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In campania de reparații a tractoarelor și mașinilor agricole

MAXIMĂ OPERATIVITATE, 
LUCRĂRI DE CALITATE!

Conform termenului stabilit, pînă la 20 februarie, în întreaga țară urmează să se încheie campania 
de reparații a tractoarelor și celorlalte mașini agricole. Timpul scurt care a mai rămas pînă la această 
dată impune din partea mecanizatorilor eforturi sporite, o riguroasă organizare a muncii pentru urgen
tarea lucrărilor și executarea lor la un înalt nivel calitativ. Răspunderi sporite revin, totodată, organelor 
agricole, conducerilor unităților de mecanizare, datoare să urmărească îndeaproape stadiul și calitatea 
reparațiilor, luind măsuri operative pentru aprovizionarea ritmică cu piese de schimb, lată în acest sens, 
concluziile unui raid, efectuat de reporterii noștri în județele Ilfov, Hunedoara și Mureș.

TULCEA. Pe șantierul întreprinderii de feroaliaje, unitate ce va livra centrelor side
rurgice din (ară produse necesare otelurilor aliate și înalt aliate.
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ILFOV
9

în avans față de grafice
Apel către 

furnizorii de piese de schimb

HUNEDOARA

In județul Ilfov, în această primăvară vor fi semănate 160 000 hectare cu porumb, 43 000 de hectare cu floarea-soa- relui și alte suprafețe cu plante prășitoare și tehnice. Aceasta presupune ca încă din start întregul -parc de tractoare și mașini agricole să fie în perfectă stare de funcționare. Potrivit planului de reparații întocmit la Trustul de mecanizarea agriculturii din județul Ilfov, sînt programate a fi remediate 1 200

motoare de tractor din grupa U—650, peste 1 650 grape cu discuri, aproape 1100 semănători prășitoare, la care se adaugă alte sute de mașini agricole. Din ultimele date centralizate la nivel de județ reiese că lucrările sint în avans față de grafice. Numai la motoare consemnăm că au fost deja reparate 800 de bucăți, ceea ce reprezintă aproape 65 la sută din prevederi.
(Continuare în pag. a ll-a)

în județul Hunedoara campania de reparații a utilajelor a- gricole, lucrare de mare importanță pentru soarta viitoarei recolte, se apropie de sfîrșjt. Revizia tehnică a mașinilor este în linii mari încheiată, toate forțele fiind concentrate acum la repunerea în funcțiune a tuturor tractoarelor, obiectiv prevăzut a fi realizat în următoarele 2—3 săptămîni. Se lucrează intens din zori și pînă seara, în două schimburi sau în schimburi pre

lungite, folosindu-se din plin întreaga dotare tehnică a atelierelor.— Actuala campanie, apreciază ing. Petru Puia, directorul S.M.A. Ilia, a beneficiat de con-
Grupaj realizat de :

OVIDIU MARIAN
AL. BALGRADEAN 

MIRCEA BORDA
(Continuare in pag. a ll-a)

CLUBUL 
nu are 
nevoie de 
„asistență“, 
ci de 
participant)

ÎNSEMNĂRI despre 
ACTIVITATEA CLUBULUI 

UZINELOR „REPUBLICA“

„A existat un timp cînd — invitați la club la o acțiune, oricare ar fi fost ea — tinerii aveau următoarea replică : „Iar ședință !“. A durat mult să le schimbăm această optică și nu aș putea spune că am reușit în totalitate. Adevărul este însă că tinerii vin astăzi la club cu mai multă Încredere. Vizitarea frecventă a clubului de către însemnați oameni de știință și artă, conducători ai cursurilor Universității populare și semnatari ai prelegerilor din cadrul ciclurilor tematice, varietatea tematică a programelor, diversitatea tipurilor de manifestări, au reprezentat în ultima perioadă premisele unui salt calitativ în activitatea clubului, ale stabilirii unui raport eficient cu tinerii“. După această scurtă introducere, tovarășul Manda- che Pompiliu, secretarul comitetului U.T.C. de la întreprinderea de țevi „Republica", m-a invitat să asist la prelegerea despre Viața și activitatea lui Ștefan Gheorghiu, din • ciclul „Eroi ai poporului nostru". Titularul ciclului, Stela Simion, cercetător. Concisă, accesibilă, bogat documentată, viu și atractiv prezentată, expunerea le-a evocat celor 48 de auditori figura cunoscutului militant socialist, momente semnificative din mișcarea muncitorească din România anilor 1 900—1 910. In mare parte, tinerii ce ocupă azi locurile din sala de conferințe nu sînt spectatori ocazionali. Mulți dintre ei au mai participat cel puțin la trei teme din acest ciclu. Meritul este în primul rind al conferențiarilor. La alt curs al Universității populare, Lupta poporului român pentru libertate și independență națională (conducător prof. Radu Homer, cercetător la Muzeul de istorie a R.S.R.) am remarcat aceeași tendință de stabilizare și de permanentizare a publicului.Seriozitatea cu care specialiștii iși îndeplinesc funcția de membri ai consiliului de conducere al clubului este probată de însăși tematica programelor lunare, de varietatea domeniilor abordate, de actualitatea temelor. Structura unitară a programului decurgînd dintr-o viziune unitară asupra obiectivului fundamental al activității clubului : e du c a ț i,a patriotică a tineretului. „Indiferent de temă, fie că se \dis- cută despre știința contemporană, cooperarea internațională,
ALINA POPOVICI

(Continuare in pag. a Il-a)

■ M cawlor pehtrc/t>meret

Să nu se aștepte primăm pentru 
dezmorți rea ritmului de lucru

ORGANIZAȚIILE U.T.C. POT Șl TREBUIE SĂ CONTRIBUIE 
ÎNTR-O MAI MARE MĂSURĂ LA URGENTAREA LUCRĂRILORUn număr de 5 cămine pentru tineret — cu peste 600 de locuri în total — care ar fi trebuit să fie predate beneficiarilor din județul Cluj pînă. la sfîrșitul anului trecut, se află încă într-un stadiu care le va împinge finalizarea pînă către vară sau chiar mai tîrziu. Este vorba despre căminele prevăzute în planul întreprinderii de sticlărie din Gherla și al exploatărilor miniere Aghireș și Băișoara. Ele au ajuns deocamdată... la primul etaj. Frigul îi incomodează, desigur, pe constructori, de aceea ei nici nu promit că le vor termina înainte de lunile iulie — august. Intr-o situație și mai critică se află celelalte două cămine, respectiv ale întreprinderilor „Unirea" din Cluj-Napoca și „Electroceramica" din Turda, care nici n-au fost începute. Dealtfel, aflăm cu surprindere că titularii acestor investiții chiar au renunțat la ele pentru moment.— Nu au oare tinerii, de la cele două întreprinderi, nevoie de cămine ?— Dimpotrivă, ne spune tovarășul Ioan Presecan, președintele Consiliului tineret muncitoresc al Comitetului județean Cluj al U.T.C., în cele două unități sînt multe cereri de cazare nerezolvate, de aceea li s-au și repartizat fondurile necesare pentru construcția căminelor. Purtind interminabile discuții privind soluția construcțiilor (din B.C.A., panouri sau cărămidă) și amplasarea acesto

ra și neajungînd la nici o înțelegere, conducerile celor două unități au ales... soluția cea mai comodă : le-au scos din plan. Să nu le mai dea bătaie de cap !Dealtfel, principala cauză a rămînerii în urmă și a celorlalte ■ trei cămine o constituie aceleași tergiversări și discuții în contradictoriu dintre conducerile întreprinderilor titulare de investiții și ceilalți factori — minister, centrală, consilii populare, constructori — fie pe tema amplasamentelor, fie a tipului de construcție. S-a ajuns, după luni de zile „de dezbateri", la soluția care se propusese, încă de la început.Am stăruit asupra acestor cauze pentru că ele afeptează în continuare termenele de realizare a unor cămine în județul Cluj. Pe lingă finalizarea celor cinci de care am vorbit, tot in anul trecut mai trebuia să înceapă construcția a încă trei cămine aparținînd întreprinderii poligrafice (192 locuri), Direcției drumuri și poduri (192 locuri) și Trustului de construcții civile (320 locuri) cu termen de predare în 1976. Ele n-au fost începute însă nici pînă in prezent. Din aceeași pricină : schimbarea soluției tehnice.— Pentru urnirea lucrurilor, precizează tovarășul Constantin
ROMULUS LAL

