ organizate de Inspectoratul școlar județean și Consiliul județean al organizației pionierilor.

concepțiilor pregătirea religioase. Congresului culturii so- 
Vaslui se sub

Corespondenții „Scinteii"

Primul ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu, va face o vizită oficială 

de prietenie in Republica Sri Lanka

vr

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. va face, la invitația primului ministru al Republicii Sri
La cererea Crucii Roșii italiene, Liga societăților de Cruce Roșie a adresat un apel societăților de Cruce Roșie din populației murului Italiei.

Europa pentru ajutorarea sinistrate în urma cutre- produs recent în nordul

Lanka, Sirimavo Bandaranaîke. o vizită oficială de prietenie in Republica Sri Lanka, in ultima parte a lunii mai.
Răspunzind apelului. Guvernul Republicii Socialiste România a hotărit să trimită de urgență, prin Societatea de Cruce. Roșie din România, un ajutor in valoare de 1 500 000 lei, constind din zahăr, conserve, lapte praf și alimente pentru copii, pături și altele.

BULETIN RUTIER

Venind in sprijinul cetățenilor, pentru a-și economisi timpul, Casa de Economii și Con- semnațiuni pune la dispoziția acestora contul personal. Titularii contului personal pot dispune unităților în care își desfășoară activitatea să le depună la C.E.C.. in conturi, remunerația integrală sau parțială pe care o au de primit. O dispoziție asemănătoare o pot da și altor unități de Ia care au de primit bani. De asemenea. la dorința și din dispoziția titularilor. unitățile C.E.C. efectuează din contul acestora plăți periodice pentru diferite prestații, pentru abonamentul de telefon, costul consumului de energie e- lectrică. pentru diferite plăți o- cazionale etc. Totodată, titularilor de conturi personale li se pun la dispoziție de către unitățile C.E.C. carnete de cecuri care permit efectuarea plăților pentru procurarea de mărfuri de la unele unități comerciale. La toate aceste avantaje se a- daugă și faptul că titularii conturilor personale beneficiază și de dobinzi anuale.

Joi s-au Încheiat în Capitală lucrările celei de-a doua Conferințe a societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice, la care au participat delegațiile Bulgariei, Greciei. Iugoslaviei. României, Turciei și Ligii Societăților de Cruce Roșie, precum și invitați din Comitetului Internațional de Roșie, Ungariei și U.R.S.S.Pe parcursul celor trei zile, panții au dezbătut probleme rolul Crucii Roșii în educația tinerei generații, pe tărîmui acțiunilor sani- tar-sociale, colaborarea regională a organismelor de resort în caz de calamități, contribuția acestora la întărirea cooperării și promovarea idealurilor păcii.De asemenea, au fost avansate și au fost adoptate numeroase propuneri privind sporirea eficientei activității societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice, în acest context, s-a hotărit constituirea unui comitet interbalcanic de Cruce Roșie, care să asigure un contact permanent între organizațiile naționale, ca președinte al acestuia, fiind ales general-colonel Mihai Burcă, președintele Consiliului Național al Societății române de Cruce Roșie.Documentul final adoptat în ultima ședință plenară a reuniunii a evidențiat dorința participanților de a întări și dezvolta relațiile dintre or-

partea Crucapartici- privind

ganismeie naționale pentru a contribui în acest fel la aprofundarea și intensificarea colaborării bilaterale și multilaterale a statelor din Balcani, la transformarea acestei regiuni intr-o zonă a păcii și înțelegerii între popoare.în cuvîntul de închidere, președintele reuniunii, general-colonel Mihai Burcă, a reliefat cu satisfacție atmosfera de stimă reciprocă și înțelegere in care s-au desfășurat lucrările conferinței, ceea ce a asigurat succesul lor deplin. Vorbitorul a mulțumit, de asemenea, pentru aprecierile elogioase făcute de participanții la dezbateri la adresa politicii de pace și prietenie promovate cu consecvență de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, expresie a eforturilor țării noastre pentru dezvoltarea unor relații de colaborare și înțelegere între state, pentru instaurarea unui climat de bună vecinătate pentru cauza destinderii Europa și în lume.Conferința a hotărit ca reuniune a societăților Roșie și Semilună Roșie balcanice să aibă loc în 1979.
în Balcani, și păcii inurmătoarea de Cruce din țările Grecia. în

★Seara, primarul general lei. Gheorghe Cioară, a oferit o recepție in onoarea participanțllor la conferință. al Capita-
(Agerpres)
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Sîmbătă și duminică, în Capitală

Campionatele internaționale de atletism 
ale RomânieiCampionatele internaționale de atletism ale țării noastre — aflate in acest an la a XXII-a ediție — vor avea loc simbătă și duminică pe stadionul Republicii din Capitală. Evenimentul este așteptat cu nerăbdare, deopotrivă de concurenți și specia- . liști. de publicul spectator, știut fiind că. pentru cei mai mulți dintre participant. tradiționala competiție le prilejuiește acum verificarea forțelor și a formei cu numai două luni înaintea Jocurilor Olimpice de Ia Montreal. Invitației federației noastre de atletism i-au răspuns favorabil atleți și atlete din 11 țări : Austria. Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba, Elveția. Franța. R. D. Germană. Grecia, Iugoslavia. Norvegia. Polonia.Pe listele anunțate de federațiile respective figurează nume de rezonanță, performeri ternațională. Iată gela Voigt (R.D. stabilit recent un dial la săritura înHelena Fibingerova (Cehoslovacia), fostă recordmană mondială la aruncarea greutății : Carmen Romero (Cuba) la aruncarea discului : Niko- Stereva (Bulgaria) la 800 m ;

de certă clasă in- citeva nume : Ao- Germană). care a nou record mon- lungime (6,92 m) ;

INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
DIN INSPECTORATUL

Verificarea 
tehnică auto perioada 1 ianuarie — 31 mai.

salt ; arun- (Gre-Spajovici (Iugoslavia) la triplu Bjorn Grimnes (Norvegia) la carea suliței ; Maria Lambrou cia) la săritura in lungime ctc.Fără îndoială, la campionatele care incep miine atletele și atleții noștri sint interesați să se prezinte la un nivel cit mai înalt, luptind pentru ocuparea locurilor fruntașe, "dar și pentru realizarea unor performante veritabile.
ÎN CÎTEVARUGBI. — Ultima etapă dinaintea turneului final al campionatului diviziei A va avea loc duminică. In Capitală, două cuplaje : pe terenul Ghencea, Sportul studențesc — Gloria (ora 9) și Steaua—Farul (ora10.30) ; pe terenul Olimpia, Vulcan— Agronomia Cluj-Napoca (ora 9) și O- limpia—Universitatea Timișoara (ora10.30) . în țară : Știința Petroșani— Dinamo. Politehnica Iași—Grivița roșie, Minerul Gura Humorului—Rulmentul Birlad. T.C.I. Constanța— C.S.M. Sibiu.CAIAC-CANOE. — Astăzi și sîm- bătă se desfășoară „Regata inter-

