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Datorită seriozității 
care muncește și se pregă
tește profesional, Mihai 
Krech, de la Întreprinderea 
„Independența" din Sibiu, 
este unul dintre cei mai 
buni strungari din unitate.

CU

„AURUL VERDE“
AL PATRIEI ® NOI CAPACITĂȚI 

INDUSTRIALE

în aceste zile, pe șantierele de locuințe mureșene se lucrează intens, tn primul an al noului cincinal, localitățile mureșene se vor îmbogăți cu alte 3 080 apartamente, precum și cu numeroase obiective social-culturale.
® ÎN STADIU FINAL DE 
DARE IN FUNCȚIUNE

mai bine conservat,
mai eficient gospodărit !

leri a fost dat publicității — și supus, astfel, dezbaterii publice - 
PROIECTUL PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU CONSERVAREA Șl DEZ
VOLTAREA FONDULUI FORESTIER IN PERIOADA 1976-2010, document de 
excepțională însemnătate, care stabilește pentru prima cară măsurile pe ter
men lung, cu consecințe deosebit de favorabile în gospodărirea fondului fores
tier, ca și eforturile ce trebuie depuse in vederea ridicării acestui sector la ni
velul general de dezvoltare economico-socială. Proiectul Programului de mă
suri reflectă grija deosebită pe care partidul și statul nostru o acordă conservă
rii, dezvoltării și bunei gospodăriri a pădurilor — grijă in care se descifrează o 
strînsă împletire a unor importante rațiuni economice cu dragostea caldă 
pentru natura și frumusețile acestui pămînt, exigențele pe care le impune va
lorificarea superioară a acestei mari avuții naționale.

D® la Ministerul Construcțiilor Industriale aflăm că, în primele zile ala anului 1976, au început să producă un număr de 14 noi capacități Industriale. Astfel, la Buzău și Ploiești au intrat în circuitul productiv două obiective destinate construcției de utilaj tehnologic chimic și metalurgic, iar la Șantierul naval Brăila, încă două secții în cadrul cărora vor putea fi construite 14 cargouri anual. Tot îp primele zile ale lui ianuarie, au intrat în exploatare la Turda, în cadrul întreprinderii „Electroceramica“, un nou sector pentru fabricarea izolatorilor electrici ; la Combinatul pentru lianți Fieni — instalația de calcar granulat ; Ia Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea — o nouă instalație pentru producerea policlorurli de vinii. Alte capacități au îmbogățit zestrea tehnică a întreprinderii chimice „Sinteza" Oradea și a fabricii de medicamente „Terapia" din Cluj-Napoca.

• EXPLOATAREA 
RAȚIONALĂ 

A SONDELOR

Petroliștil schelelor de extracție aparținând Trustului petrolului din Ploiești, care au încheiat cincinalul precedent cu 45 de zile mai devreme, au pășit în noul an cu rezultate remarcabile. De la același număr de sonde, exploatate rațional, el au înregistrat sporuri de producție superioare celor prevăzute în plan, livrînd astfel, rafinăriilor, suplimentar. în primele 5 zile, aproape 100 tone țiței. Se evidențiază sondorii schelelor Boldești și Berea.

Fabricile de nutrețuri combinate de la Sibiu șl Codlea au intrat în stadiu final de dare în funcțiune. Alte nouă asemenea unități sînt în construcție, și pină la sfîrșitul anului vor intra în producție.Cu noile unități ce vor intra în funcțiune in acest prim an al noului cincinal, producția de nutrețuri combinate va crește cu circa un milion tone. Va continua, totodată, dotarea fabricilor cu mijloace specializate pentru transportul și desfacerea la ferme a nutrețurilor.De menționat că în prezent peste 95 la gută din utilajele »1 instalațiile necesare dotării acestor întreprinderi sînt fabricata în țară. (Agerpres)

e știe — și știința demonstrează cu exactitate — că pădurile, pe lîngă valoarea lor e- conomică, îndeplinesc și o importantă funcție naturală în menținerea echilibrului ecologic, fiind considerate adevărați „plămîni“ ai planetei. Mai mult de două treimi din cantitatea totală de oxigen a planetei este produsă de vegetația forestieră. Numai pentru formarea unei tone de masă lemnoasă, de pildă, pădurea absoarbe din atmosferă 1.8 tone de bioxid de carbon și elimină 1,32 tone de oxigen. In procesul creșterii curente anuale din țara noastră, pădurea produce aproximativ 25 000 000 tone de oxigen și reține cel puțin 30 000 000 tone de bioxid de carbon.Este incontestabil că în ultimii ani s-au întreprins acțiuni privind raționala gospodărire a pădurilor, dar tot atît de adevărat este că în acest domeniu s-au manifestat o serie de neajunsuri care au dus la o scădere a calității unor zone pă- duroase. atît prin exploatări a- buzive în unele bazine, cît și prin insuficienta preocupare pentru reîmpădurirea suprafețelor dezgolite. Tocmai de aceea, pornind de Ia asemenea realități, programul cuprinde într-o concepție unitară „măsurile ce se impun pentru introducerea unui regim normal .de tăiere și regenerare a pădurilor, care să asigure o eficiență maximă a exploatării acestora, apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, ameliorarea funcțiilor de protecție ale .pădurilor și sporirea volumului lemnului pentru utilizări industria-

le ; îmbunătățirea în continuare a gospodăririi vînatului și a pescuitului în apele de munte ; dezvoltarea recoltării și valorificării superioare a produselor accesorii ale pădurilor ; ridicarea nivelului profesional al cadrelor tehnice, corespunzător gradului de complexitate a gospodăririi pădurilor ; legarea mai strînsă a cercetării și proiectării de diferitele zone forestiere ale țării“. Esențial este faptul că in program sint stabilite nu numai principalele direcții de acțiune, dar și sarcinile cu caracterul cel mai precis și concret, infiicîndu-se cu exactitate ce trebuie întreprins în vederea ameliorării generale a activității din silvicultură, precum și a creșterii contribuției acesteia la venitul național.Sînt sarcini care privesc, desigur, în primul rînd, pe lucrătorii din acest important domeniu de activitate, dar, implicit, sînt sarcini care ne privesc pe noi toți, chemați să păstrăm și să respectăm această inestimabilă avuție națională. Tineretul patriei descifrează din prevederile acestui program obiective și direcții clare de acțiune, un fertil perimetru de manifestare a spiritului de inițiativă. Prin tradiție, un capitol distinct în cadrul planurilor de muncă patriotică ale organizațiilor U.T.C. 11 constituie activitățile din silvl-

cultură. Programul oferă, tn a- ceastă privință, largi posibilități de amplificare a eforturilor în desfășurarea acțiunilor de împădurire. de curățire și întreținere a bazinelor forestiere, a pășunilor, de recoltare și valorificare superioară a semințelor și fructelor de pădure. în proiectul documentului supus dezbaterii se precizează : „Prin plantațiile de salcim și tei prevăzute (120 mii ha) să se extindă baza meliferă în fondul forestier, iar prin plantații de dud în alin’n- mente, de-a lungul șoselelor din apropierea satelor, îa perdelele forestiere de protecție, pe liziera pădurilor. în jurul cantoanelor silvice să se asigure condiții de dezvoltare a sericiculturii“. Aceasta impune măsuri ho- tărîte din partea organizațiilor U.T.C. în vederea extinderii și generalizării inițiativei adoptate de Congresul al X-lea al U.T.C. — „Plantațiile tineretului“. Este datoria acestora ca, în colaborare cu inspectoratele și ocoalele silvice, să treacă neîntirziat la stabilirea zonelor propice acestor plantații, la asigurarea bazei materiale necesare. Fiind un sector unde forța de muncă tî- nără poate avea o eficiență spo-

• CONDIȚII OPTIME 
PENTRU MINERI

I. ANDREIȚĂ 
DUMITRUC.

Fertilizarea 
ogoarelor — 
o activitate

Vîn plină 
desfășurarePe ogoarele județului Brăila se lucrează intens la pregătirea recoltelor din acest an. Pînă în prezent au fost transportate în cîmp peste 105 000 tone îngrășăminte organice, fiind fertilizate peste 4 500 ha, destinate în principal culturilor de sfeclă de zahăr și legume. In cursul acestei luni vor fi transportate în cîmp încă 80 000 tone îngrășăminte naturale. Unitățile fruntașe în această acțiune sînt cooperativele agricole de producție Bărăganu, Stăncuța, Tătaru și Sihleanu. Concomitent în toate unitățile cooperatiste se fac pregătiri pentru amenajarea răsadnițelor, județul Brăila urmînd să-și sporească în acest an suprafața cultivată cu legume cu încă 1100 ha.
PENTRU FOLOSIREA

CU EFICIENTĂ SPORITĂ
A PAMINTULUIIn cooperativele agricole din județul Timiș au fost Inițiate noi acțiuni menite să contribuie Ia folosirea cu eficiență sporită a pămintului, mărirea suprafețelor arabile și creșterea producției agricole. In primul an al noului cincinal, suprafața culturilor irigate se va extinde cu aproape 5 000 ha, iar cea supusă îndiguirilor și desecărilor — cu peste 23 000 ha. Tot în acest an, cooperativele agricole de producție din județ vor executa lucrări de combatere a eroziunii solului pe mai bine de 2 500 ha. în timp ce alte 2 500 ha. vor fi redate circuitului producției a- gricole, prin defrișări, desființarea unor drumuri agricole și cultivarea unor terenuri situate în incinta gospodăriilor și instituțiilor locale. (Agerpres)

La Exploatarea minieră Pe- trila, din bazinul Văii Jiului, unitate care a extras tn 1975, peste prevederi, mai mult de 54 000 tone de cărbune, noul an a început în condiții S-au efectuat în acest scop lucrări de deschideri și pregătiri pe 1,5 km de galerii s-au amenajat pentru a fi date în exploatare 8 abataje cameră, iar două abataje cu front mai mare de lucru au fost dotate cu combine de tăiere mecanizată a cărbunelui.

optime.

• MUNCĂ INTENSĂ 
PE ȘANTIERELE 
DE LOCUINȚE

Foto: O. PLECAN

Pașii spre oraș
Iul și sfeclei de zahăr. $1, pentru că Bucecea se află în chiar inima acestei zone de cultură, s-a hotărît construirea în comună a unei fabrici de zahăr moderne, care a intrat în funcțiune în 1958. Acesta, după spusa președintelui Gheorghe Alexa, a fost al doilea pas mare către oraș. Imediat, o bună parte din cei 5 000 de locuitori ai comunei au devenit muncitori. Puterea economică a localității, condiție primordială a dezvoltării, a crescut incomparabil. Din acest mo. ment s-a simțit nevoia construirii unui club muncitoresc, a unor blocuri de locuințe, a canalizării, a modernizării și sistematizării unui număr de străzi care duceau spre fabrică. Și, ce-i mal important : cu fiecare săptămînă care trecea, cu fiecare lună, cu fiecare an, această convertire a unor țărani în muncitori calificați dar și în oameni cu o conștiință mai ridicată, traiul zi de zi alături de ei, de altfel ca și pînă atunci, au' adus în viața Bucecii un plus de ordine și disciplină, spiritul muncitoresc din fabrică trecînd în C.A.P., ca șl în celelalte sectoare de activitate ale comunei.

preună cu toate celelalte binefaceri ale agriculturii făcute în comun, puterea economică a Bucecii a crescut an de an. Oamenii de aici au hotărît să dea o atenție sporită zootehniei. Si iată, în litri de lapte pe cap de
meni împovărați de griji, cum puteai întîlni și-n restul satelor moldovenești.—• Eu m-am înscris în colectivă primul, îmi spune Gheorghe Alexa. președintele cooperativei agricole de producție din Buce-

Pină prin 1958, se putea spune că întreaga viață economică a satului acesta gravita în jurul zilei de joi. Explicația e simplă : la Bucecea joia se ținea și încă se mai ține iarmarocul. Pe a- tunci însă, iarmarocul bucecean avea un pitoresc deosebit, dacă așa ceva se poate numi pitoresc : pe toloaca unde noroiul ajungea pînă la ' mădeau sate, cu zare — d(j la .Marginea, cherestea din Humor, făină, piei, ouă, tot ce se putea găsi prin gospodăria omului doritor de un ban sau strîns cu ușa de nevoi. Pentru localnici, joia era un fel de zi de sărbătoare chiar mai importantă decît duminica. Pe ulițe lume multă, căruțe, vite, oameni clătinîndu-se după cinstirea mai îndelungată a aldămașului, ne- gustorași în straie pe jumătate țărănești, pe jumătate orășenești, femei și copil adunați buluc la parapetul podului de pe „Ulița Mare“, pe sub care, de cîteva ori pe zi, trecea spre Botoșani ori spre Verești trenul. Da, și trenul avea marea lui importanță. Amplasarea pe linia ferată catapulta Bucecea mult deasupra celorlalte sate deși, privând-o critic, remarcai aceleași case nevoiașe, același colb pînă la glezne, aceiași oa-

butucul roții se îngră- țărani din douăzeci de puținul lor scos la vîp- animale, păpușoi, oale
® Un primar și un președinte de cooperativă agri
colă, despre trecut, prezent și viitor • De la colbul 
pînă la glezne, la kilometrii de trotuare ® Spiritul 
muncitoresc stă bine și satului. • Sistematizarea, o 

realitate în devenire.

vacă, realizările din ultimii cîțiva ani, la Bucecea, unde nu se crește nici Pinzgau, nici Si- menthal, ci vaca autohtonă : 3 342, 3 620, 3 820, 3 830. Producții mari au fost obținute aici și în fermele de cîmp. Astfel, pentru rezultatele lor deosebite, cooperatorii bucecenl au reușit să a- ducă aici, de trei ori, „Ordinul Muncii“ cl. I șl, în 1974, titlul de „Erou al Muncii Socialiste“, conferit cooperativei agricole de producție pentru cantitatea record de sfeclă de zahăr pe hectar : aproape 60 de tone.Aici, în nordul Moldovei, pă- mîntul și clima priesc foarte bine în special culturii cartofu-

cea. Doi ani am fost brigadier zootehnist, p’ormă, pînă-n prezent, numai președinte. Așa au vrut consătenii. Din această funcție, pentru că zilnic îmi trec prin fața ochilor fel de fel de cifre, fel de fel de date, fel de fel de oamenj și fel de fel de probleme, pot să spun că marele . urcuș al comunei a început o- dată cu cooperativizarea. Acesta a fost primul pas. Primul pas către oraș — precizează ei.Insistăm asupra primului pas. Prin cooperativizare, care a adus cu ea organizare superioară, metode agrozootehnice înaintate, planificare riguroasă, mașini de mare randament, îm-

Constructorii de locuințe din județul Mureș au Încheiat bilanțul anului trecut cu importante succese. Ei au ridicat și dat în folosință la Tg. Mureș, Sighișoara, Reghin, Tirnăveni, Luduș și în alte localități 3 000 apartamente, cu aproape 400 mai mult decit prevederile de plan. Pentru tinerii nefamiliști au fost construite, de asemenea, blocuri însumînd peste locuri.
DRAGOMIR HOROMNEA
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Post-scriptum la inaugurare