(Continuare in pag. a ll-a)

Cind vorbim despre opinia pu
blică, sîntem înclinați să restrin- 
gem aria de cuprindere a noțiu
nii, cel puțin din două motive, 
în primul rind, pentru că ne 
vin imediat in minte grupurile 
de oameni constituite spontan, 
pe stradă, în autobuze sau in 
săli de spectacol, și pierdem din 
vedere colectivele organizate, 
statornice, ■ dintre care cele de 
muncă reprezintă, printre alte
le, și adevărate școli de formare 
a opiniei publice înseși. în al 
doilea rînd, pentru că memoria 
noastră selectează, din numeroa
sele manifestări ale fenomenu
lui, doar pe cele, spectaculoase, 
cum ar fi solidarizarea instanta
nee a trecătorilor cu un pieton 
accidentat în timp ce traversa 
strada corect sau dezaprobarea, 
de către niște martori întâmplă
tori, a unui părinte impulsiv, ca- 
re-și bate copilul. Acțiunea la
tentă și, prin urmare, neeviden
tă a opiniei publice este însă 
mult mai importantă, deoarece 
asigură o reglare continuă a a- 
titudinii noastre față de semeni, 
întrebarea obsedantă „cum a- 
părem in ochii celor din jur ?“, 
ne urmărește adeseori și in in
timitate, astfel incit cu timpul

opinia publică se transformă în 
propria noastră opinie.

In acest înțeles larg, opinia 
publică reprezintă o forță edu
cativă de prim ordin, care toc
mai de aceea nu trebuie lăsată 
la voia întâmplării. Ea are un 
punct de plecare bun — faptul 
că întrunește un consens și, prin

La Rovinari

Au început probele 
la primele 

subansamble• Constructorii și montorii Centralei electrice Rovinari au demarat probele la primele subansamble componente ale grupului nr. 2 de 330 MW prevăzut să fie conectat pînă la sfîrșitul anului la sistemul energetic național. Simultan, continuă lucrările la agregatele următoare menite să sporească la 1720 MW actualul potențial al centralei.în ritmuri intense se lucrează și pe șantierele Termocentralei de la Turcenî și Complexului hidrotehnic și energetic Cerna — Motru — Tismana, obiective prin care Gorjului îi revine un loc important în investițiile destinate dezvoltării producției de energie electrică a țării. La Turceni, de exemplu, unde constructorii și-au propus să efectueze un volum de lucrări cu peste 20 milioane lei superior celui din anul trecut, în primele două decade s-a realizat aproape 70 la sută din planul lunar, în timp ce pe șantierele de pe Valea Cernei, Valea Mare, Scărișoara și Valea lui Iovan, din cadrul Complexului hidrotehnic și energetic Cerna — Motru — Tismana, prevederile planului la zi sînt depășite cu procente cuprinse între 2 și 5 la sută.(Agerpres)

ELEVUL DIN MEDIUL RURAL 
și statutul său de membru 

al microcooperative! agricole școlare
Concepute și organizate după modelul cooperativelor agricole de producție din localitățile respective, microcooperativele pionierilor și școlarilor s-au dovedit a fi în decursul a numai cîțiva ani un cadru propice de apropiere a copiilor de munca productivă, de educare a lor prin și pentru muncă. Dacă în anul școlar 1969—1970, în județul Vîlcea luau ființă primele microcooperative, în prezent numărul lor se ridică Ia 3 470, însumînd 9 526 hectare teren și 438170 membri. Dovadă concludentă că, în decursul a cinci ani de zile, ele au devenit un fenomen ce s-a generalizat la scara întregii țări. Lucru confirmat și de cele trei reuniuni Ia nivel republican a președinților de microcooperative, ultima fiind în cadrul taberei de instruire și odihnă de la Dragomirești Vale (județul Ilfov). Discuțiile purtate cu mulți dintre ei și cu cadrele didactice de specialitate, dezbaterile vii și schimburile de experiență organizate Ia nivel de tabără, precum și întilnirile cu diverși specialiști din domeniul agriculturii ajută Ia o înțelegere mai bună a locului pe care îl ocupă microcooperativele în ansamblul formelor și mijloacelor de pregătire științifică și tehnico-aplicațivă a copiilor, măsurile ce se impun a fi luate în vederea perfecționării activității lor corespunzător cu direcțiile de dezvoltare ale unei agriculturi moderne.Rezultatele microcooperative- lor școlare sînt mai mult decît concludente. Nu de puține ori, producțiile realizate de microcooperative, la diverse culturi, sînt superioare celor din C.A.P.- uri, ceea ce denotă din partea lor o preocupare sporită de a executa toate lucrările agricole la timp și de bună calitate, de a fertiliza terenul în perioadele optime, ca dealtfel și o grijă sporită față de avutul obștesc. Următorul exemplu este, edificator. Microcooperativa agricolă de producție a școlii generale din comuna Gornești (județul Mureș) a obținut producții mari la , cultura cartofului : 62 000 kg la hectar la soiul „Desiree" și 65 000 kg la hectar la soiul „Os-

tara“, ca rezultat al experimentării in decurs de trei ani de zile a 12 soiuri de cartofi. Urmarea ? Anul acesta cooperativa agricolă de producție a cultivat nu mai puțin de 50 hectare cu aceste soiuri de cartofi ce s-au dovedit foarte productive în condițiile de climă și sol ale localității. De fapt; prin experimentările făcute în decursul celor trei ani se poate Spune că această microcoopera- tivă a devenit o stație-pilot de cercetare, bucurîndu-se de înțelegerea și sprijinul cooperativei agricole și Stațiunii experimentale Sîngeorz-Mureș. In perspectivă — s-a afirmat în cadrul dezbaterilor — aceasta ar trebui să fie orientarea lor

să devină adevărate „laboratoare" ale C.A.P.-urilor tutelare. Cîștigul ar fi evident și de ambele părți. în primul rînd, a- ’ ceste experiențe s-ar face pe terenuri mici, necompromițîn- du-se suprafețe întinse, apoi, supravegherea strictă ce o reclamă munca de experimentare poate fi asigurată din plin de elevi și cadrele didactice. O demonstrează, dealtfel, rezultatele și altor microcooperative, cum ar fi cele din comunele Buce- cea și Liteni (județul Suceava)- sau ale celor din județul Vîlcea.In momentul de față, datorită lipsei unui statut-cadru privind organizarea și, funcționarea lor se deschid căi formalismului, mai ales în situația microcoope- rativelor care se află la început de drum. In realitate, fiecare unitate procedează cum crede că ar fi mai bine și nu totdeauna se găsesc cele mai bune soluții, în funcție de condițiile și posibilitățile locale se încheie o convenție între C.A.P. și școala generală în care se prevăd : suprafața de teren pe care cooperativa agricolă de producție o pune la dispoziția școlii, lucrările care trebuie efectuate, producțiile planificate, condițiile de transport și valorificare a producției. S-a ajuns, astfel, la situații cind aceste terenuri pri-
ION MIHALACHE

(Continuare în pag. a Il-a)

Au venit la Halinga să-nvefe arta creșterii animalelor. Au exclamat : „Vai ce fer
mă frumoasă !“. Și au purces la muncă. Totul se face aici după cele mai riguroase 
norme științifice. 7 promoții iși amintesc cu respect de Liceul agro-industrial din 

Halinga, unde chiar și un ou trebuie să aibă greutatea scontată.
Foto : Clubul tineretului Drobeta Tr. Severin

Recent, in municipiul Tg. Jiu s-a inaugurat noua casă de cultură. Cercul de balet 
se bucură de o participare numeroasă. Sub o îndrumare atentă și competentă, 

copiii invață acum, la bară, eleganța mișcărilor de balet.
Foto : AGERPRES

plan social, devenind un bun 
sau, uneori, un rău comun.