SOCIETATEA DE
de manifestare 
mai mare am-

In ultimul timp, violența, sub cele mai grave forme 
— omucideri, jafuri, delincventă juvenilă — capătă o tot 
ploare in lumea capitalistă. Statisticile oficiale indică cifre record, care 
provoacă o vie îngrijorare in rindul opiniei publice. Făcindu-se ecoul a- 
c est ei îngrijorări, presa internațională relevă că escalada actelor de vio
lență iși are originea in agravarea crizei generale a așa-zisei societăți 
de consum — in directă legătură cu criza economică, creșterea șomajului 
criza valorilor morale si alte fenomene de descompunere. Semnificative 
in acest sens sint extrasele din presa străină, transmise de coresponden
ții noștri, pe care le publicăm mai jos :

Un generator al delincventei: șomajul„Patru salariați ai restaurantului „Roy Rogers" din Alexandria (suburbie a Washingtonului) asasinați și băgați într-o cameră frigorifică" („WASHINGTON POST") ; „Cele 5 cadavre, descoperite într-o pădure din Carolina de Nord, au fost identificate de poliție : sint membrii familiei unui funcționar superior din Departamentul de Stai, uciși in propria lor loeuință de lingă Washington și transportați de asasini in alt stat" („WASHINGTON STAR NEWS") : „Șase membri ai familiei Carl Alden din Philadelphia au fost asasinați prin impușcare" („NEW YORK TIMES") — sint citeva din titlurile articolelor publicate pe primele pagini de presa americană despre o serie de recente crime odioase, care evidențiază

o escaladare fără precedent a violentei in S.U.A.Paralei, se intensifică și reclama firmelor producătoare de mijloace tehnice, electrice și electronice, de prevenire a spargerilor și furturilor, firme care de cîțiva ani consecutiv înregistrează profituri record — fapt interpretat de presă ca ilustrind creșterea neliniștii și îngrijorării americanilor față de amplificarea criminalității. 
Numai la New York 
s-a înregistrat in 1975 — potrivit unui recent raport al Departamentului poliției — o creș
tere cu 11.8 la sută a 
delictelor criminale 
față de 1974. în total, 
poliția a. fost sesizată 
de 581 247 cazuri anti
sociale grave, 
care 1 645 de 
deri. 83190 
177 032 spargeri, 272 033 
furturi. Analizînd une-

între ontuci- 
jafuri,

le din cauzele „noului val de crime", săp- tâminalul „PARADE" subliniază, între altele. că el iși are originea în creșterea fără precedent a numărului șomerilor, în rees- caladarea consumului de stupefiante, în sporirea numărului americanilor care trăiesc din venituri considerate oficial a fi sub nivelul de sărăcie (25.7 milioane de oameni). Și, bineînțeles. scrie revista, trebuie luată în considerație și goana după „senzații tari" a unor tineri de bani gata, lipsiți de orice idealuri. Iată de ce. potrivit statisticilor o- ficiale, din cei circa 150 000 de cetățeni întemnițați în cele circa 3 950 de închisori ale S.U.A. 60 la sută sint tineri sub 30 de ani. Și încă un fapt semnificativ : 3 din 5 deținuți erau șomeri cind au fost arestați.
Fapte tragice din „Cronica neagră66coti-„LA ur-Nu de mult, dianul torinez STAMPA" făcea mătoarea remarcă : „Zi de zi și seară de seară italienii cumpără ziare, deschicj radioul sau televizorul dornici să afle

fiecare zi fapte care la lungabune. Dar aduce noi se adaugă listă a acțiunilor criminale". Afirmația ziarului din Torino este confirmată de numeroase relatări privind fapte pe care

presa elude„Cronica nera' nică neagră).Un dosar prezentat recent de Federația P.C.I. din Roma arată că numai in anul 1975 numărul delicte-

italiană le in- în așa-numita i“ (Cro-

încheierea competiției 
dotate cu premiulSOCI (prin telefon) : Ieri seara s-au încheiat pe stadionul central din orașul-stațiune Soci întrecerile atletice pentru premiul „Pravdei", organ al C.C. al P.C.U.S.La cea de-a 12-a ediție a tradiționalei competiții au participat aproximativ 800 de sportivi sovietici și din alte țări, printre care și din România.Deși vremea, rece și ploioasă, nu a favorizat Întrecerile atletice, miile de spectatori care au asistat la competiții au avut totuși ocazia să aplaude o serie de rezultate valoroase obli

RÎNDURInațională Snagov" la caiac-canoe, competiție care reunește la startul celor 11 probe olimpice sportivi din România, Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, Canada și U.R.S.S. Astăzi, după-amiază, sint programate de la ora 16,00 finalele probelor de 500 m. iar simbătă de la ora 17,00 se desfășoară finalele probelor de 1 000 m.TENIS. — în turneul internațional de tenis de la Las Vegas, Jimmy Connors l-a învins cu 6—3. 6—3 pe Dick Stockton. în timp ce Arthur Ashe l-a întrecut cu 7—5. 3—6, 7—5 pe Stan Srrjith.

4 i

la m13mnute de sportivi bine cunoscuți și noi in țară : Faina Melnik (67,24 la disc), Galina Filatova (1,88 m înălțime), sau Lidia Alfeeva (6.47 la lungime). Dar rezultatele cele mai bune se consideră cele probele masculine : de ciocan — 78,86 m (Iuri săritura cu prăjina — Prohorenko) — ambele.U.R.S.S.De“ăsemenea, subliniem săritura ih lungime de 8,13 m (Alexei Perever- zev), înt.r-o probă In care Viktor Sa- neev, vechi rival al lui Carol Corbu la triplu, a obținut și el un rezultat bun pentru un triplu saltist — 7.73 m.O surpriză s-a petrecut la aruncarea greutății (feminin), probă în care faimoasa Nadejda Cijova, cu „numai" 20,81 m, a fost întrecută de Svetlana Kracevskaia, care a realizat 21,07 m.La încheierea concursului au fost inminate învingătorilor trofeele cuvenite, iar celor mai buni atleți și atlete — selecționați printr-o anchetă in rindul spectatorilor — li s-au în- minat premii speciale.

obținute la exemplu, la Sedîh) și "a 5,49 m (Iuri recorduri ale

Valerlu MIRONBSCU

în „________  „ „toate autovehiculele, proprietate socialistă și personală, trebuie să fie supuse unei verificări amănunțite, in scopul cunoașterii stării lor tehnice și, bineînțeles, remedierii defecțiunilor. Acțiunea este în curs de desfășurare, verificările tehnice efec- tuîndu-se de unitățile deținătoare de mare parc auto — pentru autovehiculele proprii — precum și de unitățile „Service" — pentru autovehiculele proprietate personală și pentru cele din sectorul socialist ai căror deținători nu dispun de aparatura de testare și reglare necesară. Anul acesta, verificarea tehnică o- bligatorie include și testarea gradului de concentrare a substanțelor nocive emanate de gazele rație menită să reducă poluarea atmosferei.Cu toate că a mai . .timp pină Ia expirarea termenului, o parte însemnată a autovehiculelor nu a fost încă verificată. Este bine să nu se amine verificarea tehnică a autovehiculelor pe ultimele zile, cind se produce aglomerație și se fac lucrări de mîntuială. Se constată rămîneri in urmă îndeosebi la autovehiculele unor unități agricole, precum și la cele proprietate personală. Este necesar ca unitățile care efectuează verificări tehnice să nu facă nici un rabat exigenței și calității operațiilor de testare și remedieri a defecțiunilor, sub pretextul operativității sau codind insistențelor unor deținători de autovehicule. Să fie planificate zilnic numai atîtea autovehicule cite pot fi verificate în bune condiții. La rîndul lor, deținătorii de autovehicule trebuie să înțeleagă că este în interesul lor ca această operație obligatorie să nu fie o formalitate, ci să constituie realmente prilejul punerii la punct a autovehiculelor din punct de vedere tehnic. Nu este un secret faptul că organele de miliție dispun de posibilități lărgite pentru efectuarea controalelor tehnice. Reamintim, de asemenea, că pentru conducerea autovehiculelor cu defecțiuni tehnice la sistemul de frinare sau la mecanismul de direcție, Decretul ntv 328 1970 — republicat. prevede, pe lingă amenda contravențională aplicată șoferului, suspendarea temporară a dreptului conducere a autovehiculelor.
Staționarea 