Casa de cultură
din Deva

Cu citva timp in 
urmă, a fost inau
gurată noua casă de 
cultură a municipiu
lui Deva, un edificiu 
monumental, care, 
prin finuta sa arhi
tecturală, se inte
grează armonios in 
structura urbanisti
că a noului centru 
civic. La spectacolul 
festiv organizat 
acest prilej au 
cipat sute de 
nici pe ale 
chipuri era 
un puternic 
ment de mindrie și 
satisfacție. Fiecare 
secvență a spectaco-

cu 
parti - 
local- 
căror 

vizibil 
senti-

lului era marcată 
aplauze adresate 
numai artiștilor 
pe scenă ci și celor 
care au i' ’ 
frumosului 
mint de 
Admirind 
tatea elementelor de
corative inspirate din 
arta populară hune- 
doreană, gindurile 
spectatorilor se în
dreptau. desigur și 
spre cel care a con-

dat viată 
așezi- 

cultură. 
originall-

AL. BÄLGRÄDEAN

(Continuare 
în pag. a ll-a)

MICROÌNTREPRINDEREA
o realitate, nu doar un experiment
Cele 4 milioane, averea în lei, a microîntreprinderii Grupului școlar M.I.U. din Iași, se află „în bancă“. Se știe bine de pe acum în ce vor intra acești bani cîștigați de eleve șl elevi .pe parcursul orelor-muncă, orelor- învățătură. ridicarea a re, ce vor construcție, foarte tru viitoarele ateliere, deja se află în școală, au început de pe acum să producă, puse, gospodărește în locuri descoperite a fi cit de cît disponibilă. în 11 luni, fabrica școlii a dat beneficii de două milioane.Dar, de acum, toate astea se află la timpul trecut, căci s-a intrat în planul pe anul 1976. începe ofensiva pentru milionul în plus, față de anul trecut, anticipat în consfătuirile de producție unde au fost lansate cifrele de plan pe anul 1976. Deciziile interne, îndosariate între actele microîntreprinderii, și cele ale fiecărei secții, sînt departe

Aprobările pentru încă două atelie- intra curând, în există. Mașinile, modernele mașini pen- viitoarele ateliere, află în școală,

In pagina a 2-a

Muzică
ușoară, da,
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RAȚIUNE
Șl PROGRES

LIVIU MITRÄNESCUluminilor" ți cheie ale evo- rațiunea și 11- privite în co-

Pe marginea consfătuirii județene 
a microintreprinderilor

școlare din lași

birocratic, 11- rezonanță de „Noi, colecti-de a avea un iz tera lor avînd o mare frumusețe : vul de conducere al școlii și conducerea microîntreprindcrii, am luat hotărîrea să vă încredințăm' Acest fapt, o tem de . .mîntului modern și eficient ce se practică azi. Conducerea treburilor de producție și educație din fabrica școală e dată în mina elevilor, a organizației U.T.C.A fost dată pe miini bune. O afirmație meritată. Aceste mîini istețe strunesc cu pricepere — poate nu îndeajunsă încă — și

sarcinile de mai jos...“.„noi“ reprezintă, de pedagogie și un sis- educație potrivit învăță-

cu multă, multă ambiție muncitorească, întreaga avere materială șl morală a mîcroîntre- prinderii.„Vă mulțumim pentru modul cum ați îngrijit astăzi bunurile pe care le-ați avut ia dispoziție“. Afișul acesta se află pe ușa fiecărui atelier, cabinet și clase. Un amănunt, s-ar putea crede. Dar nu, nu este un amănunt. E un execelent mijloc „de a da în primire“ un loc de muncă, de învățătură și de a sugera, prin acest „mulțumesc“ anticipat, că trebuie să aibă grijă de bunuri în calitatea lor de proprietari. Ateliere de țesut, de confecții, de tricotaje, cu par-

chet lăcuit, sa și în clase, ca șl tn cabinete, para o exagerare. La prima vedere, însă, căci, apoi, observi ținuta impecabilă, cu încălțăminte specială, care nu murdărește și nici nu face zgomot — un studiat mediu ambiant de muncă. Ca, mai departe, să observi că de aici începe ordinea, plăcerea de a munci, de aici vine mîndria pentru ceea ce vor fi — tinere muncitoare, în fabricile pentru care se pregătesc.Cornelia Moraru, elevă, directoarea microîntreprinderii, — ca și toți șefii de ateliere și de echipe pe care i-am cunoscut — are dezinvoltura celui ce ține bine în mînă frînele unei micro- întreprinderi cu 2 000 de muncitoare și muncitori. Pentru o muncă competitivă, pentru disciplină se acționează cu ajutorul unui afisaj bogat. întreaga activitate productivă a microîn-
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Il-a)

însă nu
cîntece de
necîntat !
O ancheta a ziaru
lui nostru cu parti
ciparea unor cu- 
noscuți compozitori, 
poeți, muzicologi, 
autori de texte și 

interpreți

De la ;,secolul pînă azi, valorile luțiel omenirii — bertatea — au fost relație, iar interdependența lor a fost considerată ca ceva de la sine înțeles. Iată însă că în societatea ce își zice a „abundenței“, a „consumului“ în „lumea iiberă" se manifestă și unele dezamăgiri : creșterea gradului de raționalizare a unor procese sociale n-a condus în mod necesar la creșterea gradului de libertate. Marile organizații raționale s-au dovedit a fi birocrații rigide în care individul cenușiu și insignifiant se pierde cu totul devenind, după expresia umoristului francez Daninos, acel „oarecare domn Blot“ perfect a- semănător cu ceilalți ; știința, căreia datorită raționalității elfunciare i s-a acordat un loccentral, nu a făcut ca oamenii acestei societăți să trăiască e- manclpațî de mituri, superstiții, traume. Dispozitive sociale reglate rațional — remarcă sociologul american W. Mills — nu au generat cu necesitate o mai mare libertate nici pentru individ, nici pentru societate, ba chiar se folosesc adesea ca Instrumente de tiranie și manipulare, de sabotare a însăși capacității de a acționa ca om liber. Omul muncii manipulat astfel, stors metodic de energia sa creatoare, nu trăiește satisfacția muncii sale, se simte „înstrăinat“ — fenomen observat încă de Marx în scrierile sale de tinerețe — și caută relaxarea, deconectarea în distracții, în „to- carea“ timpului liber. Găsește însă și aici o adevărată industrie a profitului specializată în „timpul liber“ care-i organizează si „raționalizează“ și acest fragment al vieții sale răpindu-i sentimentul autenticei libertăți. Singur în mulțime, individul „lumii libere“ urcă în fiecare zi bolovanul cenușiu al existenței sale automate ca acel personaj mitologic Sisif ce l-a inspirat pe Camus în descrierea omului „absurd“.

Toate cele spuse șl fneă altele au trezit diverse reacții de la poziții filozofice existențialiste ce încearcă să „salveze“ individul tocmai prin exagerarea individualismului, pînă Ia pestrițele mișcări „protestatare“ ale unor categorii de tineri ce contestă odată cu aspectele negative și valori autentice — știința, civilizația tehnologică cărora le opun o așa-zisă revenire la natură, revenire în mod trist confundată cu o viață gregară, dezordonată, cu promiscuitatea, pletele, drogurile și renunțarea la igienă.Situația ciudată, contradictorie a rațiunii, ce pe măsura realizării sale produce .și efecte neașteptate — iraționalitate, non- libertate — este reală dar nu universală. Raționalizarea proceselor economice, știința și aplicațiile el nu duc în mod nemijlocit la înstrăinarea omului, la transformarea lui într-o anexă a mașinii, la „omul automat“ sau la „robotul jovial“ — după expresiile unor psihologi și sociologi occidentali. Omul este dezumanizat de om, de sistemul relațiilor sociale în care este angrenat. Rațiunea însăși este a- lienată de modul și scopul în care este folosită, „manipulată“. Principiul marxist al abordării concret Istorice promovat cu consecvență de partidul nostru ne obligă deci să precizăm : despre ce fel de raționali- cărui sistem utilizarea ei ? fi“ a siste- la care ne
tate este vorba ? social aparține „Rațiunea de a mulul capitalist referim este obținerea profitului pe toate, căile și mijloacele, eficiența cit mai mare a sistemelor economice fiind măsurată tocmai în această capacitate de stoarcere a ciștigului. Dintre personajele caracteristice care populează sistemul putem menționa două spre ilustrare : „avarul“ și „politicianul machiavelic“ — cum le numește sociologul W. Mills

(Continuare in pag. a ll-a)
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Pregătiri pentru viitoarea campanie agricolă

Mecanizatorii - in fața unor
noi și sporite exigențe

Campania agricolă de primăvară, prima din cincinalul revoluției tehnico-științifice, ridică In 
fața lucrătorilor din agricultură sarcini sporite, exigențe deosebite. Intre acestea, nu puține sînt răs
punderile ce revin stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, mecanizatorilor în general, care se află 
acum in plină acțiune de reparații și revizii tehnice.

— Practic, pentru noi campania de primăvară a început — ne spune tovarășul_ Trif Milin- ton, vița, județul dacă camdată al Și. ., ne bucurăm că debutăm în cincinal cu o bună platformă a rezultatelor dobîndite pînă acum. Planul pe 1975 a fost de 19 840 000 lei ; noi am efectuat lucrări în valoare de 22 milioane lei. Economii bune am obținut și la capitolul cheltuieli la mia de lei producție. O dovadă că munca a mers bine o constituie și faptul că cei 200 de mecanizatori, mecanici de întreținere și șefi ai sectoarelor unice de mecanizare au primit o retribuție suplimentară în valoare de 750 000 lei. Sarcinile actualului cincinal ridică în fața noastră noi exigențe, sporite.Conducătorul unității ne invită să urmărim împreună grafice, pe decade, zile și chiar pe ore. Ele consemnează „la zi“ cîte utilaje au fost reparate, la ce se lucrează, ce-a mai rămas de făcut. Concluzia care se desprinde este cît se poate de clară : toate reparațiile,. la întreaga gamă de mașini, se află în substanțial avans. Dar, pentru aceasta, se cuvine a vorbi mai întîi despre modul de organizare a activității. O bună parte din reparațiile care nu necesită intervenții deosebite se realizează în cele patru sectoare unice de mecanizare. Acestea au fost dotate cu ateliere, rampe de spălat, platforme tehnologice. In cadrul fiecărui sector există si o secție service. Aici sînt reparate utilajele de pregătire a solului și întreținere a culturilor __ grape cu discuri, combinatoa- re, tăvălugi, mașini de fertilizat • și de combatere a dăunătorilor ; practic, toate agregatele necesare lucrărilor din urgența I a campaniei agricole. Și tot practic, la această au fost află în ționare, șirii în

directorea se în atelierelor ..trebuie
la S.M.A. Gri- Ialomița — chiar desfășoară deo- spațiul restrîns de reparații, să mărturisesc,

oră mașinile respective revizuite și reparate, se deplină stare de func- așteptînd momentul ie- eîmp. In atelierul de la

centrul unității se repară agregatele mari, complexe : tractoarele, combinele de recoltat cereale și plante de nutreț, pre- ‘ i. remorcile, ajutați cu ex- această Pentru
sele de balotat paie, r. In atelier, 12 mecanici, de 40 de mecanizatori periență, răspund de importantă activitate, un mai mare randament, o sporită productivitate și o calitate înaltă a reparațiilor, activitatea a fost organizată, în actuala campanie, pe posturi fixe, deservite de echipe specializate. Cel dintîi este locul unde se diag- nostichează defecțiunile tractorului. Pînă acum, această operație se făcea din ochi, după
Din experiența

5. MĂ Grivița

județul Ialomița

spusele mecanizatorului care lucra pe utilajul respectiv, apoi prin demontare. Tractorul este verificat pe un ștand de probă și încercări. In 10—15 minute el intră în regim de lucru, ca a- tvnci cînd s-ar afla în brazdă. Cu dispdhitive speciale realizate în unitate prin autodotare se verifică instalațiile electrică, hidraulică, presiunile pe circuite, alte subansamble. Acest fapt permite echipelor de la posturile specializate pe subansamble să intervină — fără a mai fi nevoie de demontarea întregului agregat.,— și să remedieze operativ defecțiunea. Mihai Ghioz- deanu, șeful echipei de detectare a defecțiunilor, ne spune că apliclnd această metodă nouă a reușit să diagnosticheze pină acum toate cele 84 de tractoare supuse reparațiilor, dintre care

57 sînt deja reparate, Dobre Ștefan, șeful atelierului, ne face cunoștință cu mecanicii care răspund de aceste posturi : Radu Vasile, Necula Nicolae și Pădu- reanu Gheorghe, ajutați de strungarii Munteanu Vasile și Constantin Radu.în sfîrșit, să ne oprim puțin și asupra celei de-a doua direcții, asupra căreia directorul unității spunea că se acționează: pregătirea profesională a celor care vor lucra cu aceste mașini în campania de primăvară. Așa cum ne declară tînărul inginer Constantin Gruiescu, șeful sectorului producție — „acțiunea abia a debutat ; ea este, insă, temeinic pregătită“. în principal, este vorba de cursurile agrozootehnice. Conform indicațiilor forului de specialitate, în S.M.A. au fost organizate 5 grupe ; patru la secții și una la centru, la care sînt antrenați toți lucrătorii din S.M.A. Lectorii au fost selectați din vreme, bibliografia de asemenea. La toate cercurile au fost ținute primele două lecții, care au avut ca obiectiv: politica agrară a partidului și statului nostru, principalele sarcini ale agriculturii (inclusiv ale unității respective) în 1976 ; căile sporirii productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție ; democrația cooperatistă ; probleme statutare și de legislație. Celelalte lecții au teme specifice, izvorîte din realitățile "concrete ale fiecărui loc de muncă. La aceasta se adaugă preocuparea constantă pentru mărirea numărului celor ce deprind mînuirea mașinilor agricole. In prezent, 15 cooperatori urmează o școală de un an pentru a deveni mecanizatori. Alți 50 de țărani cooperatori învață în cadrul S.M.A.-ului conducerea tractorului, constituindu-se. în perioadele de vîrf ale campaniilor agricole, în veritabile schimburi II. I. ANDREIȚĂCasa de cultură din Deva
(Urmare din pag. I) 

ceput și trasat contururile 
cestei opere : arhitectul Cornel 
Florea — nume binecunoscut, 
cel care în urmă cu un deceniu 
a realizat noul centru civic, 
distins cu premiul Uniunii Arhi- 
tecților.

— Trăind de mulți ani în ora
șul de pe Mureș — ne spune 
tînărul arhitect — am vrut să 
concep o operă originală, și du
rabilă care să vorbească gene
rațiilor viitoare despre puterea 
constructivă a epocii noastre, 
încă de la proiectarea centrului 
civic am rezervat spațiu pentru 
casa de cultură care astăzi — 
spre nemărginita mea bucurie — 
a devenit realitate.