Intr-o discuție recentă cu un 
om al legii — Marin Voicu, pre
ședinte al Judecătoriei din Con
stanța — am încercat să aflu ca
re este, după părerea sa, cea mai 
importantă calitate a opiniei pu
blice. „Cred — mi-a răspuns in-

la completa lipsă de informare 
și pînă la informarea eronată. 
Iată un singur exemplu. O coo
perativă din Mangalia a încadrat, 
cu cîtva timp in urmă, ca zu
gravi, doi tineri despre care ni
meni nu știa că aveau antece
dente penale. Asociindu-se, el 
au comis într-o perioadă relativ

Calitatea opiniei
aceasta, se caracterizează deja 
printr-uh anumit grad de obiec
tivitate — dar de aici și pînă la 
a o considera o instanță supre
mă, care funcționează de la sine, 
este o mare distanță. „Să vedem 
ce-o să zică opinia publică !" — 
iată o atitudine nu numai indi
vidualistă, dar, asemănătoare, 
uneori, cu ideea fixă a lui conu’ 
Leonida că statul, în timp ce 
cetățenii dorm, are grijă să re
zolve totul. Să nu uităm că fie
care din noi este un reprezen
tant al opiniei publice, că păre
rile pe care ni le spunem într-o 
ocazie sau alta se valorifică în

PUNCTE
de Vedere

terlocutorul — că opinia publi
că trebuie să fie înainte de toate Calificată, înțelegînd prin aceas
ta o bună cunoaștere1 atât a fap
telor, cit și a legilor. In ceea ce 
privește prima condiție, dificul
tățile pe care încă le mai întim- 
pinăm sînt de naturi diferite, de

scurtă numeroase furturi și pînă 
la urmă, bineînțeles, au fost des- 
coperiți și deferiți justiției. Dacă 
tovarășii lor de muncă i-ar fi 
cunoscut însă îndeaproape, suc
cesiunea de infracțiuni ar fi pu
tut fi întreruptă mult mal 
prompt sau chiar preintimpinată. 
Din păcate, însă, nimeni nu s-a 
interesat de trecutul și de pro
iectele lor, astfel incit opinia 
publică a fost pusă de la în
ceput în imposibilitatea de a ac
ționa. O să spuneți acum că nu e 
moral să-i suspectăm pe cei din 
jurul nostru. Dar nici nu e vor- 
ba de a-i suspecta. Important

este să-i cunoaștem, să știm ce 
se intîmplă cu ei, pentru că nu
mai astfel putem să-i ajutăm 
dacă au nevoie de ajutor. Să ad
mitem eventualitatea că tinerii 
respectivi ar fi fost bolnavi și, 
din mîndrie, ar fi evitat s-o măr
turisească. In cazul acesta, cine 
le-ar fi venit in sprijin ? La ne
cunoașterea oamenilor se adaugă 
adeseori, cum spuneam, o cu
noaștere deformată a lor. Apa
rent inofensiva plăcere de a lan
sa vești senzaționale și de a le 
colporta duce la dezinformarea 
opiniei și tocmai de aceea tre
buie combătută cu fermitate. Re- 
ferindu-mă acum la populariza
rea și aprofundarea legilor, țin 
să subliniez că nimic nu dăunea
ză mai mult formării unei opi
nii publice juste și eficiente de
cît „sentințele“ date după ure
che. Cred că vi se intîmplă și 
dumneavoastră să-i auziți pe di
feriți comentatori de ocazie cum 
declară despre cite un infractor 
că ar trebui... jupuit de viu sau, 
dimpotrivă, înțeles și absolvit de 
pedeapsă ! Măsurile, care se iau 
pentru o cunoaștere exactă a le-

ALEX. ȘTEFANESCU
(Continuare în pag. a ll-a)
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infirmat de realitatea lumii con-

Egalitatea oame
nilor, a copiilor 
de pretutindeni 
este înscrisă in 
documente de va
loare universală, 
acest drept fiind insă
temporane, de împărțirea Terrei in țări bogate și țări 
sărace. Cei mai loviți de inechitate sint copiii.

Tn ziarul de mîine: un documentar privitor 
la CONSECINȚELE SUBDEZVOLTĂRII ASUPRA 

COPIILOR DIN ZECI Șl ZECI DE STATEi

I

J
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MAXIMĂ OPERATIVITATE
Zoe Dumitrescu-Bușulenga

„RENAȘTEREA, 
UMANISMUL

ȘI DIALOGUL ARTEIdlî
în contextul criticii universitare actuale Zoe Dumitrescu- Bușulenga ocupă un loc aparte. Cînd direcția principală merge in sensul asumării tradiției (îndeosebi a celei călinesciene) și al îmbogățirii instrumentarului exegetic prin asimilarea metodelor și modelelor analitice structuraliste, distinsa profesoară de literatură universală și comparată se distinge prin virtuozitate eseistică.Exprimarea sa se altoiește însă pe atributele binecunoscute ale criticii universitare : rigurozitatea informației, sobrietatea expunerii, bogăția refe- rențială, idealul sintezei, mesaj formativ și informativ.Ediția a doua (revăzută și a- dăugită) a volumului Renașterea, umanismul și dialogul artelor, la origine un curs universitar pentru studenții filologi bucureșteni, este o bogată sinteză critică și, în același timp, un demers sincretic, cu o viziune unificatoare a tuturor artelor. Autoarea demonstrează că Renașterea a constituit un sistem cultural (în accepția lui Michel Foucault), un complex de forme și idei, armonios structurat, unitar chiar sub specia divergențelor. convergent chiar in diversitatea specializărilor. Care sint cele cîteva idei esențiale, prin ce se reprezintă matricea stilistică a acestei planete culturale : omul- centrul universului, reluarea valorilor umanismului antic, filosofic activă, observația naturii, reprezentarea cosmosului prin- tr-o schemă conceptualizată. a- vind ca bază intuiția unui univers finit, în cadre antieuclidi- ene, un cosmos rotund, raționa- lizabil prin abstracție, sete de perfecțiune, simetrie și armonie, laicizare a tuturor formelor de creativitate umană prin procedee filosofice sau acțiuni burlești, aspirația echilibrului (acum nu se mai alchimizează aurul ci se caută secțiunea de aur), trecerea de la zei și de la abstracții sprp viața obișnuită și recrutarea eroilor din starea a treia. Cartea, care nu dă o definiție didactică a Renașterii și nici una', implicită a umanismului. fiind o descriere analitică a fenomenelor care compun și definesc această realitate, propune uneori și formulări mai restrins sintetice.
ELEVUL DIN MEDIUL RURAL

(Urmare din pag. I)mite nu sînt de cea mai bună calitate, sînt dispersate în loturi mici și situate departe de școală, dincolo de vatra satului. Nu de puține ori sînt schimbate chiar de la an la an. De asemenea, ca instruirea practică să-și atingă scopul, ciclul de producție al unor culturi trebuie să fie preluat de elevi de la „A“ la „Z" și nu să se înceapă de la prașilă, cum se mai procedează în unele locuri. în goana după venituri cu orice preț, suprafața solicitată este în unele cazuri prea mare, depășind cu mult numărul și capacitatea de muncă ale elevilor și acest lucru se observă cu precădere pe perioada vacanței de vară cînd sînt solicitați și la alte munci în cadrul cooperativelor agricole de producție. Ținîndu-se seama de toate aceste neajunsuri. anul acesta suprafața medie pe țară a unei microcoope- rative a fost fixată la 2,6 hec