pe partea carosabilăAdeseori pot fi întîlnite pe șosele autovehicule staționate pe partea carosabilă, unele din ele aflate doar la cîțiva metri de locul de refugiu special amenajat. Staționarea autovehiculelor pe partea carosabilă a drumurilor naționale contravine, deopotrivă, prevederilor Regulamentului de circulație și normelor de conduită rutieră civilizată, afectînd cursivitatea și siguranța traficului. Pericolul este foarte mare pe timp de noapte, îndeosebi atunci cînd prezența autovehiculelor staționate nu este nici

eșapate, ope- la minimumrămas puțin

de

CONSUM SI
lor a crescut în capitală cu 21 la sută. Au fost semnalate 64 de asasinate, zeci și sute de acte de huliganism, violuri, grave răniri corporale. în ce privește răspîndirea criminalității în rîndul tinerilor — scrie ziarul „L’UNITA" — este semnificativ faptul că la Roma anul 1975 a debutat cu isprava unui elev de 15 ani, care a amenințat cu un pistol pe doi colegi ai săi, pentru a le lua 2 000 de lire și un pachet de țigări, și s-a încheiat cu asasinarea de către doi tineri a

unui lucrător societatea de ie, pentru a-1 da de un ceas valoare nu citeva mii deRăpirile de ne în scopul obținerii unei răscumpărări — și care s-au transformat, practic, într-o a- devărată industrie — omorurile și furturile calificate s-au înmulțit. îndeosebi în ultimii ani. în toate marile orașe italiene. Și, ceea ce făptașii, joritate rămin (dosarul vă că 98 la sută

de la tramva- depose- a cărui depășea lire.persoa-

e mai grav, în marea ma- a cazurilor, nedescoperiți amintit rele-

GENERAL AL MILIȚIEImăcar semnalizată cu luminile de poziție și triunghiul reflectorizant. Nu este mai puțin adevărat că nu toți și nu întotdeauna conducătorii auto se oferă să ajute colegul de breaslă Ia scoaterea de pe partea carosabilă a unui autovehicul rămas în pană. De asemenea, trebuie menționat aici și periculosul obicei al unor șoferi de autovehicule grele care lasă pe mijlocul șoselei bolovanii de care s-au servit pentru împiedicarea mașinii „s-o ia la vale". Este bine de știut că circulația modernă nu înseamnă numai autovehicule cu performanțe tehnico-funcționale superioare ți șosele asfaltate, ci, in aceeași măsură — și cliiar mai mult — o comportare rutieră corectă, civilizată, în care să primeze interesul colectiv pentru siguranța traficului.
îndemn la reflecțiiPornind de la concluziile desprinse din analiza dinamicii accidentelor rutiere care au avut loc în 1975. serviciul circulație din cadrul Miliției județului Brăila a constatat că unele dintre evenimente puteau fi prevenite dacă factorii de răspundere de la garaje, autobaze și coloane auio s-ar fi îngrijit de asigurare i verificării stării tehnice a autovehiculelor, de calitatea reparațiilor și reviziilor, de perfecționarea profesională a conducătorilor auto. Pe baza acestor constatări, s-au intensificat controalele la garaje, folosindu-se în acest scop întregul set de aparatură din dotare pentru testarea tehnică a autovehiculelor. Astfel, din 382 autovehicule, controlate după ieșirea lor in cursă, 105 prezentau defecțiuni la sistemele de frinare, direcție, lumini și semnalizare sau eliminau prin gazele de eșapare noxe toxice.. La Autobaza 1 Brăila, de exemplu, autocamionul nr. 21-BR-2824 a fost lăsat să plece in cursă, deși prezenta defecțiuni la sistemul de frinare. De menționat că autovehiculul respectiv ieșise din revizie tehnică abia de o lună de zile ! Folosirea aparaturii din dotarea serviciului circulație al miliției a determinat conducerea unor garaje să utilizeze propria aparatură, pină atunci abandonată.
vre

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
ÎS și 17 mai. In țară : tn prima parte 
a Intervalului, vremea va fl instabilă, 
tn jumătatea de nord a tării vor că
dea ploi frecvente, mal ales sub formă 
de averse. însoțite de descărcări elec
trice. Izolat, se va semnala grindină, 
iar în zona muntoasă, la peste 1800 
metri, lapovițâ și ninsoare. Vintul va 
sufla potrivit, cu intensificări de scurtă 
digrată din sectorul vestic. Apoi, vre
mea se va ameliora. Vor cădea ploi 
locale in Crișana. Maramureș, Transil
vania șl nordul Moldovei. Temperatu
ra aerului va scădea in primele zile, 
apoi va crește treptat. Minimele vor 
fi cuprinse între 3 șl 13 grade, iar ma
ximele intre 14 și 24 de grade, tn Bucu
rești : Vreme în general instabilă în 
prima parte a intervalului, cu cerul 
temporar noros și ploi sub formă de 
averse. Vint cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura va scădea în pri
mele zile, apoi va crește treptat.

ESCALADA VIOLENTEI
delictele înregistrate la Roma în 1975 au devenit „cazuri de arhivă"). Cauza creșterii 
continue a fenomenu
lui criminalității, scrie „L’Unită", o constituie 
accentuarea crizei so
ciale și morale — fe
nomen generalizat in 
întreaga lume capita
listă industrializată — cu urmările sale 
recte : șomajul, 
grația in masă, 
tourile de subproletarl. Numai la Roma 250 000 de locuitori sint în permanentă șomeri, iar alți 100 000, toți tineri, sint în căutarea primei slujbe, care în- tirzie să apară.

în ziare. O statistică globală a „delictelor de metrou", întocmită de poliție, arată că in 1975 s-au înregistrat 351 delicte. Dar, scrie revista, cite nu rămin neanunțate ? Cifra neagră a „criminalității subterane" este, desigur, mult mai mare.
Proliferează „sindicatele crimei66

di- emi- 
ghe-

O scenă obișnuită în capitalele occidentale. Raziile poliției, tot mai 
frecvente, nu reuseșc însă să zăgăzuiască valul violenței

Temerea, un însoțitor omniprezentTitlurile din ziarele de dimineață, care a- nunță noi crime abominabile, nu mai constituie nicidecum apariții de excepție în cele 8 orașe din R.F.G. unde există metrouri. Frica — scrie revista „STERN" — a devenit un „pasager" permanent, omniprezent în rețeaua de transport.