Modest, cum îl știu dintot- 
deauna. Cornel Florea afirmă că 
originala creație este opera co
mună a sute și sute de oameni, 
proiectanți, constructori, instala
tori, muncitori, ingineri, tehni
cieni, care și-au pus cite o păr
ticică de suflet la temelia ei. 
Inginerul Dănut Zaiu, tehnicie-

1-

nit Nicolae Gruescu și Francis« 
Schreiber și-au adus o contri
buție de seamă la. elaborarea 
proiectului ; muncitorii din su
bordine« tinerilor maiștri A- 
vram și Moise Tomuș au exe
cutat, la un înalt nivel calitativ, 
lucrările de construcție și insta
lații ; Andrei Kloos, Iosif Zu- 
dor. Martin Riști și alti dul
gheri au creat tiparele în care 
s-au turnat elementele decora
tive care astăzi ne desfată pri
virea ; inginerii Liviu Roman și 
Ioan Vlad au rezolvat, la un 
înalt nivel tehnic, problemele 
de ventilație, încălzire și ali
mentare cu energie electrică. 
Nu putem încheia această listă 
fără a-i aminti și pe zidarii Ion 
Hațeganu, Sigismund Szabo, 
Ion Ghena, Alexandru Cirstei și 
alții care, cu mîinile lor de aur, 
de virtuozi artiști, au dat viată 
detaliilor de pe fațadă și deco
rațiilor interioare. „S-au între
cut pe ei înșiși" — afirmă mai
strul Avram Tomuș.

Distincții pentru filmul românesc• •

Filmul românesc de amatori, realizat în cele aproape 350 de cinecluburi existente în țară, a primit recent o nouă confirmare a aprecierii deosebite de care se bucură peste hotare. Cu puțin timp în urmă, Ia Festivalul internațional al cineamatorilor din țările socialiste, desfășurat la Moscova, a fost înregistrată una dintre cele mai reprezentative prezente românești la confruntări de acest gen : trei din cele șase filme prezentate au fost premiate. Astfel peliculei ,.O- PRIȚI JOCUL" — cu tematică antirăzboinică, realizată de cine- clubul „Hermes" al Sindicatului lucrătorilor din comert-Bucu- rești — i-a fost oferită distincția „Cel mai bun film jucat al festivalului", iar filmului „FIRUL", creație a cineclubului „U- nirea" al Casei de cultură a sindicatelor Bacău, i-a fost decernat premiul pentru „Cel mai bun film de animație al festivalului". La fel de apreciată a fost pelicula „SĂMlNȚA" considerată drept „Cel mai bun film selecției românești“ prezentat concurs.De menționat, totodată, că, cursul anului trecut, o serie alte filme de amatori, aparfi- nînd unor genuri diverse — de ficțiune, evocare, montaj sau a- nimatie — au fost răsplătite cu numeroase distincții în cadrul concursurilor internaționale de la Szolnoc (R.P. Ungară), Hiro- șima (Japonia), Pardubice (R.S. Cehoslovacă).

al 
in

in 
de

(Agerpres)

„ROTONDA 13"Prima acțiune a Muzeului literaturii române din anul 1976 este dedicată aniversării scriitorului Gheorghe Brăescu, cu prilejul împlinirii a 105 ani de naștere, evocări literare din cadrul noscutei Rotonde 13, prezidată de Șerban Cioculescu, va întruni o serie de personalități ale vieții noastre culturale, care vor întregi prin mărturiile lor cunoașterea vieții și activității scriitorului. Intre acestea : Cella De- Iavrancea, Ioana Postelnicu. Barbu Alexandru Emandi, Vir- giliu Monda, Isac Peltz. Barbu Solacolu. Lecturi din pagini inedite vor fi susținute de actorul Dinu Ianculescu. Totodată, cu prilejul acestei manifestări publicul constant al Rotondei 13 își va putea reînnoi abonamentul pe primul semestru al anului.

IaSeara de amintiri și cu-

CULTURĂ

Muzica ușoara, da.
insa nu cintece de necintat!FLORIN BOGARDO: Considercă este de datoria compozitorilor — din respect pentru muzică, pentru public — să se exprime pe cît posibil într-un limbaj elevat, să țină seama în activitatea lor de întrebările ce li frămîntă pe oameni, de faptele cărora le sînt martori, de istoria zilelor noastre etc. Subiectele sînt infinite ca însăși viața. Transcrierea lor în texte literare este desigur problematică. Eu. personal, am apelat și apelez fie la poeți clasici, fie la contemporani. La poezia clasică — unde există o structură simetrică, rimă și ritm, este mai simplu să se suprapună melodia. La cea modernă, este necesară însă o a- daptare, o restructurare. Am scris multe cîntece pe versuri de Marin Sorescu. Orice poezie, pentru a fi adaptată la muzică, trebuie să aibă versuri simetrice care, în alternanța lor, să corespundă din punct de vedere muzical celor două suprafețe distincte, numite convențional cuplet și refren. De obicei, în strofă cupletul corespunde recitativului, iar refrenul ariei. In recitativ (cuplet) se petrece acțiunea, in arie se cîntă numai un moment al acțiunii. De a- ceea, refrenul se repetă nu numai din punct de vedere muzical, ci și ca vers. La Marin Sorescu nu aveam această delimitare pentru că, în general, în poezia lui totul este acțiune, mișcare. Un belșug de cuplete și nici un refren. Atunci a fost nevoie de o reorganizare a poeziei. La piesa „Onor soarelui" pe versuri de Dan Mutașcu, am obținut refrenul prin simpla repetare a unui vers. La cîntecul „Izvorul nopții“ după Blaga, prin repetarea unui cuvînt am realizat de asemenea refrenul, lait motivul. Cu talent și pricepere, compozitorul poate scrie muzică pornind de la poezie. Numai ca poezia să fie poezie, să-l emoționeze, să se regăsească în ea și nu să și-o însușească ca pe o gimnastică rigidă.CORINĂ CHIRIAC: Din păcate în muzica noastră ușoară se întîmplă adeseori să se piardă creații bune, tocmai din pricina textelor banale, facile , uzate. Consider că tematica cîntecului de muzică ușoară este prea redusă, textierii se limitează prea
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Ç NOASTRĂ
Cu toate că, de la an la an, producția de muzică ușoară 

crește și se îmbogățește cantitativ, concursurile ori achizițiile cu
rente înscriind zeci de titluri noi in bibliografia genului, sub 
raport calitativ nu se poate aprecia, totuși, că asistăm la o e- 
voluție mai pregnantă spre complexitate melodică și tematică. 
Uneori, dimpotrivă, piața este invadată de cintece proaste sau 
mai rău. Am supus această părere aprecierii unor compozitori, 
poeți, autori de texte, interpreți, critici și am consemnat pentru 
cititorii ziarului nostru citeva opinii.

mult la o sumă de subiecte, de teme frecventate, la îndemînă, despre care se știe că „merg“ și nu mai caută, nu fac efortul de a găsi idei originale, noi unghiuri de vedere. în plus, limbajul folosit este, de asemenea, foarte redus. Limba română este atît de bogată, de expresivă. In fond, notele muzicale sint doar șapte și s-au scris atîtea simfonii. Cu o limbă ca a noastră nu se pot crea texte mai nuanțate, mai bogate în sensuri și în idei 1 Eu am făcut teatru : iubesc cuvîn- tul și alerg după un text pe care să mă pot baza, cu care să pot spune ceva. Fără mesaj cîntecul rămîne un simplu solfegiu. Publicul selectează din materialul muzical enorm auzit acele piese care-1 atrag atenția șl acest lucru nu-1 pot face decît o idee, un adevăr de viață de larg interes. La recentul festival al cîntecului pentru tineret și stu- denți am interpretat piesa lui Alexandru Mandy „Apa trece, pietrele rămîn“. Este după părerea mea o piesă de un elevat patriotism, convingătoare, realizată din punct de vedere artistic. Eu cred în astfel de texte. La fel, îmi amintesc de cîntecul „Tudor“ al aceluiași compozitor, un poem de dragoste și un valoros cîntec militant, totodată. Asemenea piese, e drept puține izbutite, arată că nici în muzica așa-zis ușoară nu e bine să fixăm în chip rigid un anumit specific înhibant. Cred că se vor putea scrie cîntece de adevărată emoție artistică și valoare etică, dacă toți creatorii implicați în procesul de elaborare al muzicii ușoare vor căuta mal tenace Idei șl subiecte noi, pe care să

le tălmăcească in cit mai diverse forme muzicale.

rea și în acest fapt constă ritul și nu defectul lui. Cu mai mult, în virtutea acestei caracteristici, muzica și textul trebuie îmbinate într-o unitate perfectă, în așa fel încît să se potențeze reciproc, după legile genului, firește. „Oamenii de meserie“ știu că versul trebuie să se supună riguros unor reguli obligatorii : numărul de silabe din fraza muzicală să coincidă cu numărul de silabe din fraza literară ; accentele melodiei (care nu-ți îngăduie să folosești decît cuvinte ce 1 se suprapun perfect) ; durata melodiei (2—3 minute). La acestea se mai a- daugă și caracterul melodiei care, evident, determină și impune un anume caracter versurilor. Strădania fiecărui autor de texte este ca versurile să poată dobîndi o existență independentă, să aibă valoare de sine stătătoare, să facă demonstrația viabilității acestui gen în cadrul poeziei. Se întîmplă însă deseori să apară textieri ocazionali, fără minime posibilități și fără probitate, care confundă versul cu versificația, pentru care muzica ușoară este egală cu divertismentul șl facilul, iar cunoștințele lor în materie de poezie au rămas la nivelul grădiniței. Datorită circulației largi de care se bucură muzica ușoară, astfel de subproducții — chiar și în cantități insignifiante — pot umbri creațiile de autentică inspirație și vibrație artistică. Unui cîntec 1 se poate potența forța prlntr-un text bun, purtător de idei, de imagini artistice. Creatorii știu acest lucru, dar nu sint Întotdeauna consecvenți propriilor lor principii. Forurile ce dețin controlul asupra creației noastre muzicale ar trebui să opereze mai ferm o selecție a valorilor, să deschidă un nou drum colaborării dintre muzicieni șl poeți, să vegheze cu toată responsabilitatea la continuarea bunelor tradiții ale cîn- teculul românesc, la dezvoltarea lui la un nivel cît mal apropiat de normele estetice, educative, politice, spirituale ale omului zilelor noastre.

me- atit

GHEORGHE TOMOZEI ; M-a preocupat dintotdeaUna să aflu care sînt motivele pentru care conlucrarea între bunii poeți și bunii compozitori nu se realizează. In primul rînd sînt cîte- va opreliști tehnice : muzica modernă este mai nervoasă, mai sincopată și nu îngăduie o a- numită lentoare a versului ; în plus, se scrie tot mai multă poezie fără rimă și ritm. Or, cîntece în vers alb sînt mai greu de Imaginat. Auzim numeroase cîntece cu „versuri albe“ lipsite de orice sugestie poetică, de serviciu. Sînt convins că dacă ar exista o reală comuniune, o frăție între artiști, dacă pe compozitori și poeți i-ar lega prietenii personale, apariția textierilor de duzină ar fi împiedicată. Cu prea multă ușurință compozitorii preferă să lucreze cu colaboratori foarte docili, gata să confecționeze la comandă suite de sunete onomatopeice. Muzicienii consideră adeseori că la melodie nu poate fi adecvată metafora. Unde greșesc foarte grav compozitorii 7 Acolo unde se bazează exclusiv pe meșteșugul lor și, acceptînd texte literalmente proaste, își minimalizează propria șansă de a rămîne cu cîntecul, de a dăinui cu lucrările lor. Se întîmplă uneori să reținem un cîntec și pentru numele textierului. Cred că într-o generație viitoare, ascultătorul de muzică va fi de două ori interesat să asculte melodia acestor ani dacă ea este compusă pe versuri — să zicem — de Nichi- ta Stănescu, Nina Cassian, Ana Blandiana și nu de Ion Socol. Compozitorii n-ar trebui să rateze această șansă. Ca scriitor, aș dori să-i întîlnesc mai des în librărire, i-aș dori mai puțin ceremonioși. Cînd au nevoie de versuri frumoase — dacă nu deschid alte cărți — să deschidă măcar cartea de telefon. Sînt sigur că poeții noștri vor da un răspuns.Mai există o prejudecată care trebuie învinsă, aceea că textul de cîntec trebuie să fie „simplu“, necomplicat ; se socotește absurd că metafora n-ar avea ce căuta într-un text de cîntec. Intîlniri fericite între autorii de muzică și de versuri ar nărui a- ceastă. prejudecată. De multe ori se întîmplă să se confunde cîntecul de masă cu cel de muzică ușoară. Rigorile unuia trec a- supra celuilalt. Cîntecul de dragoste capătă o solemnitate de fanfară. Memoria noastră are limite. S-ar putea ca peste ani să regăsești ’ " vers celebru, să se creeze zării unui între creatori eților și compozitorilor. Aici,"An mod evident, o mare responsabilitate revine forurilor ce coordonează acest domeniu de •creație, de a refuza prezența unui număr prea mare de textieri slabi și, totodată, să-i oblige pe compozitori să aibă texte create de poeți consacrați. La acordarea premiilor să se țină cont de valoarea textului ; să se acorde puncte pentru texte. Mai sînt situații în care interprețil se doresc și în postura de textieri și nu sînt deloc fericite astfel de cazuri. Eu nu-1 cer, de exemplu, Margaretei Pîslaru, să facă texte. Dacă le. face, trebuie să fie convinsă că ele sînt măcar la nivelul muzicii. Este necesar un. respect al profesiona- lității și în acest domeniu. Compozitorii i " texte la muzică. De putea și invers 7 Să efortul de a scrie text.

GEORGE SBĂRCEA. Oamenii apelează la muzică, la cîntec — chiar la cel de muzică ușoară I — ca la un sprijin moral. Conștiința individuală trăiește în măsura în care oglindește conștiința colectivă, ori muzica are puterea de a da o expresie artistică acestei conștiințe colective. Muzica ușoară nu este absolvită de acest rol, chiar dacă ea nu predispune, ca sonatele, cvartetele sau simfoniile, la meditații prea adînci asupra timpului care trece. Nu este in schimb nici doar simplu prilej de retorică sonoră, odată ce respiră în aerul epocii și al oamenilor cărora li se adresează. Ră- mînînd „ușoară", în înțelesul precis al melodiei clare și lesne de memorat, al unei pulsații ritmice conforme cu prezentul, al unor idei poetice tălmăcite în versuri sprintene, potrivite cîn- tecelor pentru toți, muzica a- ceasta trebuie să Îmbrățișeze toate aspectele vieții noastre de azi, să fie românească la fel cum șansoneta este franceză, valsul e vienez, bluesul este a- merican sau bossa-nova e sud- americană. Fuziunea creatorilor muzicii noastre ușoare cu folclorul — în sensul cel mai larg cu putință al noțiunii de folclor, ' înțeles ca o constantă estetică a felului nostru de a simți, de a vorbi și de a cînta — trebuie să fie atît de strînsă, încît demarcația între creația cultă și cea anonimă să fie, în acest gen, abia perceptibilă. Nu prin preluări de motive melodice, formule ritmice, clișee armonice, ci prin acel aer caracteristic nou, In stare să fixeze cîntecele într-un orizont spiritual și geografic precis.Dacă ar fi sever a ceea cintă la noi, revine o obligație mai precis înțeleasă șl mal spontan slujită, am găsi — pe lingă o mulțime de clișee de tematică, expresie și aparențe de noutate — și cîntece bune, cîntece care, din perspectiva timpului chiar, înseamnă o valoare în sine, aducînd contribuții diferențiate în cuprinsul oceanului de muzică ușoară ce străbate mapamondul pe calea undelor electro-magnetice.Singură participarea compozitorilor și autorilor de text — și de ce nu și a interpreți- !or ? — face dintr-o melodie, dintr-o piesă cu text sau numai dansată, o ființă cu pulsații vii, un fapt de artă. Or, muzica ușoară este o artă și ea, în măsura în care depășește exercițiile de dexteritate aliate gratuit cu ieftinul modernității rău înțelese.