Autoarea este pe rînd cultu- rolog, în general, critic literar, cronicar plastic și dramatic, filosof și dialectician subtil al tuturor formelor gîndirii.Cartea, o sinteză foarte actuală a tuturor izvoarelor se distinge printr-o serie de observații originale — lucru rar pe un tărîm așa de bătut — de interpretări personale, de puncte de vedere noi și polemice în raport cu unele atitudini anterioare. Dar contribuția esențială a autoarei constă în introducerea umanismului românesc în circuitul mondial al valorilor rinascimentale. Zoe Dumitrescu- Bușulenga pornește, firesc, de la descoperirea romanității noastre de către lumea romanică : Poggio Bracciollini, Blondus Fla- vius, Silvio Piccolomini sînt creatori renascentiști care dau primul semnal asupra existenței unei oaze latine în estul Europei. Dar personalitățile de marcă ale culturii noastre : Neagoe Basarab, Petru Cercel, Nicolae Olahus. Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino, fie prin contact direct cu cultura europeană, fie prin intuiția personală pornind de la realitățile naționale raportate la cultura romanică, se întîlnesc pe făgașul unui umanism românesc : „Tabla de valori a umanismului românesc coincide în cea mai mare parte cu a umanismului în general, dar după, cum fiecare popor a adus în concertul european cîte o nuanță particulară (ca de pildă predominanța caracterului științific în umanismul francez, a celui popular ori religios în umanismul german etc.), așa și înflorirea studiilor clasice noi a dus la cîteva accente speciale ca, printre altele, patriotismul, toleranța (virtute specific românească) și o anumită pietate înțeleaptă, rațională, care au guvernat istoria și istoria noastră morală secole de-a rîndul.“Prin unicitatea subiectului său, un volum ca Renașterea, umanismul și dialogul artelor, prin absența unor precedente ilustre la noi. prin seriozitatea și exhaustivitatea problematicii, o- cupă un loc deosebit în cultura actuală.
AURELIU GOCI

tare, cu o limită maximă de ' 5 hectare.
★Nu peste mult timp, în cooperativele agricole de producție vor începe adunările generale de aprobare a planurilor de producție pe anul în curs.în propriile adunări generale, micii cooperatori își pot stabili apoi planurile de producție cu norme precise pe brigăzi și e- chipe. în felul acesta, membrii echipelor vor fi nevoiți să-și unească eforturile, să acționeze în mod conștient pentru obținerea unor rezultate dinainte stabilite și să-și manifeste dezaprobarea față de acei elevi care în cursul lucrărilor dau dovadă repetată de lipsă de interes și nu respectă indicațiile în legătură cu calitatea lucrărilor. Trebuie generalizată experiența acelor microcooperative care au procedat la organizarea unor colective de control asupra activității de la o etapă la alta, de sesizare a principalelor deficiențe și remedierea lor.

ILFOV
(Urmare din pag. I)Este un rezultat bun care scoate în evidență hărnicia oamenilor din centrele specializate ale unităților de mecanizare Budești, Giurgiu și Urziceni. Operativitatea cu care se lucrează aici se datorește în primul rînd preocupării permanente a mecanizatorilor în direcția realizării unor dispozitive care ajută atit la executarea recondiționărilor pieselor cit și la ușurarea muncii în ateliere. Notăm în acest sens dispozitivul de alezat bucșa și lagărul de bielă cu avans automat conceput de tînărul Marin Fereșteanu. secretarul organizației U.T.C. de la S.M.A. Giurgiu. Alți doi tineri de la a- ceeași unitate, Tudor Preda și Nicolae Andronache, au realizat o instalație automată care ajută la ridicarea și coborîrea motoarelor de pe bancul de rodaj. Ca urmare, prin mobilizarea tuturor resurselor materiale și umane, prin buna organizare a activității din ateliere pînă acum au fost reparate 1 669 grape cu discuri, 400 mașini fitosanitare, precum și alte utilaje.

HUNEDOARA
(Urmare din pag. I)diții superioare de organizare și desfășurare. Spre deosebire d'e anii anteriori nu am mai adus utilajele la sediul S.M.A., ci la nivelul fiecărei secții am constituit echipe specializate care se ocupă exclusiv de reparații, în acest fel s-a asigurat o folosire mai deplină a timpului de lucru și a mijloacelor tehnice materiale aflate în dotarea stațiunii.Un ritm înalt de lucru se înregistrează și la S.M.A. Dobra. Maistrul Nicolae Nemeș, șeful atelierului mecanic, explică acest succes prin organizarea mai judicioasă a muncii, creșterea responsabilității și nivelului de pregătire profesională a oamenilor, perfecționarea tehnologiilor de lucru.Deși activitatea se desfășoară corespunzător nu se poate afirma totuși că nu mai există lipsuri și deficiențe, datorate în special unei aprovizionări neco- respunzătoare a locurilor de muncă cu piese și materiale.în atelierul central al S.M.A. Ilia există în prezent 20 de pompe de injecție care nu pot să fie reparate din lipsa unor piese de schimb. „Ca și filtrele de motorină, arcurile de frînă sau elementele de ambreiaj, a- firmă ing. Petru Puia, supapele, inelele și racordurile pentru pompele Bosch au fost solicitate de nenumărate ori la baza de aprovizionare tehnico-materială din Simeria dar fără nici un rezultat“.

Calitatea opinieii (Urmare din pag. I) 
gislației noastre duc la dispari
ția acestui reprobabil ''.diletan
tism. Trebuie insă să recunoaș
tem că in disputa dintre educa
tori și infractori, infractorii mai 
ciștigă cîteodată teren, deoarece 
activitatea lor, prin forța lucru
rilor, nu este niciodată... forma
lă, caracterizindu-se, dimpotrivă, 
prin eficiență și chiar prin in-' 
geniozltate ! Adevărații educa
tori trebuie să fie ei înșiși con
vinși pentru a putea convinge, 
trebuie, intr-un cuvint, să aibă 
vocație“.

Din considerațiile deosebit de 
interesante ale magistratului, e 
sențială mi se pare sublinierea 
necesității de a ridica opinia pu
blică la un înalt grad de competență. In acești ani in care 
calificarea, perfecționarea au de
venit imperative ale fiecărui do- - 
meniu de activitate și, implicit, 
ale fiecărui proces social, opinia 
publică nu poate rămine, nici 
izolat, in faza de amatorism. Si 
mă gindesc nu numai la cunoaș
terea legilor, ci și la cunoaște
rea spiritului moralei comunis
te in general, care, in afară de 
participare și entuziasm, presu

■ ' MUREȘiflg Tinerii

in sprijinul mecanizatorilor
Punerea cit mai rapidă în stare de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole reprezintă și pentru mecanizatorii din județul Mureș unul din obiectivele prioritare ale activității din acest sezon.— Volumul reparațiilor executate pină acum, ne informează tînărul inginer Alexandru Do- nahidi, de ia S.M.A. Miercurea Nirajului, este de două ori mai mare in comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, încă din luna decembrie am restructurat spațiile și utilajele de care dispunem și am organizat atelierele pe categorii de lucrări. Dispunînd de un parc de mașini-unelte corespunzător, a- teliere de forjă și sudură rezolvăm operativ multe probleme care altfel ne-ar crea greutăți, în plus, pentru acoperirea deficitului de muncitori specializați am antrenat Ia reparații și mecanizatori, inclusiv pe cei 24 ti

(Urmare din pag. I)despre economia de metal, despre sarcinile trasate de Congresul al Xl-lea al P.C.R. privind creșterea productivității muncii, despre echitate, despre instaurarea noii ordini internaționale, despre universul poeziei eminesciene, despre eroii neamului sau despre noile volume de literatură română intrate în librării, obiectivul urmărit rămâne în toate cazurile același : insuflarea și dezvoltarea sentimentelor patriotice, a conștiinței comuniste a tinerilor“, ne-a spus tovarășul Gheorghe Bubu, primul secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului 3.Dacă din punctul de vedere al conceperii programului, premisele calității și atractivității acestuia sînt create, nu la același nivel se situează munca organizatorică, modalitățile de dialogare și de colaborare cu publicului tînăr. La clubul „Republica“ numărul formelor de activitate, al ciclurilor și tematicilor ce s-ar putea bucura de interes este relativ mare. Iată .cîteva exemple : rubrica Mai aveți o întrebare ?, Tematica patriotică în poezia poeților români, prezentarea noilor cărți intrate în librării, educația patriotică prin cîntec etc. Participarea, ecoul lor în rîndul tinerilor concură însă la împlinirea actului educativ al manifestărilor, nu sînt din păcate întotdeauna cele cuvenite. Tovarășul director al clubului, Popa Aurel, ne spune că, de regulă, publicul îl constituie elevii de la

pune de asemenea un efort sis
tematic, științific.