„Teama nu mă părăsește nici o clipă și, odată cu lăsarea întunericului, din principiu nu mai călătoresc cu metroul" — se plîn- ge o locuitoare din Hamburg, care adaugă : „citesc doar ti tea grozăvii in re...“ în realitate, rile apărute nu pot ține pasul cu
•- zia- ști- mai fap-

tele. Lista delictelor cuprinde o gamă extrem de largă, de la acostări și molestări și pînă la crime, dar numai cele mai grave sau cele comise în serie își găsesc locul in ziare. Din cele 22 de delicte înregistrate pe lună în rețeaua ham- burgheză. abia dacă este menționat unul

„Cine în societatea aceasta este dispus să ofere o șansă unui a- dolescent fără educație, fără bani, fără familie ? Nimeni altcineva decit noi". Cuvintele aparțin, potrivit publicației nipone „SHIPPING AND TRADE NEWS", șefului uneia din cele 2 650 de „sindicate ale crimei" din Japonia, care grupează aproximativ 110 000 de gangsteri. Statisticile poliției nipone relevă că aceste organizații ale crimei dispun de venituri ce depășesc 670 milioane de dolari anual.Tn raport cu țările capitaliste occidentale. Japonia este cunoscu-

relativ re-Sică aceasta datorită legis- interzice
tă ca o țară cu o criminalitate dusă — mai ales faptuluilația niponă cu strictețe portul de arme. Totuși, nalitatea una din care preocupă din în ce mai mult torit ățile, cercurile largi ale opiniei publice. Recent. în cursul unui raid efectuat pe întreg teritoriul țării, cu participarea a 10 000 de polițiști, au fost a- restați 1554 gangsteri, în total, în cursul raidurilor efectuate de poliție din septembrie 1975 pină în prezent

crimi- constituie problemele ce au-

au fost arestate circa 25 000 persoane implicate în droguri, jocuri de taje etc.O deosebită îngrijorare stîrnește faptul că organizațiile criminale continuă să racoleze tot mai mulți tineri, îndeosebi adolescenți. Recent, un purtător de cuvint al poliției a anunțat marea speciale praveghere'a rețelei de publicații, societăți de televiziune și cinematografie. Măsura survine în urma proliferării publicațiilor și filmelor care fac apologia violenței.

traficul de prostituție, noroc, șan-

for-unor echipe pentru su-

O gravă primejdie„Violența — scrie ziarul britanic „GUARDIAN" — a devenit o gravă amenințare pentru Anglia. Crimele atins grad însăși și violențele au un asemenea incit amenință stabilitatea țării". Asemenea avertismente apar tot mai adesea în presa britanică. Ziarul „DAILY TELEGRAPH" a înserat declarația șefului secției criminalistică a Scotland Yard-ului. John Wilson. care sublinia : „Violența a atins un nivel îngrijorător și situația se înrăutățește continuu. Ceea ce îngrijorează

în mod deosebit este creșterea criminalității in rindurile tineretului. Anul trecut, mai mult de jumătate din cei arestați pentru comiterea diverselor acte criminale au fost tineri sub 21 de ani. Aproape o treime din cei arestați sint tineri între 10 și 16 ani. Țara noastră a devenit o societate a violenței. Acest lucru este tragic".„Explozia de violentă din scrie.ziarul STAR", profunde.marea directă a crizei economice, sociale și
laultimii ani", rîndul său. ..MORNING are cauze Ea este ur-

socială66morale din societatea de consum. Este un fapt dovedit de sociologi : eu cit crește numărul celor fără de lucru, cu cit sărăcia lovește tot mai drastic largi pături ale populației, cu atit violențele iau amploare in societate, în viata de fiecare zi“. Săp- tămînalul „LABOUR WEEKLY" subliniază : „Violenta nu este o noțiune care să fie determinată de un a- numil tip de oameni, ci de un anumit lin de societate. Lichidind tarele societății, lovești și in rădăcinile crimei".
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Dezbaterile din cadrul Conferinței U.N.C.T.A D. evidențiază

Imperativul lichidării barierelor 
artificiale in comerțul mondial

' PRESEDINIELE CONSIUUIUI DE STAT Al REPUBLICII 
GUINEEÂ-BISSAU l-A PRIMIT PE AMBASADORUL ROMÂNIEI

I ANGOLA

NAIROBI 13 (Agerpres). — în capitala Kenyei continuă lucrările celei de-a IV-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț si Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).Ministrul comerțului exterior al 
R.P. Ungare, J. Biro, a criticat politica statelor imperialiste care continuă să acorde ajutor statelor slab dezvoltate în condiții neavantajoase, ceea ce frînează dezvoltarea acestor țări. El s-a pronunțat pentru sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare în direcția creșterii potențialului lor economic.Adîncirea decalajului dintre țările în curs de dezvoltare și statele industrializate reprezintă o amenințare la adresa păcii, a declarat șeful delegației Egiptului. Fouad Sherif, ministrul pentru afacerile cabinetului. El a precizat că statele industrializate continuă să impună măsuri restrictive și protecționiste exporturilor făcute de țările în curs de dezvoltare.Ministru! comerțului exterior al ?r.S. Cehoslovace, Andrej Barcak. s-a pronunțat pentru schimbarea radica

lă a relațiilor comerciale și economice internaționale, pentru eliminarea dependentei și exploatării. El a subliniat necesitatea respectării dreptului popoarelor de a dispune de bogățiile lor naționale și a criticat politica de păstrare a unor bariere artificiale în comerțul mondial.Delegatul Israelului, Mayer Gabry, a cerut conferinței să adopte, între altele, un cod care să reglementeze transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare.La rîndul său, directorul adjunct al 
Fondului Monetar Internațional (F.M.I.). William Dale, a făcut o prezentare a situației împrumuturilor efectuate de acest organism financiar in ultimii ani, arătind că F.M.I. va sprijini. în continuare, e- forturile pentru dezvoltare ale țărilor sărace. în special efortul lor pentru folosirea resurselor proprii, de atingere a obiectivelor propuse.Paralel cu dezbaterile generale au loc intense consultări în cele cinci comisii speciale pe probleme care urmează să prezinte conferinței rapoarte pină la 21 mai.

BISSAU 13 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, l-a primit pe ambasadorul României în această țară, Valeriu Georgescu.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ambasadorul român a transmis șefului statului Guineea-Bissau un mesaj de prietenie, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului din Guineea-Bissau în eforturile depuse pentru dezvoltarea independentă a țării.

Mulțumind cu căldură pentru mesajul adresat, președintele Luis Cabrai a transmis, la rîndul său, șefului statului român expresia sentimentelor sale de prietenie, sincere urări de sănătate și fericire personală, de succese poporului român pe calea înfloririi patriei sale.în cadrul convorbirii, președintele Luis Cabral a exprimat satisfacția sa pentru continua extindere a raporturilor care unesc cele două țări și popoare prietene, precum și dorința ca relațiile de cooperare în domeniile de interes comun să cunoască un curs mereu ascendent.