PATIM A
o producție a Casei de Filme 5

I
PREZINTĂ

ROMÄNIA-FILM

I 
I

Scenariul : Draga Olteanu-Matei, George Cornea, inspirat din nuvela „Hiena“ de Petru Vintilă. Regia : George .Cornea ; Imaginea : Mircea Mladin, George Cornea ; Muzica : Cornelia Tăutu : Decoruri : Guță Știrbu s Costume : Ileana Oroveanu- Kosman.
Cu : Draga Olteanu-Matei, Gheorghe Cozorici, Emanoil Petruț, Vasile Cosma, Mariana Buruiană, Ovidiu Moldovan, Dody Caian- Rusu, Zephi Alșec.Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „BUCUREȘTI“.
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melodia printr-un Poate n-ar fi rău— în ideea reali- contact nemijlocit— un club, al po-

Microintreprinderea
(Urmare din pag. I)treprinderii — pe ore, zile, luni, săptămîni, pe elev — se află la vedere. N-ai voie să uiți ce ai făcut, cit ai făcut, cum ai făcut. Dacă ai executat ceva de proastă calitate, hotărîrea adunării oamenilor muncii sună limpede : vii și refaci. Dacă absentezi, dacă strici ceva cu rea voință — plătești amendă.„Calitatea produselor este a- ceeași ca în fabrică“, le laudă. pe eleve tovarășa directoare a școlii, ing. Maria Andrieș. „Nu-și permit derogări. De aceea și primim fără greutate comenzi de primă mină“.Cu directoarea microîntreprin- derii discutăm mai puțin. Nu pentru că n-ar cunoaște situația, n-ar vrea să ne spună, ci pentru că, în microîntreprinde- re, totul se bizuie pe funcțiile lucrative. Director, inginer-șef, șef contabil . — acestea sînt funcții importante, dar mai unice, iar școala nu „fabrică șefi“, cum opina cineva în timpul vizitei. Baza, în orice întreprindere, o constituie maistrul, șeful de secție, ajutorul de maistru, șeful de echipă. Elevii sînt pregătiți să fie muncitori, deci să știe să conducă colectivități mici de muncă, ca-n întreprindere. Lucrurile acestea n-au fost învățate din cărți, ci la fața locului, în fabricile-mamă. Organigrama nu s-a conceput în birou : au fost studiate organigramele din întreprinderile de tricotaje, țesut, confecții pentru ' care elevii sînt pregătiți, și a- daptate la specificul ' microintreprinderii. Consfătuirile de producție, de pildă, au fost introduse pentru analize de producție. dar și pentru a se învăța metodologia organizării muncii.Vedem, înțelegem, că aici nu se interpretează roluri, nu asistăm la o piesă numită „micro- Intreprindere“, care se joacă în

fiecare zi. Se trăiește o realitate de viață. O realitate care se raportează tot timpul. la fabrică. Noi am făcut „atît", fabrica, „atît“ — comparații ne timp de un cincinal, din care se impun și creșterile întreprinderilor și progresele aproape spectaculoase ale „micro“.Școala se simte datoare să devină mai eficientă. Nu numai prin milionul pe care l-a adăugat anul acesta la plan, ci, mai cu seamă, pe planul formativ educativ. Absolvenții din anii trecuți, convocați la o discuție, despre ce au știut și ce n-au știut cînd au intrat în producție, au adresat școlii reproșuri pentru că i-a pregătit insuficent să preia actul productiv. In fața microîntreprinderilor s-au adăugat, astfel, noi elemente de studiat : introducerea f pregătitor a preluării iui, punerea „în rol“ în schimbul doi, în de noapte, cum să-și tînărul viața, odihna condiții. Asta înseamnă, de fapt, să pregătești complex și complet elevul pentru profesie.După cum, a asigura o asemenea pregătire, a personaliza activitatea microîntreprinderii, în raport cu profesia, înseamnă a proceda aidoma celor din microintreprinderea „Feroviarul“ a Grupului școlar C.F.R. Cuvîn- tul de ordine al meseriei lor îl reprezintă disciplina, marea e- xactitate, rigurozitatea la milimetru. Acesta este, deci, și cu- vîntul de ordine în cele cinci secții ale microîntreprinderii „Feroviarul". Cele 114 locuri de muncă sînt folosite intensiv. „Deși — căci există acest deși — marea noastră problemă este, potrivit expresiei directorului microîntreprinderii, Toma Vasile, anul III, absența ritmicității comenzilor și prezența precumpănitoare a unor comenzi cu grad de dificultate scăzut. E mai greu

conștient de ce va lucra în profesie.

în fluxul schimbu- ' a intrării schimbul organizeze în aceste

să-l faci pe elev ceea dacă nu execută acum asemenea comenzi. Și dotarea modernă avem. Și planul pe 1976 a fost greu să-l alcătuim — el nu e literă de lege, și nu din vina noastră“. O mihnire justificată, E realmente păcat de atîta strădanie pentru a pune în funcțiune o activitate productivă după tehnologiile moderne ale meseriilor pe care le învață elevii. Căci fiecare secție reprezintă o autentică stație pilot a ceea ce înseamnă loc de muncă rigurosPiesele și sculele din trusa fiecărui elev — executate de elevi — sînt așezate în sertarele bancurilor de lucru într-o ordine știută, încît ele pot fi luate cu ochii închiși, reflex, în citeva secunde. Planșele demonstrative cu unelte și înlănțuiri ale unor procese tehnologice sînt „fișate“ în ateliere ca într-o bibliotecă, iar micile piese puse în sertărașe fabetici. Utilizarea a unei unelte, ori să devină un act elevul este obligat la ce folosește și în legătură cu ce anume. Numai atît dacă ar învăța elevii feroviari în microintreprinderea lor și ar fi suficient. Dar ei învață mult mai mult. înyață să-și evalueze munca, să-și respecte angajamentul, să-și stabilească îndatoriri zilnice și pe ore, să-și echilibreze efortul. învață să fie maeștri în meseria lor.Aceste citeva secvențe de viață și experiență din două microîntreprinderi ieșene au fost văzute — cuvînt introductiv — de toți participanții la consfătuirea județeană a microîntreprinderilor școlare — care a a- vut loc cu cîtva timp în urmă la Iași — despre care vom relata într-un articol viitor.

e păcat de pe care o

organizat și utilizat..

se află cu indici alunei mașini, piese, începe intelectual ; să gîndească

(Urmare din pag. I)— personaje care vor să facă bani fără morală și politică fără morală.O cu totul altă semnificație acordă sistemul socialist raționalității : nici profitul fără morală, nici politica fără morală nu-și au sensul și „rațiunea de a fi“ aici. Programul Partidului Comunist Român, carta fundamentală teoretică și practică, ce orientează activitatea poporului nostru pe o perioadă lungă de timp, ridică la rang de principiu etica și echitatea socialistă.Raționalizarea proceselor sociale, aplicarea largă a științei în toate domeniile nu produc dramele umane, convulsiile sociale, diminuarea gradului de libertate, fenomene paradoxale ale „lumii libere", căci scopul a- cestei raționalizări nu este accentuarea stării subalterne, oprimate a majorității populației în favoarea unei minorități. Umanismul socialist- — subliniază Programul partidului nostru — concepe omul ca ființă colectivă, deschisă spre semenii săi, ca ființă ce nu vede în ceilalți un mijloc a intereselor sale mită, o barieră în ții personale.Mai mult, manifestarea autentic liberă a omului nu se reduce la posibilitatea de a alege dintre alternativele ce îi sînt oferite ci, în plus, posibilitatea de a participa el însuși la elaborarea a- cestor alternative, la făurirea proiectului de viitor și, apoi, po-' sibilitatea de a acționa direct pentru traducerea acestui proiect în viață. Programul P.C.R. este un bun exemplu în acest sens : datorită faptului că a fost creat in conformitate cu interesele vitale ale tuturor cetățenilor țării,

Indiferent de naționalitate, el este — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pe drept cuvînt „însuși programul întregului nostru popor de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism“.In același timp însă, creșterea capacității de decizie a oamenilor muncii în toate domeniile vieții sociale adusă cu sine deRAȚIUNE»SI
ÌPROGRES

de înfăptuire egoiste, o li- calea libertă- socialism, creșterea rolului factorului subiectiv impun și creșterea responsabilității și morale. Libertatea rezultatul automat al obiective a istoriei cirește continuu și de aceea trebuie să ne asumăm eforturile și dificultățile pentru autoper- fecționare, pentru a ajunge la acel grad de raționalitate pe care îl presupune și îl pretinde dobîndirea ei. Participarea maselor la conducerea societății — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — este condiționată de înțelegerea justă a fenomenelor economice și sociale, a situației politice, pentru a judeca

politice nu este evoluției se cuce-

lucrurile în deplină cunoștință de cauză. De aceea, lărgirea orizontului de cunoaștere, ridicarea nivelului politico-ideologie, a conștiinței socialiste în general, devine necesară în dezvoltarea democrației socialiste ca democrație reală, de fapt, și nu abstractă, declarativă, doar de drept, cum este cea burgheză.Formularea opțiunilor, dezbaterea lor și munca de traducere în viață adică făurirea liberă a propriului nostru destin, mai în* seamnă, în afara însușirii cunoștințelor științifice și culturii înaintate a epocii, și spirit deschis, novator, întemeiat pe con- cepția marxist-leninistă înțeleasă în mod creator. Căci, spre deosebire de tehnică, în opera de construire a socialismului nu se pot aplica soluții și patente unice, general valabile pentru orice timp și loc. Calitatea de constructori ai României socialiste ne obligă la însușirea materialismului dialectic și istoric ca învățătură vie, care se reînnoiește continuu, ca o călăuză în acțiune și nu ca o dogmă, ca ceva „definitiv încheiat" și „intangibil". Studiind concepția lui Marx, Engels și Lenin trebuie să ținem seama de condițiile specifice, istorice, sociale și naționale ale țării noastre, pentru a nu reduce spiritul ei viu la citeva citate, teze sau idei generale ale clasicilor. Fiecare epdcă și popor au problemele lor specifice și oamenii au datoria să găsească răspunsurile adecvate pentru prezent șl să-și asume responsabilități pentru viitorul lor. Dezvoltarea conștientă a u- nei personalități multilaterale, chemate să înfăptuiască în România aspirațiile comuniste spre o societate mai echitabilă și mai rațională, spre progres și civilizație este de aceea o sarcină a fiecăruia dintre noi.

să facem un bilanț ce se creează și se — șl aici criticii îi

reclamă, de regulă, Ce ce nu s-ar facă și ei muzică la
FLAVIA BUREF: Poate că e bine să ne reamintim că această muzică a fost numită ușoară doar ca să i se sublinieze două caracteristici specifice : firescul și accesibilitatea, și nu pentru , că s-ar fi considerat că ea este o distracție oarecare, fără nici o însemnătate. Dacă cîntecul — muzică și vers—pătrunde ușor în sufletul ascultătorului, înseamnă că și-a îndeplinit meni- Anchetă realizată de 

ALINA POPOVICI

Din noul peisaj al municipiului Tulcea
Foto : O. PLECAN
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actualitatea

IntilnireIn cîmpia de aur a țării, la 
Dragomirești-Vale, începind de 
luni, în curtea liceului din loca
litate flutură tricolorul. Semn că 
tabăra de instruire și odihnă or
ganizată aici, de Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor 
in colaborare cu C.C. al U.T.C., 
pentru președinții microcoope- 
rativelor agricole de producție 
și-a primit oaspeții. Pe platou, 
constituiți in detașamente, 
de pionieri și elevi uteciști 
trăit momentul emoționant 
deschiderii festive a taberei 
„Sîntem gata pentru începerea 
activității taberei“, au raportat 
comandantului taberei, elevei 
Gabriela Platan, cei șase co
mandanți de detașamente. Din 
programul celor cinci zile de 
tabără (căruia i-au fost aduse 
îmbunătățiri pe loc), fiecare a 
înțeles că tabăra lor va consti
tui o organizație pionierească și 
un fericit prilej de conlucrare 
cu elevii uteciști de a căror în
drumare și sprijin vor beneficia 
in tot acest răstimp. Firesc, re
unirea la un loc a președinților 
de microcooperative agricole din 
școli generale și treapta întil 
de liceu (mediu rural) din toate 
județele țării, face posibil un 
larg schimb de experiență. 
Ca particularitate a ediției

200
au 
al

Dragomirești-Vale
privind sarcinile ce revin orga
nizațiilor U.T.C. și de pionieri 
pentru îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și a celei de a IlI-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pio
nierilor, conlucrarea dintre cele 
două organizații de tineret prin 
intermediul activităților desfă
șurate in microcooperativele a- 
gricole de producție.