Există, desigur, mijloace mo
derne de informare și formare a 
opiniei publice. Îmi amintesc, de 
pildă, că la „Flamura roșie“ din 
Sibiu am fost invitat in sala ci- 
neclubului întreprinderii, unde 
mi s-a prezentat un film cu to
tul neobișnuit. Operatorul — e- 
lectricianul și utecistul Vladimir 
Tancou — filmase discret scene 
pe viu din activitatea v.nltăț 
astfel incit, reuniți in sala de 
festivități, tinerii au avut oca
zia să se vadă pe ei înșiși, înre
gistrați de recele ochi al tele
obiectivului. Prezentarea filmu
lui a produs o mare animație : 
apăreau pe ecran grupuri de fe
te discutind cu aprindere in 
timpul orelor de program, 
„maiștri care sprijină producția 
și tineri care sprijină mașinile1 * * 4 * * * * * * * 12' 
(pentru a cita din comentariul 
ironic al lui Vladimir Tancou}, 
ucenici așezați temeinic, la soa
re, pe pavajul curții, iar toat" 
aceste personaje, departe de a 
fi interpretate de actori, sa 
aflau in sală și toate lumea în
torcea capul să le vadă ori da 
cîte ori le identifica pe ecran.

ÎNTREPRINDEREA TRANSPORT BUCUREȘTI
I. T. B.

A. încadrează pentru calificare, bărbați și femei, absol
venți ai școlii generale, in meseriile de :

a. șoferi policalificare (autobuz, auto-taximetre și troleibu
ze), vîrsta 22-34 ani. Durata cursului, 12 luni.

b. șoferi pentru auto-taximetre (persoane numai din Bucu
rești), vîrsta 22-35 ani. Durata cursului, 4 luni.

c. șoferi pentru troleibuz. Vîrsta 22-40 ani. Durata cursului,
4 luni.

d. conducători tramvaie. Vîrsta 22-40 ani. Durata cursului,
3 luni.

B. încadrează bărbați și femei, pentru pregătirea la cursuri 
de scurtă durată ca șoferi, pentru următoarele autovehicule :

a. posesori ai permisului de conducere categoria „C", pen
tru auto-taximetre, autobuze, troleibuze.

C. întreprinderea asigură pe durata cursurilor următoarele :
- La cursurile de 12 luni policalificare, pe durata școla

rizării, retribuția de muncitor necalificat (1 253 lei lunar) sau 
conform H.C.M. 2105/1969, media realizată pe 3, respectiv
12 luni.

-La celelalte cursuri, indemnizația de 400 lei sau retri
buție (media realizată pe 3 sau 12 luni) conform prevederilor 
H.C.M. 2105/1969.

De asemenea, pentru toate cursurile :
- masa la cantină, contra cost.
- cazare contra cost, în cămine I.T.B., în măsura locurilor 

disponibile sau indemnizație pentru cazare conform H.C.M. 
2105/1969.
- legitimație de călătorie pe mijloace de transport in co

mun I.T.B.
D. După calificare, retribuția tarifară pentru program nor

mal de 208 ore (in baza Legii 57/1974) este :
- șoferi auto-taximetre 1539—1886 lei
- șoferi troleibuze . 1855—2273 lei
- șoferi autobuz simplu 1957—2702 lei
- șoferi autobuz articulat 2059-2804 lei
- conducători tramvaie 1672—2049 lei
Informații suplimentare la Biroul Invățămînt I.T.B. din str. 

Dr. Grozovici nr. 4, ( telefon 12 19 30 int. 187 sau direct la 
Exploatarea Transport Electric, Calea Dudești 184, telefon 
22 06 60 int. 3 și Exploatarea Transport Autobuze, Calea Șer- 
ban Vodă 164, telefon 23 88 70.

Colectivului întreprinderii „Fla

neri ce se califică pentru meseria de mecanici agricoli. Pentru ca în viitor să suplinim lipsa de sudori și lăcătuși mecanici un număr de 8 tineri urmează deja un curs organizat de unitățile de industrie locală din județ.Activitatea intensă desfășurată pentru urgentarea campaniei de reparații este specifică și în celelalte S.M.A.-uri. Așa, de pildă, la S.M.A. Ungheni, potrivit aprecierii directorului unității, ing. Lazlo Jenikovschi, campania se va încheia cu zece zile mai devreme decît termenul stabilit, iar la S.M.A. Tg. Mureș, unde lucrează 40 de tineri, pînă acum au fost reparate peste 100 tractoare. Nici aici însă nu lipsesc grijile. Un fapt exprimat de către toți interlocutorii este acela că cererile adresate bazei județene de aprovizionare sînt onorate doar în mică măsură. îl consemnăm ca un apel adresat furnizorilor de piese de schimb.
Grupul școlar. Clase întregi, „echipe de șoc", sînt mobilizate ca să asigure publicul la unele acțiuni, în timp ce uteciștii din întreprindere — peste 2 000 — rămîn străini în propria „casă“. Din cele 27 de organizații, nici una nu a fost încă antrenată direct într-o acțiune ; din cel 27 de secretari, nici unul nu este încă colaboratorul permanent al
Clubul

clubului. Tinerilor din uzină nu le este familiar clubul, iar cei ce locuiesc în căminul de nefa- miliști — așezat în vecinătatea clubului — caută în altă parte locuri de recreare și de distracție. De ce ? Tovarășul Popa Aurel, atent la buna desfășurare a activității în general, se pare totuși că așteaptă ca tineretul să-i răspundă la un gest pe care însă conducerea clubului nu l-a făcut. In calitate de director al așezămîntului, dîn- sul s-ar cuveni să-și atragă beneficiarii antrenîndu-i în primul rînd ca pe autorizați colaboratori în organizarea și în perfecționarea activității. în cluburile de întreprinderi — patronate de comitetele sindicatelor — principalul beneficiar rămîne tot tineretul. Or, înțelegerea îngustă, limitativă, separatismul, munca desfășurată în 

mura roșie" i s-a dat astfel oca
zia să se plivească intr-o imen
să oglindă și să rida sănătos, 
„critic“ de propriile sale gre
șeli. In absența unui aparat de 
filmat, această obiectivare se 
poate realiza cu mijloace mai 
simple, de la gazeta satirică și 
pină la obișnuita dezbatere. Și 
aceasta, pentru că adevăratul 
caracter științific este dat nu de 
tehnica folosită — deși nici a- 
vantajele ei nu trebuie negli
jate — ci de spiritul in care se 
desfășoară procesul educativ. 
Pe vremea lui Slavici, „gun- 
satului" nu avea nevoie de un 
asemenea grad de calificare, 
deși, s-o recunoaștem, experien
ța seculară îi asigura o temeini
cie demnă de invidiat. In con
dițiile în care însă cunoașterea 
a devenit sensul însuși al tim
pului în care trăim, opinia pu
blică nici nu poate fi concepu
tă in afara unor exigențe știin
țifice. De la o opinie publică 
activă la o opinie publică activă și competentă —. iată unul din
tre principalele deziderate ac
tuale ale educației. Reamintin- 
du-ne, mereu, că fiecare dintre 
noi sintem un factor de opinie 
publică I