VizităLUANDA 13 (Corespondență de Ta V. Oros). — Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a sosit miercuri noaptea într-o vizită in Republica Populară Angola. La sosirea pe aeroportul din Luanda, reprezentantul P.C.R. a fost întimpinat de tovarășii Lucio Lara, membru al Biroului Po
MOSCOVA

prieteneascălitic, secretar al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Carlos Rocha, membru al Biroului Politic al M.P.L.A., ministrul planificării și coordonării economice, alți reprezentanți ai M.P.L.A. și ai Ministerului de Externe al R. P. Angola.A fost de față Ion Moraru, ambasadorul tării noastre la Luanda.

Ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R.

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELE! I. B. TITO 
IN GRECIA

Sesiunea ECOSOC 
România aleasă printre membrii Consiliului 

de conducere al P.N.U.D.WASHINGTON 13 (Agerpres). — Potrivit sistemului rotației, Consiliul economic și social al O.N.U. (ECOSOC) a procedat. miercuri, la alegerea a noi membri în Comisia O.N.U. pentru dezvoltarea socială. De asemenea, s-a procedat Ia alegerea a 16 din cei 48 de membri ai Con
siliului de conducere al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). al căror mandat este de trei ani. între acești 16 noi membri a fost aleasă și România. Pe de altă parte, au fost aleși 11 noi membri în Comisia pentru drepturile omului.

ATENA 13 (Agerpres). — Potrivit agenției Taniug, . în cursul convorbirilor purtate de președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz Tito, cu președintele Republicii Elene, Constantin Tsatsos, și primul ministru al Greciei, Constantin Karamanlis, părțile au discutat problemele internaționale care confruntă, in prezent, lumea. acordind o atenție particulară chestiunilor referitoare la țările în curs de dezvoltare, se spune in comunicatul comun dat publicității Ia Atena. Părțile consideră necesară a- plicarea urgentă și efectivă a rezoluțiilor O.N.U. privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale, precum și găsirea în cadrul actualei Conferințe U.N.C.T.A.D. de la Nairobi a unor soluții constructive pentru problemele dezvoltării economice, inclusiv problemele relațiilor dintre țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate.

în legătură cu situația din Balcani, părțile și-au exprimat convingerea că orice îmbunătățire a relațiilor bilaterale poate contribui la dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate in regiune, iar cooperarea multilaterală pe baza Actului final adoptat la Helsinki poate fi fructuoasă pentru țările balcanice.Iugoslavia și Grecia apreciază că activitatea țărilor nealiniate reprezintă o contribuție la eforturile pentru rezolvarea problemelor internaționale. Ele și-au exprimat, de asemenea, părerea privind necesitatea soluționării imediate a problemei cipriote, astfel incit să se asigure independența, integritatea teritorială, suveranitatea și statutul de nealiniere al Ciprului.A fost exprimată, de asemenea, satisfacția față de evoluția favorabilă a relațiilor dintre cele două țări.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — I<a 12 mai 1976 a avut loc la Moscova cea de-a 76-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Ședința Comitetului Executiv a fost prezidată de G. Weiss, reprezentantul Republicii Democrate Germane, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G.Din partea țării noastre a participat tovarășul Mihai Marinescu, vice- prim-ministru al guvernului, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

Comitetul Executiv a examinat probleme legate de pregătirea și desfășurarea ședinței ordinare a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.
★Joi, tovarășul Mihai Marinescu s-a înapoiat în Capitală. La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost pre- zenți Florin Iorgulescu, președintele Consiliului Național al Apelor, alte persoane oficiale. A fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

DE PRETUTINDENI
• FESTIVALUL DE LA 

CANNES Cunoscuții actori Fred Astaire șl Gene Kelly au deschis, joi, Festivalul international al filmului de la Cannes, ediția 1976. în cinstea bicentenarului Statelor Unite, primul film prezentat la această ediție a fost „Hollywood. Hollywood", partea a doua a producției de mare succes „A fost odată un Hollywood" (care a rulat și pe ecranele noastre). Noua peliculă a fost realizată de Gene Kelly pe baza unor secvențe din comedii muzicale celebre, turnate în studiourile „Metro-Goldwyn- Mayer". Printre vedetele prezente la Cannes se numără și vestitul interpret al lui Tarzan, Johny Weismuller. originar, după cum se știe, din România. Pînă la 28 mai, cînd festivalul se va închide, vor fi prezentate aproape 500 de filme din circa 50 de țări.

ITALIA.- Pregătiri pentru alegerile parlamentare

P.C.I. se pronunță pentru o nouă conducere politică a țării 
bazată pe colaborarea tuturor forțelor democratice și populare

Cu prilejul aniversării 
Partidului Comunist RomânVARȘOVIA 13 — Corespondentul Agerpres transmite : în cadrul manifestărilor organizate în Polonia cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, ia Școala superioară de științe sociale de pe lingă C.C. al P.M.U.P. a avut loc o întilnire, în cadrul căreia ambasadorul țării noastre la Varșovia, Aurel Duca, a făcut o expunere despre istoria P.C.R., politica internă și activitatea internațională a partidului.La. invitația primilor secretari ai comitetelor voievodale P.M.U.P. Zie- lona Gora și Wroclaw, ambasadorul român a prezentat în cele două vo

ievodate — cu prilejul unor adunări festive — expuneri consacrate acestui eveniment.BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). — în cinstea celei de-a 55-a aniversări a creării P.C.R.. la Brazzaville s-a deschis expoziția ..Aspecte din România". Cu acest prilej au rostit alocuțiuni M. Mandjo, vicepreședinte al Asociației congoleze de prietenie între popoare, și Gheorghe Stoian, ambasadorul român. Au luat parte V. Balla, membru al C.C. al Partidului Congolez al Muncii, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, șefii misiunilor diplomatice, ziariști, un numeros public.

Demisia guvernului finlandezHELSINKI 13 (Agerpres). — Guvernul. național de urgență a! Finlandei — format la 30 noiembrie 1975, după o îndelungată criză guvernamentală, cu participarea principalelor cinci partide politice ale tării — și-a prezentat joi demisia, în scrisoarea oficială prezentată președintelui Urho Kekkonen, premierul Martti Miettunen afirmă că, „în ciuda unor negocieri îndelungate, cabinetul nu a fost capabil să realizeze un acord asupra anumitor chestiuni fundamentale privind politica de reechilibrare a economiei". Divergențele principale, se precizează, au a- vut ca obiect o serie de propuneri vizind majorarea impozitelor, pe

care cei patru miniștri comuniști le-au respins, apreciind că ele vor afecta direct veniturile oamenilor muncii.După anunțarea demisiei, președintele Kekkonen a avut întrevederi succesive cu liderii celor cinci formațiuni membre ale coaliției — Partidul Comunist. Partidul Social-Democrat, Partidul de Centru, Partidul Popular Suedez și Partidul Liberal — pentru ă examina posibilitățile de depășire a crizei. El a indicat că va decide în următoarele citeva zile măsurile ce se impun în actuala situație. După cum apreciază observatorii, nu se pune pentru moment problema convocării unor alegeri parlamentare anticipate.