Fiind vorba, totuși, de vacan
ță, in programul taberei acțiu
nile culturale, sportive și dis
tractive au o pondere la fel de 
importantă. Din prima zi a fost 
organizată o mică expoziție pe 
teme agrobiologice, au început 
pregătirile in vederea realizării 
unor seri-culturale „Copiii țării 
cîntă patria și partidul", și a 
concursului pentru desemnarea 
celui mai bun interpret de mu
zică populară și ușoară. Ca oas
peți ai taberei, formațiile artis
tice ale Casei pionierilor din 
sectorul 2 (București) vor susți
ne in fața lor spectacolul suges
tiv intitulat „Copilăria“. Vor e- 
fectua, cu autocarele, un tur al 
municipiului București, vizitînd 
Muzeul de istorie al R.S.R. și 
expoziția republicană „Mulțu
mim din inimă partidului".

din acest an a taberei se remar
că faptul că instruirea a . fosi 
restrânsă numai la nivelul pre
ședinților de microcooperative 
profilate pe legumicultura și po
micultură, două ramuri 
tante ale agriculturii. O 
re cu un reprezentant al 
terului Agriculturii și 
triei Alimentare vizează 
mai această temă : și perspective de dezvoltare a legumiculturii și pomiculturii în țara noastră — necesitate izvorî- tă din documentele de partid“. 
Celelalte teme de discuții se vor 
referi la : cercetări și realizări 
in domeniile legumicol și pomi
col, metode agrotehnice avansa
te și lucrări mecanizate in în
treținerea acestor culturi, extin
derea serelor și solarlilor in gos
podăriile cetățenilor și in școli 
— toate urmate de exemplificări 
practice efectuate in cabinetele 
de specialitate, laboratoarele și 
sera liceului agro-alimentar. De 
asemenea, m livada școlii vor fi 
efectuate și acțiuni de muncă 
patriotică. In acest sens, toți in
terlocutorii ne-au declarat că, 

■mai presus decit odihna, cuve
nită și ea după un trimestru de 
efort, sint învățămintele cu ca
re vor pleca din tabără. Vor con
tribui la acestea și expunerile

impor- 
întilni- 
Minis- 
Indus- 

toc- „Sarcini
Muzeul arhitecturii populare 

din

A APĂRUT
ERA SOCIALISTĂ 

NR. 1/1976DIN SUMAR :1976 — începutul unei noi etape în dezvoltarea multilaterală a societății noastre socialiste ; Gheorghe Rădules- cu — Conceptul de eficiență economică în lumina politicii Partidului Comunist Român ; Ferdinand Nagy — Participarea oamenilor muncii la viața social-economică ; Elisa- beta Trăistaru — Despre o- mogenizarea societății românești ; Pavel Apostol — Tehnologie și ideologie ; Ion Drăgan — Sociologia — știință teoretică și aplicativă ; Eugen Stănescu — Considerații privind formarea conștiinței naționale la români ; Dan Grigorescu — Traducerile literare ca mijloc de cunoaștere a valorilor universale ; Gheorghe Nistor — Lichidarea subdezvoltării — cerință fundamentală a unei noi ordini economice internaționale.Rubricile : Consultații, Din mișcarea comunistă și muncitorească mondială, Cărți și semnificații.

Rețeaua comercială
a Capitalei în plină

dezvoltare șiRețeaua comercială a Capitalei va înregistra și în acest an o continuă dezvoltare și modernizare. Celor aproximativ 6 000 de unități existente li se vor adăuga altele noi. Dintre obiectivele importante aflate acum în construcție, și care urmează a intra în circuitul comercial în 1976, a- mintim magazinul universal Bucur-Obor, cel mai mare din țară, magazinul universal „Central“, din Piața Unirii, precum și două magazine generale, unul pe Șoseaua Pantelimon, altul pe Calea Dorobanți. De asemenea, un complex comercial, însumînd 10 000 mp, care va dispune de magazine de textile. încălțăminte, articole pentru sport și turism, pentru copii, produse alimentare. va fi dat în folosință la intersecția Șoselei Pantelimon cu strada Socului. Pe Bulevardul

Initiative
Măi

modernizare1 Mai se va deschide un rnare magazin de mobilă.Urmează să înceapă lucrările de construcție a magazinului universal din Drumul Taberei, a unor noi complexe în Militari și Armata Poporului. Va continua acțiunea de dezvoltare a rețelei Big-urilor, de modernizare și extindere a piețelor, de recuperare a unor foste spații comerciale. Va fi dezvoltat comerțul stradal în zonele centrale ale orașului și în noile cartiere de locuințe. Pentru modernizarea acestui gen de comerț se vor realiza, pe bază de proiecte tip, chioșcuri, tonete, cărucioare pentru vînzarea legumelor și fructelor, extinzîndu-se desfacerea preambalată a acestor produse.Suprafața comercială nou construită, care se va adăuga anul acesta celei existente, va fi mai mare de 100 000 metri pătrati.

PLANTAȚIILE 
TINERETULUI

în sprijinul

ION MIHALACHE

„TINERE SPERANȚE"

Amplasat în vecinătatea culei Cornoiu — monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea — din localitatea Curtișoara, muzeul cuprinde diverse tipuri de construcții țărănești, pivnițe și instalații tehnice populare, reprezentative pentru zonele din care au fost achiziționate. Casa Harîngică din Dobrița, Casa A- nescu din Pîrîu-Pripor, Casa Motancea din Bumbești-Jiu... — nume de oameni și locuri, mărturii ale trudei celor ce le-au durat peste timp. Construcții din bîrne de stejar cioplite cu măiestrie de meșterii populari, în- crestături menite parcă să însemne adînc trecerea vremii. Te înfiori aflînd că asemenea „lăcașuri“ durează de peste două secole, te minunezi cum de s-au păstrat atît de bine. întreg acest

muzeu apare, la prima vedere, ca un sat tradițional, ca un „sat de sate“, strict diferențiate pe zone geografice, diferențiere care are la bază modul de viață, activitatea economică, specificul muncii. Apar, astfel, în cadrul muzeului : moara de apă, conacul, fîntîna acoperită, piva de bătut dimii, căzănița, joagărul, varnița și alte asemenea piese valoroase care vorbesc îndeletnicirile oamenilor, riorul este un spațiu în prezența omului se face simțită prin ceea ce a creat el mai frumos, prin talentul său de a face din cadrul locuibil un spațiu al afirmării gustului artistic și al redării trăirilor sale prin simplitate șl armonie. (V. CRĂCIUN, V. GOGONEA).

despreInte- care
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Bogat program internațional
al loturilor de bob.

Noua ediție 
a Campionatelor 

internaționale 
de tenis de masă

ale României

biatlon

In județul Galați ceput activitatea Ia toamnei de muncă patriotică împăduriri în fond silvic. Organizațiile comunale ale U.T.C. din zona punctelor de lucru au mobilizat in această amplă acțiune de plantare a puieților de plopi și salcîmi pe terenuri supuse eroziunii peste 1 000 de tineri. Cea mai mare concentrare de forțe s-a înregistrat pe șantierele de la Gohor și Berești. Concomitent, tinerii din celelalte comune au participat Ia curățirea pădurilor de rupturi și doborituri de vînt, de vreascuri și materiale lemnoase existente de-a lungul văilor. Asemenea acțiuni se vor extinde, cuprin- zînd, practic, pe toți tinerii satelor gălățene, constituind una din activitățile de maximă concentrare în anul curent.
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15 EMISIUNI FILATELICE 
ÏN 1976în cursul acestui an, Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor va pune în circulație 15 emisiuni filatelice. Colecțiile filateliștilor se vor îmbogăți cu mărci consacrate centenarului Crucii Roșii din țara noastră, împlinirii a 50 de ani de la inaugurarea primei linii aeriene naționale, colaborării cultural-eco- nomice intereuropene. Vor mai apărea emisiunile : „100 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși“, „Arheologie daco-ro- mană“, „Reproduceri de artă — Flori de Luchian", „Vînătoare“ și altele. Actualitatea sportivă va fi ilustrată prin mărci poștale dedicate olimpiadelor de la Innsbruck și Montreal.

Zile și nopți fără noaște odihnă, inima binatului de lianți Cimpulung Argeș mod ritmic. Aici focul estecontinuu. Anul nou i-a găsit pe tineri și vîrstnici la datorie, hotărîți să facă din acest prim an al cincinalului afirmării revoluției teh- nico-științifice punctul de referință al fiecăruia. 1976 înseamnă aici o producție suplimentară de peste 400 tone de ciment și mai mult de 4 000 tone de calcar. Inginerul Gheorghe Dobre, directorul combinatului, ne prezintă rezultatele într-un mod mai plastic : cu producția de ciment dată peste sarcinile de plan în aceste prime zile se poate realiza un baraj pentru două milioane m.c. de apă sau peste 60 de apartamente cu două și trei camere. Tinerii, care formează marea parte a colectivului, și-au făcut din marca întreprinderii un titlu de mîndrie și răspundere. Ii rog pe Ioan Manole, secretarul comitetului U.T.C., să ne recomande pe cei mai buni tineri cu toate că știu că îi va fi foarte greu să a- ieagă din numărul mare al fruntașilor. In cele din urmă ne propune să evidențiem pe tinerii din colectivele conduse de inginerii Ovidiu Minciunescu și Gheorghe Catrina, din colectivele șe- Marinel Nicolaefilor de echipe Cimpuleanu și Tincu, pe muncitorii Iulian Ciobanu, Ștefan Stîlpeanu și Alexandru Negură. De fapt trebuie evidențiat întregul colectiv care formează o singură inimă, o singură voință.
LIDIA POPESCU

Foto : O. PLECANDialog cu.., ultimele noutățiPASH S Ps
(Urmare din pag. 1)Și iată, cu spiritul de ordine și disciplină instaurat aici de bucecenii înșiși, cu spiritul mun. citoresc care stă la fel de bine satului ca și orașului industrial, pină la faptă n-a fost decit un pas. Fapta s-a concretizat prin- tr-un șir lung de acțiuni de muncă patriotică pentru înfrumusețarea localității. De aici Încolo, reproduc cuvintele tînăru- lui Ioan Sposib, primarul Bu- cecii :— In 1972 am cucerit locul I pe județ în întrecerea socialistă pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a comunelor. Recompensă, 70 000 lei. Tot atunci am cucerit și locul I pe țară în această întrecere, primind „Ordinul Muncii“ cl. I și încă 100 000 lei în 1973 ne-am clasat însă pe locul II pe țară, ceea ce ne-a adus „Ordinul Muncii“ cl. a Il-a și un premiu de 80 000 lei. Am amintit de bani pentru că, folosindu-i imediat, am rea-

lizat foarte multe, tot pentru înfrumusețarea localității : modernizări de drumuri, construirea de poduri, trotuare și fintîni arteziene, amenajarea unei moderne baze sportive a tineretului și așa mai departe. Ca să-l continui în idee pe moș Alexa, aș zice că toate aceste succese despre care am vorbit sînt alți pași importanți ai Bucecij către oraș. De fapt, datorită acestor realizări in înfrumusețarea comunei prin muncă voluntară a apărut și hotărîrea forurilor superioare de a ne include pe lista viitoarelor centre economice și sociale cu caracter urban. Firește, am prins și mai mult curaj, planurile au devenit și mai ambițioase, iar faptele, da, au fost măsura planurilor.Alți pași, firești : unui complex porcin prezent 73 000 animale, urmînd ca în 1976 numărul lor să ajungă la 90 000 ; existența a două ferme I.A.S.. a unei îngrășătorii pentru bovine, a unei stațiuni

și sînt peînființarea care are in

Comitetul județean Vîlcea al U.T.C., în colaborare cu Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, și celelalte foruri cultural-educative au pregătit startul celei de a treia ediții a concursului artistic „Tinere speranțe“. Concursul își propune să intensifice mobilizarea tinerilor în opera de transpunere în viață a Programului partidului în lumina documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R. și ale Congresului al X-lea al U.T.C., să stimuleze activitatea de educație multilaterală a tineretului în spiritul normelor muncii și vieții comuniste, ale eticii și echității socialiste, să promoveze noi talente pentru valorificarea plenară a potențialului artistic local. In concurs vor participa formații și interpreți din rîndul tineretului, pentru toate genurile artistice, acordîndu-se prioritate celor de cor, teatru, brigadă artistică de agitație, montaje. dans tematic cu un conținut militant și mesaj ționar.După etapa de masă județeană (ianuarie — desfășurată în cadrul celor două tradiționale festivaluri : „Doina“ și „Portativul tinereții", etapa finală, din mai. va coincide cu o nouă ediție (a Il-a) a festivalului „Primăvara artistică vil- ceană“.

apartamente, opt cămine muncitorești, numeroase săli de clasă, internate, grădinițe și creșe pentru copii.In cincinalul în care am pășit, Suceava se va întregi cu încă 7 667 noi apartamente, spații comerciale în suprafață de 6 490 metri pătrați, 800 locuri în creșe, un dispensar urban, noi grădinițe, școli, alte dotări de interes civic.
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• MUNICIPIUL SUCEAVA dobîndește pe an ce trece noi și impresionante dimensiuni urbanistice. Numai în 1975 aici au fost date în folosință 1 050 de
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s

„STUDIOUL TINERILOR 
MELOMANI"Din inițiativa Comitetului județean Constanța al U.T.C., filialei Constanța a Societății profesorilor de muzică și Comisiei metodice a Casei corpului didactic, s-a constituit recent „Studioul tinerilor melomani“.Cu acest prilej vor debuta cercurile „Prietenii muzicii“ în fiecare școală sau unitate culturală, ca filiale ale studioului.Din bogatul program de activitate al studioului ne-au reținut atenția : schimburile de experiență, dialogurile pe aceeași scenă ale formațiilor muzicale și artistice, audițiile muzicale tematice, vizionările în colectiv la diverse manifestări muzicale, în- tîlniri cu artiști și muzicieni profesioniști din întreaga țară. De asemenea, studioul și-a propus inițierea în tainele instrumentelor, reinsuflețirea tradiționalelor șezători literar-muzicale, sărbătorirea zilelor festive și organizarea de manifestări speciale („Sărbătoarea majoratului“, „Ziua școlii“, „Obiceiurile folclorice“ etc). Tot acum a luat ființă și un ansamblu artistic al elevilor constănțeni, zentat recent primul

A apărut, în Editura didactică și pedagogică, o nouă ediție, în tiraj de masă, „Exerciții și probleme de matematică, clasele V—VIII“ din lucrarea semnată de profesorul Grigore Gheba.în noua ediție exercițiile și problemele au fost resistemati- zate, încît întregul material a fost repartizat pe clasele V— VIII în funcție de cerințele programei școlare. Pentru a veni în sprijinul măririi eficienței studiului matematicii în școală, autorul a folosit elemente de teoria mulțimilor pe care le-a utilizat în formularea enunțurilor unor exerciții și probleme, Ia redactarea soluțiilor sau a răspunsurilor.Problemele care presupun un grad mai mare de dificultate in rezolvarea lor au fost marcate cu un asterisc. Aceste probleme se adresează elevilor care vor să depășească nivelul obișnuit în studiul matematicii, sau cercurilor de matematică din școli. Volumul este de asemenea util cadrelor didactice care predau matematica în școlile de cultură generală. (H. L.).