Manifestări 
dedicate 

UniriiJoi și vineri Ia Focșani și Mă- rășești se vor desfășura șezători literare ale tinerilor scriitori, dedicate Unirii. Vor citi din creațiile lor Nicolae Dragoș, Dorin Tudoran, Mircea Florin Șan- dru, Dinu Flămînd, Daniela Crăsnaru, Doina Uricariu, Mircea Dinescu, Dan Verona, Dumitru M. Ion.„Unirea face puterea“ — sub acest generic a avut loc miercuri dimineața, la Muzeul de artă populară „Dr. N. Minovici“ din Capitală o șezătoare literar-ar- tistică dedicată aniversării Zilei de 24 ianuarie 1859, dată memorabilă în istoria poporului nostru. în cadrul manifestării, elevi și pionieri de la Școala generală nr. 8 din Băneasa au recitat versuri ale poeților noștri care evocă acest important eveniment și au interpretat o seamă de cîntece patriotice.în sala mare a Bibliotecii municipale Oradea s-a deschis, miercuri, expoziția omagială intitulată : „Unirea — actul energic al întregii națiuni“.
paralel, competitivitatea înțeleasă ca o concurență — teoretic nedorite de nimeni, dar practic existente — prejudiciază direct activitatea clubului și accesul tineretului. Este, desigur, și vina organizațiilor U.T.C. din întreprindere care se demobilizează prea ușor în fața inerției, care nu dau dovadă de spirit de inițiativă. Secretarii au datoria să impună în programele clubului problematica specifică a organizațiilor, cerințele tinerilor ; să instituie noi forme, modalități de activități, să organizeze ritmic manifestări în concordanță cu preferințele și necesitățile uteciștilor. „Ori de cîte ori au luat parte la acțiuni mai importante, fie la conferințe, la dezbateri, fie la concursuri sau spectacole, tinerii au manifestat tot interesul, dar participarea lor rămîne încă „festivă“, ne spunea tovarășul Mandache Pompiliu. Acțiuni bune, cu caracter educativ, patriotic, fundamentate științific se pierd în anonimat în fiecare săptămînă. Prea mic este numărul celor care le receptează, care își îmbogățesc universul de cunoștințe la club. Stînd de vorbă cu cei implicați în coordonarea activității clubului „Republica“ am ajuns la concluzia că se face necesară adoptarea unui nou stil de muncă : apropierea • mai mare la masa tinerilor, contactul direct și frecvent, zilnic, cu ei. Pentru zilele următoare s-a fixat deja o întîlnire de lucru a directorului cu secretarii de organizații.
Să nu se aștepte

primăvara,
(Urmare din pag. I)Paraschiv, șef de serviciu la Filiala Cluj-Napoca a Băncii de investiții, unitățile beneficiare trebuie să treacă neîntîrziat la începerea lucrărilor restante și să acționeze cu toată răspunderea pentru scurtarea duratei de execuție a căminelor aflate în iucru.Trebuie să adăugăm însă că, la rîndul lor, organizațiile U.T.C. de la întreprinderea de sticlărie Gherla, de la exploatările miniere Aghireș și Băișoara, de la celelalte unități au datoria să-i sprijine mai concret pe constructori, să antreneze cit mai mulți tineri pe șantiere pentru a suplini forța de muncă necalificată de care se duce lipsă, în continuare, și cu mai multă insistență, comitetul județean al U.T.C. trebuie să acționeze pentru ca lucrările întîrziate să fie readuse în grafic, să contribuie mai activ la soluționarea problemelor neclarificate încă, la impunerea unui ritm optim de lucru pe toate șantierele.

AGENDA
TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor ENVER HODJA, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, HADJI LLESHI, președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania, și MEIIMET SHEHU, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, următoarea telegramă :în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania și în numele nostru personal vă exprimăm mulțumirile noastre pentru urările adresate cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania.Folosim această ocazie pentru a ura poporului frate român noi succese pentru prosperitatea patriei sale.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, a trimis cancelarului federal al Republicii Austria, dr. BRUNO KREISKY, următoarea telegramă :Cu ocazia aniversării zilei 'dv. de naștere, vă adresez călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală.îmi amintesc cu multă plăcere de întîlnirea și discuțiile pe care le-am avut la București în anul trecut și folosesc acest prilej pen- 'tru a-mi exprima convingerea că legăturile tradiționale de colaborare, statornicite între țările noastre, se vor adînci în continuare spre binele popoarelor noastre, al păcii și securității în Europa și in întreaga lume.
PRIMIRETovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a primit, miercuri după-amiază, pe P. S. Preston, ministru adjunct în Departamentul Comerțului, conducătorul delegației britanice la lucrările din București ale celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-britanice.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost abordate probleme referitoare la posibilitățile de extindere în continuare a colaborării și cooperării bilaterale în diverse domenii de interes reciproc.La primire, desfășurată într-o ambianță de cordialitate, au participat Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față J. C. Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București.Pe lingă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România a fost constituită, miercuri dimineața, secția pentru R. D. Germană. Totodată, pe lingă Camera de Comerț Exterior a Republicii Democrate Germane urmează a fi constituită o secție pentru România. Se creează astfel posibilitatea unei mai bune cunoașteri a potențialului economic al celor două țări, identificării de noi mijloace pentru lărgirea relațiilor comerciale bilaterale.La constituirea secției au fost de față Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Rudolf Murgott, președintele Camerei de Comerț Exterior a R.D. Germane, alte persoane oficiale.

• Pe noua pîrtie din Sinaia, participanții la Campionatul european de bob pentru tineret, sportivi din Anglia, R. D. Germană, Italia, Austria, R.F. Germania și România au efectuat miercuri primele coborîri de antrenament. întrecerile campionatului se vor desfășura sîm- bătă și duminică.• La Timișoara a început turneul de baraj pentru desemnarea unei participante la turneele interzonale ale Campionatului mondial feminin de șah. Participă trei jucătoare : maes- trele internaționale Suzana Ma- kai (România), Maria Porubszki (Ungaria) și Jana Hartston (Anglia).în prima partidă, Hartston a cîștjgat, în 33 de mutări la Ma- kai, iar în cea de-a doua Makai a întrerupt cu Porubszki. Astăzi se joacă partida Porubszki — Hartston.• Turneul internațional de șah pentru juniori de la Novi Sad a continuat cu runda a patra.

„Aspecte 
medico-sociale ale 

accidentului rutier;Academia de științe medicale. Împreună cu Direcția circulației din cadrul Inspectoratului General al Miliției, organizează, astăzi și mîine, cea de a Vil-a sesiune științifică anuală cu o temă de larg interes : „Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier". Oameni de știință, specialiști din cadrul miliției vor prezenta comunicări la simpozionul „Clinica accidentului rutier" și vor participa la dezbaterile meselor rotunde : „Criterii de apreciere ale capacității pentru conducerea auto" și „Epidemiologia accidentului rutier“.Date statistice, studii întreprinse în diverse zone asupra cauzelor accidentelor de trafic rutier, observațiile unor oameni cu experiență,vor întregi dezbaterile ce se vor desfășura în cadrul celor două secțiuni. Prima se referă la „Aspecte medico-sociale ale accidentului rutier", iar cea de a doua la „Evoluția metodelor imunologice aplicate în clinică și experiment".Lucrările se vor desfășura, în- cepînd cu orele 9, în amfiteatrul Institutului oncologic din Capitală (Bd. 1 Mal, nr. 11) și respectiv, în sala Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România (șoseaua Kiseleff, nr. 3) (V. R.).