ROMA 13 — Corespondentul Agerpres transmite : Joi au început la Roma lucrările plenarei comune a Comitetului Central și a Comisiei centrale de. control ale Partidului Comunist Italian, în cadrul căreia secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer, a prezentat raportul „Bătălia electorală a P.C.I. pentru salvarea și reînnoirea țării și pentru o nouă conducere politică bazată pe colaborarea tuturor forțelor democratice și populare".în raportul său. secretarul general al P.C.I. subliniază că alegerile de la 20 iunie intervin într-unul din momentele cele mai dificile pentru Italia, arătind că în prezent „ideeâ unei noi conduceri a națiunii se impune, . depășind în importanță pe toate celelalte". „Prima dintre propunerile pe care P.C.I. le prezintă alegătorilor — a arătat el — este ca Italia să fie condusă de un guvern din care să facă parte toate partidele democratice și populare, inclusiv P.C.I.". Potrivit opiniei comuniștilor. pentru, depășirea dificultăților, „acțiunea guvernului va trebui să fie îndreptată în trei direcții principale : o economie sănătoasă ; un stat democratic eficient ; o societate bazată pe ordine și funcțională".

„In politica externă — a spus secretarul general al P.C.I. — Italia trebuie să dezvolte în zona Medite- ranei. în Europa și in lume o inițiativă proprie în favoarea destinderii și păcii și trebuie să-și aducă contribuția la edificarea acelei noi ordini economice internaționale de care este nevoie". „Această poziție, a relevat Berlinguer. prevede rămî- nerea Italiei în N.A.T.O., chiar dacă comuniștii vor face parte din coaliția guvernamentală".Secretarul general al P.C.I. a propus, pentru întreaga durată a crizei prin care trece țara, realizarea „unei vaste coaliții unitare, deschisă tuturor forțelor democratice, o alianță temporară, dar solidă, între toate partidele democratice dispuse să acționeze împreună în parlament și în guvern, pentru o clară și riguroasă operă de însănătoșire și reînnoire". „Societatea socialistă pe care vrem s-o construim — a spus Berlinguer — presupune transformarea întregii structuri a societății. afirmarea și participarea efectivă la conducerea vieții economice și politice a oamenilor muncii, aliați cu toate celelalte forțe productive ale societății". Pe marginea raportului au început dezbateri.
Situația din LibanBEIRUT 13 (Agerpres). — Președintele ales, Elias Sarkis, s-a intîlnit joi pentru consultări cu liderul Partidul Falangelor Libaneze. Pierre Gemayel. una dintre principalele formațiuni politice libaneze.Pe de‘ altă parte, într-o declarație făcută presei. Kamal Jumblatt, liderul Partidului Socialist Progresist, a „subliniat că o condiție obligatorie pentru restabilirea calmului este realizarea unei înțelegeri între partidele politice asupra reformelor structurale. politice, economice și sociale care urmează să fie adoptate. El a cerut in acest scop organizarea rinei mese rotunde. în cursul căreia părțile aflate in conflict, să examineze problemele de fond și să convină asupra unui program de acțiuni.Agențiile internaționale de presă semnalează că situația se menține încordată pe tot teritoriul Libanului, unde joi. dar mai ales în noaptea precedentă, s-au semnalat lupte violente. care s-au soldat cu noi victime umane.

agențiile de presă transmit:
Delegația Consiliului Na

țional pentru Știință și Teh
nologie, condusă de Ion Ursu,președintele consiliului, a efectuat o vizită in Canada, in cursul căreia a purtat discuții cu oameni de știință, cercetători, personalități ale vieții științifice și culturalo canadiene. Au fost reliefate posibilitățile de dezvoltare și diversificare a relațiilor in domeniul științei și tehnicii intre cele două țâri.

Colaborare. Dumitru nicu- lescu, inspector general de stat pentru controlul calității produselor, și Ivan Gruev, președintele Comitetului de stat pentru standardizare, au semnat joi la Sofia planul de colaborare bilaterală directă între instituțiile de specialitatp din cele două țări pe perioada 1976—1980.

Primire. Ru Mu> vicePremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit joi delegația Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei condusă de Dan Râdulescu, adjunct al ministrului, care se află într-o vizită de prietenie in R.P. Chineză.
Vizită. La invitația Comitetului regional Slovacia centrală al P.C. Siov ac, o delegație a Comitetului județean Argeș al P.C.R., condusă de Hie Dima. secretar al comitetului, a făcut o vizită în Cehoslovacia. Membrii delegației s-au intîlnit cu reprezentanți ai organelor de partid și de stat din regiunea Slovacia centrală, au vizitat întreprinderi economice, instituții social-culturale.
Declarație. Directorul regional al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Gabriel Valdes, a declarat, la Lima, că Statele Unite au recrutat. în ultimul deceniu, din America Latină, Asia și Africa un număr de 53 616 cadre de înaltă calificare, relatează agenția Prensa Latina.

Congres. La Moscova a avutloc al treilea Congres al cineaștilor, la care au participat peste 5 000 de regizori, scenariști, actori și critici. Au fost dezbătute probleme actuale ale dezvoltării cinematografiei sovietice. La congres a participat și o delegație de cineaști români.

La sediul organizației Uniunii 
Socialiste Arabe din Alexandria 
s-a deschis expoziția de fotografii 
„Aspecte din România“. La ver
nisaj au participat Mohamed 
Masoud, membru al Comitetu
lui Executiv al guvernoratului. 
Lewa Korayem, comandantul 
zonei militare de nord, oameni 
de cultură și artă egipteni, mem
bri ai corpului consular, un nu
meros public.

LONDRA

Elemente optimiste și incertitudini 
in dosarul petrolului maritim

Aflat în vizită în R.F.G., Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., a avut joi convorbiri cu președintele P.S.D.G., Willy Brandt. Au fost abordate probleme ale situației internaționale și, in mod special, cele legate de securitatea europeană.într-o perioadă în care Marea Britanie este confruntată cu serioase dificultăți e- conomice, știri mai optimiste vin doar din sectorul de prospectare și extracție a petrolului de sub apele Mării Nordului. Frecvent se anunță în presă noi descoperiri de zăcăminte de „aur negru", se fac calcule despre milioanele. de tone extrase, se subliniază perspectiva intrării Marii Britanii „in rîndul țărilor exportatoare de petrol", ca una din căile reducerii marelui deficit al balanței de plăți. Potrivit datelor oficiale, rezervele submarine de petrol descoperite pînă acum se ridică la 1 350 milioane tone și se presupune că ar exista zăcăminte totalizînd 3 190 milioane tone. Departamentul energiei a a- nuntat că anul acesta producția de petrol urmează să ajungă la 15—20 milioane tone, iar în 1980 să treacă de 100 milioane tone. La acea dată, Marea Britanie va deveni una din marile producătoare de „aur negru" din lume.Oferindu-li-se de la început condiții favorabile. un șir de firme petroliere, nu numai din Marea Rrila- nie. ci și din S.U.A.. Canada. R.F.G.. Fran