Sezonul se apropie țională de zile, componenții loturilor republicane de bob, biatlon și schi vor participa la o serie de concursuri și competiții internaționale de amploare.Un grup de 10 schiori români, specialiști ai probelor de fond, va evolua la tradiționalul concurs internațional de la Bohinj — Iugoslavia, în zilele d’e 13 și 14 ianuarie, avînd în program întreceri individuale și probe de ștafetă, iar trei sportivi din lotul republican de schi — probe alpine — vor participa la concursurile preolimpice din Austria și Elveția, programate între 10 și 25 ianuarie. Este vorba de maestrul sportului Dan Cristea, Alexandru Manta și Ion Cavași. La Bușteni va avea loc, în zilele de 7 și 8 februarie, internațională de „Cupa Caraimanul", după care lotul republican de juniori se va deplasa în Bulgaria, pentru a participa la întrecerile „Cupei Prietenia“ (13—15 februarie). Aceste întreceri vor constitui teste importante înaintea Campionatele europene de schi- fond pentru juniori, care se vor desfășura la Lebec — Cehoslovacia, între 27 și 29 februarie.In programul lotului republican de seniori mai sînt prevăzute competițiile internaționale d’e schi-fond „Cupa Rodope“ în Bulgaria (28—31 ianuarie), „Cupa Poiana“ (14—15 februarie,

sporturilor de iarnă de perioada competi- vîrf. In următoarele

competiția schi-fond

la Poiana Brașov) șl Campionatele Balcanice în Iugoslavia (12—14 martie).în preajma Jocurilor Olimpice de iarnă din Austria (4—15 februarie), lotul republican de biatlon, din care fac parte maestrul emerit al sportului Gh. Gîrniță, maeștrii sportului N. Cristoloveanu, Gh. Voicu și tinerii Cornel Mandraș și Gh. Duca, va participa la un concurs internațional în R. F. Germania (10—11 ianuarie), după care va evolua la întrecerile „Cupei Poiana" (17—18 ianuarie, la Poiana Brașov). Lotul de tineret, se pregătește pentru noua ediție a Campionatelor mondiale de biatlon, programate la Minsk (U.R.S.S.), între 24 și 28 februarie.După cum am anunțat, la Sinaia se vor desfășura întrecerile Campionatelor europene de bob — tineret, reunind mai multe echipaje de 2 persoane. întrecerile vor avea loc sîmbătâ 24 și duminică 25 ianuarie. Compo- nenții lotului republican de seniori, printre care se numără maestrul emerit Ion Panțuru și maestrul sportului Dragoș Pa- naitescu, vor fi prezenți la concursul de bob dotat cu „Cuna Națiunilor" în Austria (10—11 ianuarie) și la întrecerile „Cupei Sinaia“. Apoi, lotul de seniori va evolua la întrecerile de bob din cadrul J.O. de iarnă, la Innsbruck — Austria (4—15 februarie).

După cum s-a mai anunțat, între 23 și 25 ianuarie, sala sporturilor de la Floreasca va găzdui o nouă ediție a Campionatelor internaționale de tenis de masă ale țării noastre. In decurs de trei zile se vor întrece pentru titlurile puse în joc peste 100 de jucători și jucătoare din R. P. Chineză. Bulgaria, R. D. Germană, R. F. Germania, Japonia, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Franța, Polonia, Grecia, Nigeria și România. In fruntea listei par- ticipanților se află campioanele mondiale de dublu’ Maria Alexandru (România) și Shoko Takahashi (Japonia), cehoslovacul Orlowski, iugoslavul Sur- bek, Leiss, Lieck (R. F. Germania) și alții.

M. L.

. • La Koenigsee (R. F. Germania) au inceput întrecerile „Cupei Națiunilor“ la bob pentru două persoane. După desfășurarea primelor două „manșe“ primul loc în clasament se află echipajul R. F. Germania l’24”38/100, urmat de cel al Elveției — l’24”44/100.• După desfășurarea a 7 runde, în turneul internațional de șah de la Hastings pe primul loc se află Uhlmann (R.D. Germană) cu 5.5 puncte, urmat de Kor- cinoi (U.R.S.S.) — 5 puncte,Hort (Cehoslovacia) și Bronstein (U.R.S.S.) cu cîte 4,5 puncte. In partida centrală a rundei, Uhlmann a remizat cu Korcinoi. Hort l-a învins pe (Anglia) iar Bronstein a cîștigat la Jansa (Cehoslovacia).
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(Urmare din pag. I)viermilor de mă- în sectorul silvicrltă, creșterea tase — numai producția de gogoși de mătase urmează să crească cu 50 la sută anual — constituie un domeniu în care organizațiile U.T.C. pot acționa concret, prin recomandarea de tineri care să preia în execuție lucrările aferente, prin organizarea unor puncte speciale pentru creșterea viermilor de mătase.Desfășurînd o susținută activitate educativă în spiritul dragostei și respectului față de pădure, organizațiile U.T.C. au datoria de onoare de a iniția „Zile ale plantării arborilor“, în cadrul cărora să asigure o largă participare a tuturor categoriilor de tineri — elevi, muncitori, co-RE O
de mașini agricole, a unei cooperative de consum zonale, a bazei de recepție, a liceului de cul- tră generală cu o secție serală foarte solicitată (din acest an școlar avînd și două clase de profil mecanic), a unui microcomplex sanitar, a grădinițelor, creșelor ; instalarea a peste 120 posturi telefonice la domiciliul cetățenilor, cumpărarea a 23 autoturisme proprietate personală, existenta a cîte unui televizor la fiecare a treia casă și a unui aparat de radio la fiecare a doua casă.Unitățile economice citate aici, adăugate celorlalte despre care am mai vorbit, fac ca în prezent comuna Bucecea să aibă o producție globală anuală de peste 500 milioane lei, ceea ce, desigur, constituie o importantă bază economică a viitorului oraș.Vorbim despre viitor, în fața schiței de sistematizare pe care scrie cu tuș : Centrul economic și social cu caracter urban Bucecea. După vizita prin comună,

fel săcă
operatori, studenți — în așa încît să nu existe tînăr care nu planteze un puiet.Cu convingerea fermă transpunerea în viață a măsurilor cuprinse în program va asigura o creștere însemnată a a- portului silviculturii la continua îmbunătățire a mediului înconjurător, la satisfacerea în condiții tot mai bune a necesităților multiple ale societății noastre, să subscriem cu toții la chemarea însuflețită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a acționa ca societatea socialistă și comunistă să aibă și păduri mai bune, ca oamenii să poată trăi — cel puțin cum au trăit în trecut — într-un aer bun, într-o climă sănătoasă.RASconstat că, de fapt, sistematizarea a început de cîțiva ani. O parte din cele observate ps străzi le recunosc și pe hirtia de calc : blocurile cu 186 apartamente, kilometrii .de trotuare, spațiile verzi și de joacă, obiectivele social-culturale. Alături, ceea ce va fi : blocurile cu parter și 3—4 etaje, din care alte 180 apartamente se vor construi în cincinalul viitor ; o casă de cultură ; microhidrocentrala e- lectrică, pe Șiret ; sala de sport a orașului ; un hotel modern ; restaurante ; creșe și grădinițe în localuri noi ; fabrica de cărămidă ; fabrica de teracotă ; o cantină ; mărirea capacității la o parte din obiectivele e- conomice existente ; extinderea rețelei de apă potabilă, a canalizării ; modernizarea tuturor străzilor ; construirea de case personale în care izul acelui trecut despre care vorbeam la începutul reportajului nu va mai avea cum să intre.

In următoarele 24 de ore vremea se răcește, mai ales în nordul și estul țării. Cerul va fi variabil, mai mult noros în ci'rsul nopții și dimineții în estul Transilvaniei, jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și Muntenia, unde vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar vîn- tul va prezenta intensificări, viscolind zăpada. în celelalte regiuni se vor semnala precipitații izolate. In zonele de munte va ninge viscolit, viteza vîntului atingînd aici 100—120 km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între —20 și —10 grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și între —10 și 0 grade în rest ; iar maximele între —8 și —2 grade, local mai ridicate în sud-vestul țării.
Rubrică realizată de

V. RÄVESCU

NOUTĂȚI DESPRE SEZONUL DE ȘAHîntr-o scurtă convorbire, prof. Anghel Vrabie, secretarul general al F.R.Ș., ne-a furnizat unele amănunte interesante cu privire la noul sezon competițional de șah, în care sînt mai multe turnee și internaționale.La sfîrșitul acestei selecționata masculină a noastre va pleca în Elveția, urmînd să participe la întrecerile grupei a 2-a din semifinalele Campionatului european de șah, alături de echipele Ungariei, Danemarcei, Belgiei și Elveției. Concursul are loc în localitatea Montana-Crans, începind de luni 12 ianuarie. Din lotul nostru fac parte : marele maestru internațional Florin Gheorghiu, maeștrii internaționali Victor Ciocâltea, campion național, Carol Partoș, Theodor Ghițes- cu, Em. Ungureanu, M. Pavlov, V. Vaisman, Gh. Mititelu, tinerii A. Urzică și V. Stoica. Formația României va susține prima confruntare cu echipa Ungariei.

• Echipa masculină a României la semifinalele Campionatului european • Numeroase turnee și competiții internaționaleprevăzute competițiisăptămîni, țării
In a doua parte a lunii ianuarie, maestra internațională Margareta Teodorescu va evolua la tradiționalul Festival de șah din localitatea olandeză VVijk aan Zee, care va reuni mai multe jucătoare redutabile. întrecerile au loc între 18 și 29 ianuarie. în aceeași perioadă, campionul național de juniori Adrian Negulescu va concura la „Turneul Prietenia“, în localitatea iugoslavă Korev- je, iar Iudith Kantor și Iuliu Hegheduș vor participa la un turneu internațional la No vi Sad (Iugoslavia).Marele maestru internațional Florin Gheorghiu va fi, din nou, prezent la tradiționalul turneu „Costa del Sol“ de la Malaga, în luna februarie. Amintim că la ediția din 1974, Florin Gheorghiu a ocupat primul loc. Iubi-

torii de sport din Timișoara vor avea prilejul să urmărească, in luna martie, întrecerile noii ediții a Turneului internațional masculin de șah al României, la care au fost invitați mal mulți jucători cu renume. în luna aprilie, Florin Gheorghiu va participa la un alt concurs internațional de amploare la Las Palmas, după care se va pregăti pentru un nou și dificil examen, interzonalul Campionatului mondial.în sezonul de toamnă, echipa României va concura Ia al 8-le Campionat balcanic, avînd t3} adversare puternicele formaț.J ale Iugoslaviei, Bulgariei, precum și selecționatele Greciei și Turciei. întrecerile sint programate la Atena, între 15 și 30 septembrie. Urmează cea mai importantă competiție a anului, Olimpiada de șah, pentru echipele masculine și feminine, care se va desfășura între 24 octombrie și 11 noiembrie, la Haifa (Israel).
M. LERESCU

CURSURI PRIN CORESPONDENTA $1 CU FRECVENTĂ
STENOGRAFIA

îmbinată cu înregistrarea magnetofonică

DACTILOGRAMA 1

cu toate degetele mîinilor și cu scrierea așa-numitâ oarbă

SECRETARIATUL
cuprinztnd pe lingă lucrările curente din unitățile socialiste de 

stat și noțiuni de legislație și corespondență oficială

TELEX
minuirea aparaturii cu scriere la distanță cu și fără bandă 

perforată

MAȘINILE DE CALCULAT
mecanice, electrice și electronice și cu benzi perforate 

ÎNSUȘIREA limbilor de largă 
CIRCULAȚIE

prin cursuri separate pentru adulți, elevi și preșcolari 
Cursurile sînt predate de instructori cu o inaltă calificare 

sub conducerea stenografului Paul Mihăilă, fost director al 
primei școli de stenografie și secretariat a statului

ALTE CURSURI PRACTICO-APLICATIVE
Croitorie ; Balet copii ; Acordeon.

Informații prin telefon și în scris se obțin de la 
UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI, SECTOR 5

CASA DE CULTURĂ „N. BĂLCESCU"
Str. 11 Iunie nr. 41. Telefon : 23 43 45 și 23 67 00 

stația Parcul Libertății

LA 11 IANUARIE 1976

o mmini rerara
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SE CIȘTIGĂ CU 2 NUMERE DIN 4 SI CU 3 NU
MERE DIN 12 EXTRASE. CÎȘTIGURI MINIME DE 
200 Șl 100 LEI. PARTICIPÎND CU CÎT MAI 
MULTE VARIANTE LA PRIMA TRAGERE LOTO 2 
A ANULUI AVEȚI MARI ȘANSE DE CÌSTIG !
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Demonstrații în favoarea uneiV

amnistii generale în SpaniaPeste 10 000 de persoane au manifestat, luni, pe străzile o- rașului spaniol Pamplona, cerine! amnistierea tututror deți- nuților politici. Participanții, strigînd îndelung lozinca „Amnistie“, s-au îndreptat apoi spre închisoarea orașului, unde se află numeroși deținuți politici. O acțiune avînd același scop a avut loc și în orașul Tudela, ' din pi’ovincia Navarra.în aceeași zi. la Avila, Asturia, unde se află una dintre cele mai mari întreprinderi siderurgice din Spania, s-a desfășurat o demonstrație de protest la care au participat 3 000 muncitori, pentru a determina conducerea să reîncadreze in muncă mai multi salariati care fuseseră concediați în buziv.în capitala Spaniei, relatărilor agențiilor Press Internațional și 1 800 de salariati ai madrilen au organizat luni, într-unul din depouri, o demonstrație în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață. Ca și în alte, cazuri, poliția a intervenit, folosind grenade cu gaze lacrimogene, pentru a dispersa pe manifestanti. Un grup de muncitori, după ce a fost silit să părăsească depoul, s-a refugiat în incinta unei biserici, de unde a fost evacuat, de asemenea, cu ’ța, de către poliție. Marți di- —fieața. lucrătorii din acest tor al transporturilor in comun au declarat grevă generală.Aceste ample acțiuni ale diferitelor categorii de oameni ai muncii din Spania marchează o

în

mod a-potrivit United Reuter, metroului organizat

Conferința
asupra NamibieiLuînd cuvîntul în deschiderea lucrărilor Conferinței internaționale asupra Namibiei, președintele Senegalului, Leopold Sedar Senghor, a subliniat necesitatea amplificării eforturilor în direcția transpunerii în viață a rezoluțiilor adoptate în problema Namibiei de Organizația Națiunilor Unite. Reamintind că regimul rasist sud-african refuză să părăsească Namibia, șeful statului senegal e'z a adresat un apel tarilor membre ale O.N.U. pentru a asigura deplina aplicare a rezoluției din septembrie anul trecut a Consiliului Națiunilor Unite pentru Namibia, chemată să apere exploatarea resurselor namibiene de interesele străine. Președintele Senghor a subliniat, apoi, importanța „Manifestului de la Lusaka“, adoptat de Organizația Unității Africane (O.U.A.) în 1969, document ce ss pronunță pentru instaurarea de guverne majoritare în Africa Australă și, totodată, pentru o garantare a drepturilor lației albe a țărilor din regiune.într-o conferință de președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), Sam Nujoma, a declarat că ocuparea ilegală a Namibiei de către Africa de Sud constituie o amenințare la adresa păcii mondiale. El a arătat apoi că prezența sud-africană a creat o situație critică în Namibia, nu numai datorită creșterii valului de represiuni împotriva populației de culoare, ci și datorită faptului că regimul rasist de la Pretoria folosește Namibia ca bază de agresiune împotriva An- golei. în legătură cu garanțiile pe care SWAPO intenționează să le acorde populației albe din Namibia, Nujoma a relevat că lupta dusă de organizația sa urmărește și eliberarea albilor na- mibieni de sub opresiunea sud- africană și că, în consecință, nu vor exista discriminări de acest gen sub o guvernare SWAPO.

popu- aeeastă

Opinia publică internațională trebuie să depună eforturi maxime pentru lichidarea politicii rușinoase de apartheid și discriminare rasială,. promovată oficial de regimul de la Pretoria, se arată în mesajul adresat de secretarul general al O.N.U., "’urt Waldheim, Conferinței in- rnaționale asupra Namibiei, ce are loc în capitala Senegalului.în cadrul reuniunii, au luat cuvîntul secretarul general adjunct al O.N.U. pentru problemele de tutelă și ale teritoriilor autonome, Saidou Djermakoye, directorul general al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, și secretarul general al Organizației Unității Africane, William Eteki Mboumoua. Vorbitorii au condamnat cu fermitate ocuparea ilegală a Namibiei de către regimul rasist de la Pretoria și au cerut să se asigure independența și libertatea poporului nami- bian. Ei au subliniat, totodată, că organizațiile internaționale pe care le reprezintă vor sprijini în continuare lupta mișcărilor de eliberare din Africa, pusă în slujba independenței popoarelor africane.

creștere a curentului de opinie în favoarea acordării unei amnistii generale pentru deținuți! politici, ilustrînd, totodată, deteriorarea situației economice. De altfel, după cum scrie agenția United Press Internațional, deși recesiunea economică s-a manifestat mai tîrziu în Spania în raport cu alte țări occidentală, efectele celeași, lovind în ' sistemul economic sînt citate în acest sens clarațiile ministrului de finanțe spaniol, Juan Miguel Villar Mir. Situația economică a Spaniei — a spus el — este. într- adevăr, dificilă și problemele sînt cu adevărat foarte serioase.

din Europa au fost a- profunzime și politic ;de

Demisii
la Santiago de Chile• LA SANTIAGO DE CHILE fost dată publicității o decla-a rație a juntei militare, care a- nunță că „generalul Sergio A- rellano a demisionat, din propria sa inițiativă“, din funcția de șef al Statului Major General al armatei chiliene. Demisia a fost acceptată după un interval de mai multe săptămîni.După cum transmite din Santiago de Chile agenția Reuter, se anunță neoficial că un număr de 10 generali chilieni au demisionat din „rațiuni politice" din cadrul armatei aprecl- indu-se că este vorba de o serioasă neînțelegere a acestora cu membrii juntei militare care a preluat puterea după lovitura de stat militară din 11 septembrie 1973.