în competiția feminină, șa- hista româncă Iudit Kantor a întrerupt în poziție complicată partida cu jucătoarea maghiară Marta Kovacs. Iudit Kantor continuă să conducă în clasament cu 3 puncte (1), urmată de Zaharovska (Cehoslovacia) — 3 puncte și Kalmukova (Bulgaria) — 2 puncte (1).în turneul rezervat juniorilor, pe primul loc al clasamentului se află Popovici (Iugoslavia) — 3,5 puncte. Iuliu Hegheduș (România), care a remizat cu iugoslavul Adzici, ocupă locul patru, cu 2,5 puncte.,• Peste 10 000 de spectatori au urmărit la Rotterdam meciul internațional amical de fotbal dintre formația locală Feye- noord și selecționata Cehoslovaciei. Fotbaliștii olandezi au terminat învingători cu scorul de 4—2 (3—1), prin punctele realizate de De Jong (2), Jansen și Kreuz. Golurile oaspeților au fost înscrise de Polla și Pivar- nik.
INSTITUTUL AGRONOMIC 

„ION IONESCU DL IA BRAD“ 
IAȘI->

ANUNȚA scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice : 
FACULTATEA DE AGRONOMIE1. Asistent la catedra Tehnologia cultivării și ameliorării plantelor, disciplinele agrofitotehnie și fitotehnie, poziția 1/30.

FACULTATEA DE HORTICULTURA2. Șef lucrări la catedra Mecanizarea agriculturii, disciplina mașini și instalații zootehnice, poziția IV/5.3. Șef lucrări la catedra Hortiviticultură, disciplina pomicultură și viticultură, poziția V/ll.4. Șef lucrări la catedra Hortiviticultură, disciplina Pomicultură specială, poziția V/14.
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI MEDICINA VETERINARA5. Conferențiar la catedra Zootehnie, disciplinele zootehnie generală și genetică și eredopatologie. poziția VII/8.6. Șef lucrări la catedra MOrfofiziopatologie, disciplinele diagnostic laborator și morfopatologie și prosectură, poziția VIII/13.7. Conferențiar la catedra Clinici, disciplina patologie și clinicămedicală, poziția IX/4. ... . ■8. Șef lucrări la catedra Clinici, disciplinele toxicologie și to- xicoze și patologie și clinică medicală, poziția IX/12.Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului din aleea M. Sadoveanu nr. 3, in termen de 15 zile pentru asistenți și 30 zile pentru șefi lucrări și conferențiari de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere, împreună cu actele prevăzute în Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România publicată în Buletinul Oficial partea I. nr. 33 din 15 martie 1969 și din instrucțiunile Ministerului Educației și învățămîntului nr 84 5391969. ......„Cei care funcționează într-o instituție de invațamint superior sînt obligați să comunice în scris rectorului acesteia înscrierea la concurs.Concursul se va tine în termen de 15 zile pentru asistenți și in termen de 60 de zile pentru șefi lucrări și conferențiari de la data expirării termenului de înscriere.

CASA DE CULTURĂ 

A SECTORULUI 8 

„ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE“ 

primește înscrieri la următoarele cursuri 
și activități permanente

• DACTILOGRAME - SECRETARIAT, cu du
rată de 15 zile, o lună și două luni. Cursu
rile încep la data înscrierii. METODA DU- 
PLOYEN.

• CROITORIE femei — cu durată de 6 luni.

• LIMBI STRĂINE : ENGLEZA, GERMANA.

• BALET pentru copii.

• CLUBUL DE JAZZ.în vederea completării formațiilor și cercurilor artistice de amatori, organizează selecții pentru : DANSURI POPULARE și TEMATICE, GRUPURILE VOCALE DE CANTO CLASIC și FOLCLORIC, TEATRU, BRIGADA ARTISTICA, INSTRUMENTIȘTI, SOLIȘTI VOCALI DE MUZICA POPULARĂ și UȘOARĂ, FANFARĂ, CINE- CLUB și FOTO. Au prioritate cei ce locuiesc ori sfiit încadrați în sectorul 8.Informații suplimentare, zilnic, între orele 9—20 la sediul CASEI DE CULTURĂ — B-dul Bucureștii Noi 66, sau prin telefon 67 14 70.

LA 25 IANUARIE 1976
A DOUA TRAGERE LOTO 2 A ANULUI !

LOTOS

Mari șanse de cîștig ! Se cîștigă cu 2 numere 
din 4 și cu 3 numere din 12 extrase. Cîștiguri mi
nime de 100 și 200 lei. O variantă = o șansă de 
cîștig. Mai multe variante = mai multe șanse 

de cîștig.
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CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE

a- 
a

lor, participanții la dezbateri atribuțiile sporite ce revin în consiliilor populare, și au fain direcția lărgirii sferei de acestora. întăririi legăturilor