ța, Japonia etc., au invadat platforma continentală britanică din Marea Nordului, pînă în regiunile nordice ale Scoției, din vecinătatea Mării Nordului. La Inverness. Invergorden și alte localități scoțiene, unde altădată „nu se întîm- pla nimic", în afară de emigrarea multor localnici spre cele_ patru zări, au apărut, peste noapte, orașele- satelit, unde se vorbesc diverse • limbi și unde s-a instaurat mirajul unui nou „Eldorado" al petrolului.în Marea Britanie se pune însă cu tot mai multă insistență întrebarea : cui aparține această uriașă bogăție și ce rol urmează să-i revină pentru redresarea și dezvoltarea economiei, in folosul poporului britanic? Ținînd seama că acest petrol se află în stă- pinirea companiilor care îl extrag și_ il prelucrează. obținînd profituri însemnate, guvernul laburist, ca o reflectare a cerințelor opiniei publice, a creat „Corporația națională britanică a petrolului", prin intermediul căreia urmează să treacă în posesiunea statului 51 la sulă din petrolul Mării Nordului și să se exercite controlul asupra operațiunilor din lar

gul mării. Totodată, s-a precizat că „două treimi din producția de petrol a Marii Bri- • tanii vor fi prelucrate în țară". Recent, primul ministru Callaghan a subliniat că guvernul laburist își menține politica in domeniul petrolului, anunțînd că Departamentul energiei a fost însărcinat să înceapă negocieri cu companiile care operează în Marea Nordului, pentru a le convinge să cedeze „de bunăvoie" cota parte de 51 la sută. Procesul de preluare nu va fi ușor, întrucît s-a constatat, de la primele contacte, că mari companii — ca Shell, Esso. Exxon și altele — se opun planurilor guvernului laburist. Un reprezentant al acestuia a a- vertizat însă clar monopolurile petroliere străine : „Nu avem intenția să permitem companiilor petroliere să treacă peste capul nostru. Petrolul ne aparține, în conformitate cu convențiile internaționale. Recunoaștem contribuția companiilor la prospectarea și extracția petrolului. Dar și companiile petroliere trebuie să țină seama de interesele publice ale Marii Britanii".
N. PLOPEANU

Reuniune. 1,1 cadrul reuniunii de la Paris a miniștrilor de finanțe din țările membre ale O.P.E.C. s-a hotărit alocarea sumei de 400 milioane de dolari Fondului special de ajutorare pentru dezvoltarea agriculturii (I.F.A.D.). Această sumă va fi pusă la dispoziția I.F.A.D. de membrii organizației, cu condiția ca țările occidentale industrializate să ofere alte 600 milioane dolari în vederea completării capitalului inițial ai I.F.A.D. la un miliard de dolari.

Dezvăluiri. Roland Leroy, secretar al C.C. al P.C. Francez, citează in ziarul „L’Humanite" numele a două personalități politice franceze din cadrul U.D.R. care sînt implicate in afaceri de plăți ilicite făcute de către companiile petroliere unor partide politice. Autorul relevă un material din revista de specialitate „Petrole Informations" care recunoaște că unele partide politice, cu excepția celui comunist, au beneficiat de „contribuții" ale companiilor petroliere nu numai în Italia, dar și in Franța.
„Molnia-3". In Uniunea s°- vietică a fost lansat pe o orbită eliptică la mare altitudine satelitul de telecomunicații ,.Molnia-3“ avînd la bord aparatură de retransmisie. Satelitul este destinat asigurării exploatării sistemelor de telecomunicații prin' radio în Uniunea Sovietică, transmiterii programelor televiziunii centrale din U.R.S.S. spre punctele rețelei „Orbita" și cooperării internaționale.
0 nouă experiență nu

cleară subterană 8 fost efec- tuată de Statele Unite în poligonul din deșertul Nevada, a anunțat Administrația pentru cercetarea și dezvoltarea energiei (ERDA).

Convenția sovieto-spa- 
Iliolă *n domeniul transporturilor aeriene, semnată la Madrid, prevede efectuarea de zboruri comerciale regulate între cele două țări, ce vor fi asigurate de companiile Aeroflot și lberia.

Brazilia 8 ratificat Convenția constitutivă a Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.). Cu acest prilej, Jaime Moncayo, secretar executiv al S.EtL.A., a arătat că adeziunea Braziliei demonstrează încă o dată că țările latino-americane sînt hotărite să promoveze ferm cooperarea economică regională la scara întregului continent.
Alocații militare, comisia Senatului S.U.A. pentru problemei» forțelor armate a aprobat proiectul de lege privind achizițiile cu caracter militar în viitorul an financiar, care, după cum s-a anunțat, va începe la 1 octombrie 1976. Potrivit prevederilor proiectului de lege, Pentagonul va primi 31,9 miliarde dolari pentru achiziții de armament.

Poziția Federației celor trei 
mari centrale sindicaleROMA. 13 (Agerpres). — Federația celor trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., U.I.L. și C.I.S.L. — a dat publicității, la Roma, un document în care adresează tuturor partidelor politice constituționale apelul de a desfășura campania electorală într-o atmosferă de calm. Mișcarea sindicală își reafirmă ho- tărirea de a continua lupta activă împotriva acelor forțe care, optind pentru strategia intensificării tensiunii, încearcă, prin provocări, sabotaje și atentate, să creeze in țară o atmosferă de teamă și violență.Federația cheamă partidele constituționale să elaboreze o platformă electorala de natură să ducă la schimbarea politicii economice a Italiei.Federația a declarat că, din rațiuni de ordin politic, a decis să suspende mișcările greviste in perioada finală a campaniei electorale.

Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C. din JaponiaTOKIO 13 — Corespondentul A- gerpres transmite : Analizînd evoluția situației politice din Japonia în perspectiva alegerilor generale. Plenara a VIII-a a Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia a hotărit amînarea Congresului ordinar al P.C.J. și convocarea unui Congres extraordinar al P.C.J. în ultima parte a lunii iulie. Pe agenda acestui congres vor fi înscrise puncte referitoare la politica și programul pentru alegerile generale și revizuirea parțială a programului și a statutului partidului.

• TURISM PE ME
LEAGURILE INCAȘILOR. Guvernul peruan se străduiește, cu sprijinul UNESCO, să stimuleze turismul in regiunile care au constituit leagănul civilizației incașe, nimicită de conchistadorii spanioli. Investițiile de ordinul a 70 milioane de dolari vizează restaurarea și protejarea monumentelor incașe dintr-o zonă de 85 000 de kmp. al cărei centru îl constituie faimoasele vestigii de la Machu Picchu. Este vorba de nucleul imperiului incaș, care, în momentul apogeului său, se întindea pe o suprafață de 950 000 de kmp.

® INSECTĂ APĂRĂ
TOARE A PORUMBU
LUI. Un prețios aliat in cadrul luptei împotriva dăunătorilor culturilor cerealiere il constituie o insectă — trichograma, de dimensiuni minuscule și a cărei larvă-parazit se hrănește cu embrionul altor insecte ce distrug porumbul. Pentru a folosi serviciile acestui aliat, în U.R.S.S., Franța, Mexic s-au făcut progrese însemnate pe calea creării unor „crescătorii" artificiale de trichograme, care apoi să fie răspindite în lanurile de porumb.