ORIENTUL
„Scìntela tineretului“ APROPIAT
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înrăutățire
în Irlanda

a situației 
de Nordîn Irlanda de Nord, unde In ultimele zile situația s-a înrăutățit simțitor, se depun eforturi pentru „calmarea spiritelor“ în vederea evitării continuării vărsărilor de sînge. în cursul zilei de marți, secretarul de stat pentru Irlanda de Nord, Rees, s-a întilnit cu fruntașii politici din provincie, cu care a discutat „căile de oprire a a- sasinatelor“. în cercuri tot mai largi ale opiniei publice nord-ir- landeze se exprimă opinia că, dacă actualul curs va continua, „provincia este amenințată cu anarhia“.După cum se știe, în ultimul timp, în diverse regiuni ale Irlandei de Nord au avut loc mai multe incidente soldate cu asasinarea a cinci persoane, membri ai comunității catolice, de către elemente extremiste protestante. în noaptea de luni spre marți a urmat „vendetta“ extremiștilor catolici : aceștia au tras focuri de armă asupra unui autobuz care transporta muncitori protestanți, ucigind zece dintre el. „Acest incident a fost cel mai grav pe linia asasinatelor comise din 1969 încoace și creează un serios pericol de declanșare a războiului civil“ — apreciază „Times“.

Merlyn
în cercurile politice din pitala britanică, ca și în cele din Belfast și Dublin se exprimă îngrijorarea față de evoluția situației din Irlanda de Nord. Se lansează apeluri la „abținerea de la acțiuni care ar fi de natură să provoace contraacțiuni“. Totodată, s-au întărit măsurile de securitate de către trupele britanice staționate în Irlanda de Nord și de către celelalte organe de ordine. In următoarele zile se așteaptă ca autoritățile britanice să-și prezinte punctul de vedere asupra evoluției viitoare a eforturilor în direcția găsirii unei soluții pașnice. Inițial, presr ’■■■■’ ' —guvernul nou la serviciile Convenției constitutionale nord-irlandeze, în vederea găsirii unei formule de guvernare a provinciei pe baza principiului „împărțirii responsabilităților“ între reprezentanții celor două comunități. Acum însă predomină părerea că „se va anunța hotărîrea autorităților de la Londra de a continua, pe o perioadă nedefinită, conducerea directă a Irlandei de Nord“. Ziarul „Financial Times“ consideră că aceasta „ar putea avea un efect stabilizator".

;â londoneză aștepta ca britanic să recurgă din
R.P. BULGARIA - Un nou cartier d« locuințe al Sofiei

Necesitatea reevaluării prețurilor

produselor de bază

Programul 
guvernului indian 

în 1976

După o noapte relativ calmă, ziua de marți a marcat o creștere a încordării in capitala libaneză. ca urmare a unui incident provocat de elemente înarmate care au deschis focul a- supra unui convoi de camioane ce transportau alimente. Schimburi de focuri au avut loc în special in suburbiile situate In estul orașului.Postul de radio Beirut a a- nunțat, totodată, că drumurile de acces spre capitală au devenit nesigure, iar în centrul orașului au reapărut grupuri înarmate, care sînt supravegheate de forțe ale securității.Pe plan politic, a avut loc o nouă reuniune a Comitetului superior de coordonare, care a examinat evoluția situației.Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a avut, luni, la Beirut, o reuniune prezidată de Yasser Ara- fat, președintele comitetului. în cursul reuniunii au fost examinate probleme de actualitate, îndeosebi apropiata dezbatere din Consiliul de Securitate consacrată situației din Orientul Apropiat precum și contactele pe plan arab și internațional avînd această temă — informează agenția „W.A.F.A.", citată de agenția France Presse.
Ninsori abundente

in Turcia

R.A. EGIPT - Imagina generală a Combinatului metalurgic de la Heluan

r Reuniunea de la Paris a reprezentanților țârilor 
în curs de dezvoltare participante la Conferința 

asupra cooperâril economice internaționale.L* Paris continuă reuniunea reprezentanților celor 19 țări în curs de dezvoltare, participante la recenta Conferință asupra cooperării economice internaționale.

Falimentele

și drepturile sociale 

în lumea capitalului

Zeci de mii de muncitori americani au fost privați în aceste zile de dreptul la pensie, ca urmare a desființării de către numeroase corporații a fondurilor rezervate pensiilor. Numai în luna trecută, 1300 companii au lichidat în mod abuziv acest drept la peste 39 000 muncitori. în ultimele 16 luni, peste 5 600 fonduri de pensie au fost desființate, lipsind de a- cest drept circa 160 000 muncitori.Multe dintre corporații au dat faliment ca urmare a presiunilor inflaționiste și recesiunii, sau au fost înghițite de alte firme. Astfel, fondurile de pensii au fost lichidate, cu toate că au fost constituite prin depunerile lunare ale muncitorilor întreprinderilor respective.Postul american de televiziune „CBS“ relatează că, potrivit statisticilor, milioane de muncitori americani nu au asigurat dreptul Ia pensie ; dintre aceștia sute de mii sînt deja la vîrsta pensionării și privesc cu îngrijorare viitorul.
• PRODUCȚIA MONDIALĂ de oțel a anului 1975 a fost cu 8 la sută sub nivelul celei a anului precedent, scrie revista americană „Iron Age“. în principal, acesta este rezultatul scăderii producției în principalele țări capitaliste dezvoltate : în S.U.A.— cu 19 la sută, în Marea Britanie — cu 11 la sută, în Franța— cu 24 la sută, în R.F.G. — 23 la sută, în Japonia — cu la sută.Pe de altă parte, se arată' în 1975 producția de oțel a crescut în toate țările socialiste.

cu12că

Importante pagube provocate
de furtuni in Europa

PREȘEDINTELE IN- 
Fakhruddin Aii Ah- 

a prezentat Parlamen- 
linlile principale ale

Furtunile care s-au abătut asupra unor țări din Europa de vest și centrală au provocat, potrivit unor date preliminare transmise de agențiile de presă, moartea unui număr de 79 persoane și rănirea a cîteva sute, dintre care unele se află internate în spitale în stare gravă. Inundațiile provocate de ploi, maree și ruperea unor diguri au cauzat pagube materiale evaluate la sute de milioane dolari și au făcut necesară evacuarea a mii .de persoane din zonele acoperite sau amenințate de ape.Vînturile puternice, care pe a- locuri au atins viteza de 160 km pe oră, revărsarea apelor au provocat distrugeri considerabile locuințelor și culturilor agricole, precum și pieirea unui mare număr de animale. Au fost serios afectate sistemele de transporturi și comunicații din diferite țări, prin distrugerea unor poduri, șosele, căi ferate, linii de telegraf și electrice, s-au produs perturbări serioase ale traficului. Cele mai mari pagube, de pe urma furtunilor au fost înregistrate în Marea Britanie. Franța, R.F.G., Belgia, Olanda și în țările scandinave.

în regiunile Magdeburg, Potsdam, Rostock și Halle. Potrivit unor prime estimări, aproximativ 25 000 de clădiri au fost avariate, iar zone întinse de păduri au fost puternic afectate. S-au semnalat perturbări în rețelele electrice și in aprovizionarea cu apă în zonele Gadebusch și Schwerin.Luni, navigația continua să fie întreruptă între portul Rostock-Warnemünde, din R.D.G., și portul danez Gedser. După cum precizează agenția A.D.N., lucrările portuare au fost temporar întrerupte la Wismar, al doilea port al tării, parte, aceeași agenție ză că operațiunile de echipajului navei naufragiată în largul olandeze, nu au dat rezultat. Organele de resort ale R.D.G. au acordat sprijin familiilor celor dispăruți.

Pe de altă inform ea- ; căutare a ,,Capella“, coastelor

Reprezentantul Algeriei a subliniat necesitatea de a se preciza mai bine conținutul mandatelor celor patru comisii ale conferinței în cadrul cărora se va desfășura, practic, dialogul cu țările industrializate, mandate definite de o manieră destul de vagă, după opinia vorbitorului, în documentele puse la punct cu prilejul celei de-a doua reuniuni pregătitoare a conferinței, ținută în octombrie anul trecut tot la Paris. După cum se știe, cele patru comisii se ocupă de problemele energiei, materiilor prime, dezvoltării, precum și de chestiunile financiar-valutare.în comentariul său, agenția A.N.S.A. relevă că, la capitolul materilor prime, „cei 19“ cer o reevaluare a prețurilor produselor de bază, stabilirea unui raport mai echitabil între prețurile materiilor prime și cele ale produselor manufacturate importate de țările în curs de dezvoltare din țările industrializate (prețurile produselor manufacturate fiind puternic afectate de inflație), acordarea de compensații țărilor în curs de dezvoltare exportatoare de materii prime — cînd prețurile acestora sînt în scădere — și, în sfîrșit, crearea de stocuri regulatoare, susceptibile să împiedice puternice fluctuații ale prețurilor produselor de bază. în ce privește resursele financiare, țările în curs de dezvoltare solicită accesul la împrumuturi pe termene de ales în lor.Țările interesate ca, în . .ducția lor industrială să reprezinte 25 la sută din producția mondială, față de șapte la sută în prezent, cer, totodată, ca produsele lor industriale să se bucure pe piața occidentală de preferințe vamale.Documentele ce vor fi adoptate de „cei 19“ vor fi supuse aprobării reuniunii copreședinților comisiilor, prevăzută să se

țină, la Paris, la 26 ianuarie. O dată aprobate, aceste documente vor servi drept bază negocierilor pe comisii, care vor începe la 11 februarie.La actuala reuniune din capitala Franței participă delegații reprezentînd Arabia Sau- dită, Algeria, Iran, Irak, Indonezia, Nigeria. Venezuela (toate membre ale O.P.E.C.), precum și India. Pakistan, Egipt, Camerun, Zair, Zambia, Argentina, Brazilia, Mexic, Peru, Jamaica și Iugoslavia.

• DIEI, med, tulul programului pe care guvernul urmează să-1 transpună in viață în cursul anului 1976. Guvernul — a arătat el — va elabora in curînd un proiect de lege vizind controlul asupra regimului terenurilor de la orașe destinate construcțiilor. De asemenea, vor fi adoptate măsuri în vederea promovării exporturilor. Un „Plan național privind condiția femeii“, aflat în curs de pregătire, urmează să înlăture o serie de inegalități între femeie și bărbat, care mai persistă în India.

• CĂDERI DE ZĂPADĂ deosebit de abundente au fost înregistrate în Turcia în ultimele două zile, provocînd grave per- turbații traficului și comunicațiilor. în localitatea Erzurum, din estul țării, temperatura a scăzut în cursul nopții de luni spre marți pînă la minus 9 grade Celsius. Postul de radio Ankara a anunțat că două autobuze, a- vlnd fiecare cîte 40 pasageri, s-au înzăpezit pe șoseaua care leagă orașele Erzurum și Van. De asemenea, sînt izolate cîteva sute de așezări rurale.în apropierea localității Bitlis, o avalanșă care s-a prăbușit a- supra unei locuințe a provocat moartea a 10 persoane, rănind, de asemenea, alte șapte. Furtuna care s-a abătut asupra pârtii răsăritene a Turciei a provocat avarierea rețelei de alimentare cu electricitate, iar în zona sud-estică a țării au fost anunțate inundații.
PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT » PE SCURT

e CORPORAȚIA petrolieră de stat ecuadoriană (C.E.P.E.) își va asuma, în intervalul următoarelor zece zile, controlul asupra zăcămintelor de țiței din provincia Santa Elena, în vestul țării, exploatate timp de cinci decenii de firma britanică „An- glo Ecuadorian“.Prospecțiunile geologice efectuate recent au demonstrat că realizarea unor foraje la mare adîncime va permite sporirea producției în această zonă, unde în ultimii ani extracția a înregistrat o continuă diminuare. C.E.P.E. dispune actualmente de rezerve de hidrocarburi de circa 1,4 miliarde barili, cifră ce va fi majorată prin deschiderea unor noi sonde in estul Ecuadorului, la Tivacuno.

mocrat, a declarat că în domeniul politicii externe o preocupare centralăR.F.G. o constituie continuarea cursului destinderii internațională. El a subliniat că „nu există o altă alternativă rațională la această politică“, ce „trebuie să devină o necesitate vitală“.
a guvernuluidin viața

a noilor contracte colective. Acțiunea s-a numărat printre cele mai lungi din istoria aviației civile americane, avînd ca efect paralizarea totală a operațiunilor companiei.

mai lungă durată, mai scopul industrializărilîn curs de dezvoltare, anul 2000, pro-

Aproape 50 Ia sută din brazilieni sînt analfabeți sau abia știu să scrie și să citească, în timp ce 85 la sută dintre copiii care urmează cursurile școlilor primare nu reușesc să-și termine ile.Cu o populație de 105 milioane locuitori, iia numără în prezent iioane analfabeți și peste 16 milioane persoane care abia știu să scrie și să citească. Reievînd aceste date, săptă- minalul brazilian „Opinion“ menționează că acestor impresionante cifre li se adaugă milioanele de copii care, la vîrsta de cel mult zece ani, se văd obligați să părăsească școlile pentru a munci.

studi-circa Brazi- 32 mi-

Apartheidul și... televiziunea

Tailanda : Moțiune 
de neîncredere în guvern• PARTIDELE DE OPOZIȚIE din Tailanda au prezentat luni seara o moțiune de neîncredere în guvernul premierului Kukrit Pramoj, în timp ce pe străzile Bangkokului avea loc o manifestație la care au participat peste 10 000 de muncitori aflați în grevă în semn de protest împotriva hotărîrii guvernului de a ridica cu 30 la sută prețul orezului.Liderii opoziției, în frunte cu fratele primului ministru, Seni Pramoj, conducătorul Partidului Democrat, acuză guvernul că administrează necorespunzător treburile țării.