• FICȚIUNE SI REA
LITATE. Revista franceză „Historia" publică amănunte inedite despre viața scriitorului Ponson du Terrail (1829—1871), autor de romane-foileton, al căror faimos personaj Rocambole (resuscitat, recent, prin intermediul micului ăcran) a dat naștere expresiei „aventuri rocambolești". Prolificitatea scriitorului era ' extraordinară : numai în doi ani (1858—1859) a dat la iveală nu mai puțin de 73 volume ! în scrierile sale mișunau mii de personaje și pentru a nu se încurca in ele. obișnuia să rtnduiască pe o masă lungă păpuși în miniatură, îmbrăcate în hainele „eroilor"; în momentul cind unul din aceștia era ucis, păpușa respectivă era închisă intr-un vast dulap, veritabil „cimitir" al personajelor literare. Dar cel mai palpitant roman al său nu constituie o plăsmuire a imaginației, ci l-a trăit aevea : în timpul războiului franco-pru- sian a creat un detașament de partizani. mulți atribuindu-i chiar paternitatea ideii operațiunilor moderne de guerilă. în cursul unor acțiuni temerare, cea mai mare parte a membrilor detașamentului au fost uciși, iar du Terrail a murit de durere.

Intemperii.14 persoane și-aupierdut viața din cauza unor puternice furtuni care s-au abătut asupra coastei turcești a Mării Egee. Grindina care a căzut provocat importante pagube plantațiilor de bumbac și de tutun.
în favoarea restabilirii libertăților

democraticeSTRASBOURG 13 (Agerpres). — Parlamentul C.E.E. este favorabil unei legalizări grabnice a tuturor partidelor politice din Spania, inclusiv a partidului comunist, se arată într-o rezoluție adoptată la Strasbourg, la încheierea unor dezbateri asupra situației politice din Spania. Rezoluția cere autorităților de la Madrid să restabilească libertățile individuale, politice și sindicale și ,să acorde amnistie tuturor deținuților politici.

în SpaniaLuind cuvintul in cadrul dezbaterilor, Maurice Faure (Franța) a exprimat dezideratul ca Spania să întrunească cit mai grabnic condițiile prealabile pentru adeziunea ei la Piața comună în cadrul unei evoluții spre un regim democratic autentic. Alți vorbitori au insistat, de asemenea, asupra necesității ca Spania să evolueze spre o democrație pluralistă independentă și liberă.
ISTANBUL

Conferința miniștrilor de externe din tarile islamiceISTANBUL . 13 (Agerpres). — La Istanbul continuă Conferința miniștrilor de externe din țările islamice. în cuvintul său. reprezentantul Turciei. Ihsan Sabri Caglayangil. și-a exprimat speranța în posibilitatea transformării Mării Egee intr-o mare a păcii și cooperării prin angajarea de negocieri intre Turcia și Grecia. El a anunțat, totodată, ca guvernul turc

recunoaște Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ca fiind reprezentantul legitim al poporului palestinean și că a acceptat deschiderea de către O.E.P. a unei reprezentante in Turcia. Referindu-se la situația din Cipru. Ihsan Sabri Ca- glayangil a subliniat că această problemă poate fi rezolvată numai pe calea negocierilor.

IN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Femeile și activitatea profesională: 
discriminările persistăFemeile care exercită o activitate productivă — în număr de peste jumătate de miliard — reprezintă astăzi circa o treime din efectivul mondial al forței de muncă — subliniază statistici recente ale Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.). Privind în perspectiva a- nului 2000. experții O.I.M. apreciază că se vor produce o serie de mutații sensibile. în sensul sporirii rolului femeii în domeniul muncii. Este vorba, în primul rind, de creșterea procentajului pe care-1 reprezintă forța de muncă feminină în sectoarele moderne, de primă importantă, ale economiei. în același timp, este de prevăzut creșterea ponderii femeilor angajate în activități profesionale în țările în curs de dezvoltare.Ținînd seama de creșterea rolului și importanței elementu

lui feminin în sfera producției materiale, documentele O.I.M. e- vidențiază necesitatea intensificării acțiunilor de lichidare a discriminărilor față de femeie, care continuă să persiste în diferitele țări ale lumii. „în prezent — se arată într-o publicație recentă a organizației — in țările industrializate salariile femeilor reprezintă in medie circa 50—80 la sută din valoarea salariului bărbaților". Așa, de pildă, in S.U.A., in 1973. salariul anual mediu al unei muncitoare reprezenta numai 3/5 din salariul bărbaților, iar femeile angajate in industria manufacturieră cîști- gau, în medie. mai puțin decit bărbații cu 52,5 la sută in Japonia, cu 40.7 la sută in Anglia și cu 35,6 la sută în Belgia.„Principiul egalității in remunerare pentru muncă egală este aproape universal ad

mis — observa publicația citată — dar a- plicarca sa intimpină încă obstacole". în plus, se arată în continuare, foarte adesea accesul femeilor la posturi de mai mare răspundere este limitat în mod arbitrar, iar șansele lor de promovare sint mai mici.Inegalitatea față de femei persistă și în domeniile educației, învățămîntului și formării profesionale. Deosebit de deficitară este apreciată formarea profesională a femeilor în țările vest- europene. „Numai printr-o integrare diversificată, alături de bărbați, în toate ramurile economiei se va putea ajunge la evitarea unor discriminări ce continuă să persiste" — notează, în această privință, un raport recent al Pieței comune.
Corneliu VLAD

Geneva

« CAPSULĂ DE SAL
VARE ÎN COSMOS. Administrația americană pentru astronautică și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a pus la punct o capsulă specială pentru salvarea echipajelor navelor spațiale in caz de accident. Este vorba de un balon din material plastic, umplut cu oxigen, în care se pot refugia astronauții, in așteptarea unei nave care să le vină in ajutor. Trecerea din navă în capsulă ar urma să se facă prin alunecarea de-a lungul unui cablu, la fel cum se procedează pentru a se trece, în marea deschisă, de pe un vas pe altul. Vor fi înzestrate cu asemenea capsule navele cosmice recuperabile ce vor fi lansate spre sfirșitul deceniului.

• EXPEDIȚIE TEME
RARĂ. Un japonez în vîrstă de 35 de ani, Naomi Uemura, a efectuat o călătorie de 12 000 km peste întinderile arctice, între coasta vestică a Groenlandei și Alaska. întreprinsă cu o sanie trasă de clini, expediția a durat 16 luni, cu o pauză de șase luni făcută în insula canadiană Victoria. Pasionat explorator, Uemura a escaladat anterior, în cadrul unei expediții japoneze, muntele Everest și a parcurs singur 6 000 km pe Amazon.

• REGENERARE. Butrina Shrimana, în virstă de 105 ani, din statul Uttar-Pra- desh (India), traversează o perioadă de adevărată renaștere : în ultimele șase luni i-au crescut 20 de dinți- (la vîrsta de 70 de ani și-a pierdut întreaga dantură). Ea a declarat ziariștilor care au vizitat-o că, îndată după reapariția dinților, a început să se simtă întinerită. Rememorîndu-și viața. Shrimana a povestit că a fost măritată cu forța la 11 ani. în prezent are 408 urmași — copii, nepoți și strănepoți. Ce] mai ..mic" dintre copii a implinit 68 de ani.
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