• DECALAJUL ECONOMIC dintre țările dezvoltate industrial și cele în curs de dezvoltare — una dintre marile probleme cu oare este confruntată omenirea — s-a adincit și mai mult in cursul anului 1975. Astfel, potrivit datelor oficiale publicate de secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.), Adebayo Adedcji, deficitul total al balanței comerciale a țărilor africane a fost, în 1975, de 2,5 miliarde dolari, ceea ce reprezintă desigur numai una din consecințele caracterului inechitabil al relațiilor economice internaționale actuale.
Cutremur în Japonia

• GREVA declanșată în urmă cu 126 de zile de mai multe uniuni sindicale ale companiei americane „Național Airlines“ a luat sfîrșit odată cu acceptarea de către majoritatea greviștilor

• UN CUTREMUR de pămînt măsurînd trei grade pe scara niponă (care totalizează șapte puncte), a fost înregistrat marți dimineața în zona centrală a Insulei Kyushu, în Japonia meridională. Nu au fost semnalate victime sau pagube materiale.

Un vînt de o intensitate puțin obișnuită a bîntuit timp de trei zile în întreaga Cehoslovacie, pricinuind mari pagube materiale. Atingînd în unele regiuni ale țării o viteză de aproape 140 km/oră, furtuna a smuls acoperișuri, a culcat la pămînt gar- •duri și pomi, a avariat rețelele de telecomunicații și de iluminat public, a întrerupt într-un număr de localități transporturile interurbane și orășenești.Furtuna puternică de la sfîrși- tul săptămînii trecute a provocat, în R. D. Germană, pagube materiale Însemnate, în special

Emanație probabil a aceleeași atitudini întîrziate față de mersul lumii, care-1 face să practice rasismul în a doua jumătate a secolului al XX-lea, regimul de Ia Pretoria a inaugurat primul studio național de televiziune din Republica Sud-Africană, abia Ia... 5 ianuarie 1976. Aceasta, după controverse de peste un deceniu privind „posibilele influențe corupătoare“ ale acestui mijloc de infor-

mare, care de multă vreme constituie parte integrantă a vieții publice a majorității covîrșitoare a țărilor lumii.Ceea ce este însă sigur, este că „influențele", corupătoare sau nu, ale televiziunii sud-africa- ne se vor exercita numai asupra unei reduse minorități, deoarece — după cum scrie agenția Associated Press — „pentru majoritatea sud-africanilor bucuria provocată de a-

pariția „cutiei magice“ nu are nici un înțeles“. Cei 18 milioane de negri săraci din micile așezări urbane și rurale ale bantustanelor și rezervațiilor nu au în casele lor nici un fel de sursă de energie electrică, astfel că și televizorul Ie este la fel de inaccesibil, ca și celelalte facilități turi umane lizației din pătrar nostru,

Conferința P.L.D. 
din R.F.G. în

și drep- ale civi- uitimul secolului

[Qroemo
ora 10; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : LA HANUL CU CINTECE 
— ora 19,30; Circul București : 
CARNAVALUL RÎSULUI — ora

• LA STUTTGART s-au cheiat marți lucrările conferinței politice a Partidului Liber Democrat (P.L.D.), care face parte din coaliția guvernamentală din R.F. Germania. în centrul dezbaterilor conferinței s-a aflat problema pregătirilor pentru alegerile programate să octombrie a.c„ scrutinul din Württemberg.Luînd cuvîntul la conferință, vicecancelarul și ministrul vest- german de externe, Hans Dietrich Genscher, care este președintele Partidului Liber De-

parlamentare aibă loc în luna precum și pentru landul Baden

MIERCURI, 7 IANUARIE 1976

CEI TREI MUȘCHETARI 7 Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Pa
tria (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE! 
Cotroceni (orele 10; 12,15; 15; 17,45; 
20).

ALARMĂ ÎN DELTĂ !
(orele 9,30; 11,45; 14; ' 
20,30), Gloria (orele 9; 
16; 18,15; 20,30).

SOARTA AUREI ȘI
NEI : Central (orele 
13,45: 16; 18,15; 20,30).

CIRCUL : Scala (orele 9: 10,45; 
12.45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45).

POVESTE NETERMINATĂ: Tim
puri Noi (orele 8; 11; 13; 15,45; 
18: 20).

PIRAȚII DIN METROU : Lucea
fărul ___ 1
18,15; 20,30). Favorit (orele . .
11.30: 13.45; 16; 18,15; 20,30)_,_Bucu- 
rești 
18.15; 20,30).

DESENE ANIMATE : Doina (o- 
rele 9,30: 11.15; 13; 15; 17,15; 19,30).

COLT ALB : Casa Filmului ta
rele 10; 12: 14; 16; 18,15; 20,15), 
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

capitai 
16; 18,15;

11,15; 13,30;

ARGENTI- 
9,15; 11,30;

tarele 9; 11,15; 13,30: 16:
9,15;

(orele 9; 11,15; 13,30; 16;

CURSA s Feroviar (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18 ; 20,30), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16 ; 
18,15; 20,30).

J.D. CAHILL 8 Excelslor (orele 
0; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

TRESTIA s Viitorul (orele 15,30; 
10; 20).

EVADATUL: Victoria
0.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15. 
Grlvlța (orele 9; 11,15; 13,30 
18.15; 20,15).evadarea t Giulești (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SE MAI INTIMPLĂ MINUNI 7 
Bucegl (orele 15.45; 18; 20).

CERCUL MAGIC : Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,16), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI 7 Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

ACB6T BĂRBAT ADEVĂRAT 8 
Unirea (orele 16; 18; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS 7 Liră 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MICUL DEJUN LA TIFFANY 7 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

(orele 
20,30), 
‘ 16;

SEARA CELEI DE-A ȘAPTEA 
ZILE : Ferentari (orele 15,30; 18; 
20).

MARELE GATSBY 7 Volga (ore
le 9,30; 12,30; 16; 19,15), Tomls ta
rele 9; 12,30; 10: 19,15).

RAPSODIE NORDICA s Crîn- 
gași (ora 171.

AMORUL VRĂJITOR S Aurora 
(orele 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

ELIXIRUL TINEREȚII 8 Moșilor 
(orele 16; 18; 20).

CALINA ROȘIE e Popular (ore
le 15,30; 18; 20,15).

POLIȚISTA : Cosmos (orele
15,30; 18; 20,15).

SPLENDOAREA PULBERn ! 
Munca (orele 16; 18; 20).

FERMA LUI CAMERON 8 Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

ADOPȚIUNE : Vltan (orele 15,30; 
18; 20).

MUȘCHETARUL ROMĂN 8 Ra
hova tarele 16; 18: 20).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Arta (ore
le 13; 15,30; 17,45; 20).

MASTODONTUL 7 Progresul ta
rele 16; 18; 20).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL 1 
Pacea (orele 16; 18; 20).

Opera Română : SPARTACUS
— ora 19; Teatrul de Operetă : 
SINGE VIENEZ — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare) .: 
COMOARA DIN DEAL — ora 
19,30; (Sala Mică) : COMEDIE DE 
MODA VECHE — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Sala Studio) : A 12-A NOAPTE
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta-
ra“ (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : PATRU LACRIMI — ora 19; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 19,30: Teatrul Mic : MANIA 
POSTURILOR — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : RĂZBUNAREA SU-
FLEURULUI — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : SICILIANA — 
ora 19.30; Teatrul ,,C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : UITE CA NU TAC
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică“
(Sala Victoria) : POVESTEA
TIMPULUI PIERDUT — ora 10; 
(Sala Academia) : UN BĂIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NĂTĂFLEȚ —

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Emisiune 
pentru tineret realizată în colabo
rare cu Studioul de radio Craiova. 
10,25 Biblioteca pentru toți : N. D. 
Cocea. 11,15 întîlnire cu muzica 
populară. 11,35 Atenție la., neaten
ție ! — emisiune de protecție a 
muncii. 11,55 Telex. 12,00 închi
derea programului. 16,00 Teleșcoa
lă. Ctitori de temelii — Aripi 
românești. Un Istoric al aeronau
ticii și aviației românești. 16,30 
Curs de limba rusă. 17,00 Telex. 
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă 
recomandăm... 17,20 La volan.— 
emisiune pentru conducătorii 
auto. 17,30 Mult e dulce... 17,45

Album coral. Cintece interpretate 
de corul Casei de cultură din Dră- 
gășani, jud. Vîlcea, dirijor Marin 
Brinaru, și corul Căminului cultu
ral Bâlceștl, jud. Vilcea, dirijor 
Alexandru Racu. 17,55 Lecții TV 
pentru lucrătorii din agricultură. 
18,40 Bijuterii muzicale. în lumea 
barocului muzical pe clapele unui 
clavecin în miniatură. 18,55 Tribu
na TV. în ajutorul celor care stu
diază In Invățămîntul polltlco- 
ideologic de partid : Formarea și 
desăvîrșirea statului național- uni
tar român. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Telecinemateca. 
în ciclul : Mari ecranizări, mari 
regizori. Henric al V-lea — pro
ducție a studiourilor engleze. Pre
mieră pe tară. In distribuție : 
Laurence Olivier, Leslee Banks, 
Felix Aylmer, Robert Helman, 
Harlour Williams, Francis Eisten, 
Ranes Asberson. Regla Laurence 
Olivier. 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

2'0,00 Orchestre simfonice româ
nești. Orchestra simfonică a Fi
larmonicii din Sibiu. 20,40 Inscrip
ții pe celuloid. 21,00 Studio ’76. 
Dans, muzică și poezie. 21,20 Te
lex. 21,25 Iarnă de argint — mu
zică ușoară. 21,40 Roman-foileton : 
„Forsyte Saga“. Episodul I — In- 
tîlnirea în familie. 22,30 închiderea 
programului.

0 UN ARBORE LA 30 DE PARIZIENI. în Paris există în pre
zent cîte un arbore pentru fiecare 30 de locuitori. Potrivit calcule
lor specialiștilor, celor 2 317 227 locuitori al celdr 20 de arondlsmen- 
te din capitala Franței nu le revine, fiecăruia, decit un metru 
pătrat de spațiu verde, în unele din aceste arondismente media 
suprafeței verzi nedepășind-o pe cea a unei pagini de ziar. De 
un secol, nici un parc public n-a mai fost deschis, timp in care 
Parisul a pierdut din suprafața sa de 10 540 hectare aproximativ 
750 hectare de arbori, gazon și Hori ; Pădurile Boulogne și 
Vincennes, de la extremitățile vestică șl estică ale orașului, nu 
mal sînt suficiente pentru a juca rolul de ..plămini verzi“. Iată 
rațiunile pentru care cotidianul „France-Soir“ a lansat în această 
săptămîni o campanie de presă care reclamă „Arbori pentru 
Paris“, notează agenția France Presse 0 BRITANICII, NELINIȘ
TIȚI DE „ORA VEST-EUROPEANĂ“ 7 Se pare că introducerea 
„orei vest-europene“ în toate țările Pieței comune, proiect aflat 
în studiu la Bruxelles, va complica mai mult relațiile Marii 
Britanii cu C.E.E. Camera de comerț din Londra a adresat un 
mesaj Comisiei C.E.E. in care arată că planul de armonizare a 
orei de vară in cadrul Pieței comune nu ar fi agreat în Anglia 
și Irlanda, întrucit partenerii englezi și Irlandezi nu ar fi nici
odată la aceeași oră cu cei continentali. Iarna, continentalii ar 
avea, ca și în prezent, o oră avans față de englezi care în acest 
anotimp sînt la ora GMT. Dacă decalajul persistă și în vară, iar 
țările vest-europene vor adopta ca oră comună ora GMT plus 
două ore, ora britanică va fi intr-adevăr aceeași oră, GMT, plus 
o'oră. Relațiile de afaceri cu continentul, reproșează Camera de 
comerț britanică, sînt deja destul de complicate, birourile londo
neze deschizîndu-se mai tîrziu dimineața decît cele din Paris sau 
din Bruxelles, ziua întreagă fiind astfel decalată. Ceea ce nu este în 
măsură să-i satisfacă pe englezi. Rămîne de văzut cine va 
cîștiga... disputa « LIPSĂ DE MĂRUNȚIȘ IN ITALIA CU... 
SURPRIZE. Pentru a compensa legendara lipsă de monede mici 
(piese de 10, 50 și 100 lire) din Italia, Asociația comercianților din 
Genova a editat „mlnl-cecuri“ de 100 lire de aceeași mărime cu 
bancnotele de... 1 000 lire. Astfel de mini-ceeurl au fost găsite în 
distribuitoarele automate de benzină. Explicația este simplă : 
lntroduclnd bancnote de 1 000 lire în distribuitoare, automoblliștii 
genovezi au sperat să cumpere la prețul cel mal mic benzina cea 
mal scumpă din Europa occidentală. Dar, surpriză ! Distribuito
rul a „mîncat'', cum se spune, mlni-cecurl fără a da nimic în 
schimb I • ȚESUT ARTIFICIAL PENTRU PANSAREA ARSU
RILOR. Cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachu- 
ssets — Statele Unite — au pus de curînd la punct un nou țesut 
artificial care ar urma să înlocuiască pielea distrusă în urma 
unor arsuri mari, a anunțat recent, la Boston, dr. John Burke, 
profesor la Universitatea Harvard. Acest țesut de înlocuire, de
rivat din piele bovină, conține proteine șl nu înlocuiește defini
tiv pielea distrusă, cum ar face-o un țesut grefat. El îndeplinește 
rolul de pansament protector, sub care poate începe cicatri
zarea. Cercetătorii din Massachussets nu au experimentat încă 
descoperirea pe om, dar încercările pe animale s-au dovedit pro
mițătoare, noul țesut împiedlcînd. mal ales deshidratarea gene
rală care urmează după arsurile grave șl prevenind infecțiile, 
datorită aderenței sale foarte puternice a DESCOPERISE ELEC
TRONICA... Un jefuitor de morminte sicilian, arestat luni în 
apropiere de Palermo, prospecta locurile cu vestigii arheologice 
ajutîndu-se de o aparatură electronică extrem de perfecționată, 
capabilă să detecteze necropole la foarte mare adîncime. La 
domiciliul acestuia s-au descoperit numeroase obiecte de mare 
valoare din epocile greacă și romană care au fost confiscate. 
Poliția n-a dezvăluit identitatea răufăcătorului, sperînd să des
copere o întreagă filieră care se ocupă cu jefuirea vestigiilor 
arheologice din Sicilla, avînd „clipnți“ în lumea întreagă, rela
tează agenția France Presse.
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