MehedințiLa conferința consiliilor populare din județul Mehedinți, în cadrul dezbaterilor desfășurate în plenul conferinței și în cele 8 secțiuni, pe marginea expunerii prezentate de tovarășul Iulian Ploștinaru, prim- secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, au luat cuvintul 170 de deputați și invitați.Problema cardinală care a polarizat tenția marii majorități a vorbitorilorconstituit-o asigurarea celor mai bune condiții — materiale, umane, tehnice și organizatorice — în vederea realizării ritmurilor înalte de creștere a producției industriale prevăzute în actualul cincinal. Propunerile și sugestiile formulate în acest sens au avut în vedere mai buna valorificare a marilor rezerve interne existente în fiecare unitate productivă, folosirea superioară a potențialului de creativitate al muncitorilor și specialiștilor din întreprinderile județului, afirmarea mai largă a spiritului de inițiativă, precum și utilizarea cu înalt spic rit gospodăresc, cu maximă răspundere, a fondurilor de investiții.Abordînd problemele dezvoltării și modernizării agriculturii, vorbitorii au făcut o seamă de propuneri privind extinderea metodelor agrotehnice avansate la toate culturile și în toate unitățile agricole, diversificarea gamei de mașini agricole, realizarea în bune condiții și la timp a celor două mari sisteme de irigații, Crivina — Vinju Mare și Izvoarele — Cujmir, precum și a altora locale, a programului de îmbunătățiri funciare, extinderea plantațiilor de pomi și vii pe terenurile improprii culturilor cerealiere, dezvoltarea mai puternică a unor sectoare importante pentru e- conomia județului, cum ar fi piscicultura, sericicultura, plantele tehnice.Pe larg au fost abordate și problemele sistematizării localităților. Mai mulțl vorbitori au subliniat că este absolut necesar ca în realizarea programelor de sistematizare să fie mobilizată întreaga populație a județului, să se asigure încadrarea cu strictețe a locuințelor și obiectivelor social-eco- nomice în limitele perimetrelor construibi- le, să se urmărească mai stăruitor creșterea indicelui de densitate a construcțiilor, promovarea cooperării între mai multe comune și sate pentru realizarea unor obiective economice, social-culturale și a unor lucrări edilitar-gospodărești, comasarea u- nităților administrative.In cuvintul au evidențiat etapa actuală cut propuneri preocupări a -----------,--------deputaților cu masele de cetățeni, creșterii receptivității organelor locale față de propunerile locuitorilor,în încheierea dezbaterilor, tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a făcut o seamă de recomandări privind mobilizarea tuturor forțelor în vederea realizării exemplare a sarcinilor, sporite ce revin județului în actualul cincinal, subliniind necesitatea ca eforturile colectivelor din întreprinderi să se concentreze a- supra creșterii rapide a productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor, reducerii cheltuielilor materiale, bunei desfășurări a activității de investiții, întronării unui înalt spirit de ordine și disciplină m fiecare unitate ; de asemenea, vorbitorul a evidențiat însemnătatea folosirii, superioare a fondului funciar, valorificării resurselor de creștere a producției agricole și zootehnice, generalizării experienței unităților agricole fruntașe, realizării neîn- tîrziate a planurilor de sistematizare a localităților. Esențiale pentru desfășurarea cu succes a activității în toate aceste domenii sînt participarea mai susținută a populației la conducerea și rezolvarea treburilor obștești, creșterea rolului organizațiilor de partid, perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare.în continuare, conferința a adoptat o CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCII DIN JUDEȚ, care cuprinde, intre altele, următoarele angajamente :• realizarea în actualul cincinal a unui ritm mediu anual de creștere a producției globale industriale de 11.3 la sută ; la sfîrșitul anului 1980, construcțiile de mașini și chimia vor asigura 33 la sută din producția industrială a județului ,• în acest ah va fi obținută o producție marfă suplimentară în valoare de 50 milioane lei ;e utilizarea mai eficientă a bazei teh- nico-materiale a unităților agricole, folosirea mai chibzuită a fondului funciar și atragerea în circuitul agricol a noi suprafețe, extinderea suprafețelor și a culturilor irigate ; față de anul 1975, producția globală agricolă va spori cu 31 la sută în anul 1980 ; producția de cereale va spori in acest cincinal la peste 1,9 milioane tone ,• anul acesta vor fi livrate in plus la fondul central al statului 5 000 tone grîu, 4 000 tone porumb, 500 tone floarea-soare- lui, 1 000 tone carne, 500 hl lapte etc. ;• in următorii 5 ani baza materială a învățămintului va crește cu încă 43 de săli de clasă și 900 de locuri in grădinițe , se vor mai construi un spital cu 700 de paturi un hotel, o sala polivalentă cu 2 000 de iocuri. un stadion cu 27 000 de locuri și al< realizarea’, prin antrenarea tut'jror cetățenilor din orașele și satele județului la acțiuni de muncă patriotică, a unor lucrări edilitar gospodărești în valoare de peste 165 milioane lei.Pârtieipanții la conferință au adoptat. în- tr-o atmosferă de puternic entuziasm, o teiearamă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania, tovarășul«! NICOLAE CEAUȘESCU, telegramă din care extragem :Hotărîtî să înfăptuim, in mod exemplar, sarcinile si obiectivele mobilizatoare ce ne revin din vastul program adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, vom acționa cu înaltă răspundere și dăruire pentru ca ta fiecare unitate industrială șa realizăm ritmic și integral producția fizica. sa a-Ș'Ș“" răm o creștere continua a productivității muncii, reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor de producție, realizarea unor produse tot mai competitive, onorarea la timp a sarcinilor de export, respectarea termenelor de punere în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la noile obiective. .Folosind și gospodărind mai bine pamin- tul baza tehnico-materială a agriculturii m continuă dezvoltare și modernizare, gene- ralizînd experiența înaintată, aplicmd in practică cuceririle științei agrotehnice, comuniștii, cooperatorii și mecanizatorii, specialiștii. toți cei care lucrează pe ogoare, vor munci fără preget pentru a efectua la timp și în condiții agrotehnice superioare lucrările agricole, astfel îneît să realizăm și sa depășim producțiile prevăzute pentru actualul cincinal.Prin mobilizarea tuturor locuitorilor județului, tineri și virstnici, în marea întrecere pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, prin asigurarea unui cadru optim de afirmare plenară a inițiativei creatoare și a răspunderii civice, a principiilor eticii și echității socialiste în muncă și în viață, prin lărgirea democrației socialiste, ridicarea conștiinței oamenilor muncii vom pune în valoare entuziasmul, priceperea și hărnicia tuturor locuitorilor județului. hotărirea lor nestrămutată de a da viață politicii științifice a partidului și statului nostru."

Participanții la Conferința județeană Sălaj a consiliilor populare au analizat rezultatele obținute de oamenii muncii — români și maghiari — în cincinalul recent încheiat, au dezbătut într-un spirit de înaltă răspundere sarcinile economico-sociale ce revin județului în actualul cincinal.Abordînd o arie largă de probleme, expunerea prezentată de tovarășul Laurean Tulai, prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, precum și dezbaterile din plenul conferinței și pe secțiuni, la care au luat cuvintul 162 vorbitori, au acordat o atenție deosebită căilor și modalităților de realizare a obiectivelor prevăzute pentru cincinalul 1976—1980. în acest sens, mai mulți deputați au făcut o serie de propuneri pentru îmbunătățirea activității în industrie, prin folosirea judicioasă a capacităților de producție și a forței de muncă, organizarea științifică a producției și a muncii, promovarea cu fermitate a progresului tehnic, reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi a celor materiale, creșterea eficienței, realizarea ritmică a sarcinilor de plan.Referindu-se la problemele dezvoltării a- griculturii județului în actualul cincinal, mai mulți vorbitori au propus măsuri în vederea ridicării, pînă în 1980, a producției medii la hectar la grîu, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi. S-a propus, de asemenea, ca, în scurt timp, consiliile populare să stabilească, pe fiecare localitate, planurile de cultură pentru producerea necesarului de cartofi, legume, floarea-soarelui, fructe și furaje, iar pe loturile în folosință personală și pe unele terenuri nemecanizabile din cooperativele de producție să se cultive a- nual circa 2 000 hectare cu floarea-soarelui și 3 400 hectare cu cartofi. în ce privește zootehnia, ramură principală a agriculturii județului, au fost făcute propuneri menite să asigure creșterea în actualul cincinal a efectivelor de animale cu 18 la sută la bovine, 15 la sută la ovine și 22 la sută la porcine.Mai mulți deputați s-au referit pe larg la dezvoltarea și sistematizarea localităților, la implicațiile transformării unor localități rurale, ca Sărmășag și Crasna, în centre urbane. S-a subliniat, de asemenea, că, în perioada imediat următoare, deputății vor trebui să desfășoare o susținută muncă politico-educativă pentru ca toți cetățenii să cunoască prevederile legii sistematizării și importanța ei socială în vederea antrenării mai largi a maselor la soluționarea efectivă a problemelor înfăptuirii acesteia.Luînd cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a apreciat realizările obținute în cincinalul recent încheiat de oamenii muncii — români și maghiari — din județul Sălaj. Vorbitorul a făcut o serie de recomandări pentru perfecționarea activității în industrie, precum utilizarea mai judicioasă a capacităților de producție și a forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei în producție, creșterea productivității muncii. în ce privește agricultura, a stăruit asupra necesității de a se elimina orice tendințe de folosire nerațională a pămîntului, subliniind importanța inițierii unor acțiuni pentru conservarea, apărarea și folosirea fondului funciar, pentru creșterea producției animaliere. O atenție deosebită a acordat vorbitorul problemelor privind îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, subliniind îndatorirea lor de a-și a- duce din plin contribuția la înfăptuirea tuturor obiectivelor prevăzute, de a generaliza inițiativele valoroase.Participanții la conferință au adoptat o CHEMARE ADRESATA TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, care cuprinde, între altele, următoarele angajamente :• realizarea în anul 1980 a unei producții globale industriale de peste 10 miliarde lei, ridicarea nivelului calitativ al tuturor produselor realizate ;• mai buna organizare a producției și a muncii, folosirea la maximum a capacităților de producție, a timpului de lucru, astfel îneît productivitatea muncii în industrie să crească în 1980 de aproape 3 ori față de realizările anului 1975 ;• pregătirea din punct de vedere profesional a peste 22 000 de oameni care vor lucra în noile capacități de producție ce se vor construi ;• concentrare? eforturilor lucrătorilor din construcții, ale locuitorilor județului pentru finalizarea cu succes pînă în 1980 a unui vast program de investiții — 12 miliarde lei — concretizat în construirea și darea in folosință a peste 50 de noi obiective industriale, agrozootehnice și tehnico-edilitare, 12 000 de apartamente, a unui nou spital, a unor însemnate spații pentru dezvoltarea învățămintului ;• dezvoltarea agriculturii județului, prin folosirea cu maximă eficiență a fiecărui metru pătrat de pămînt, a mijloacelor de mecanizare, executarea în timp optim a tuturor lucrărilor agricole, pentru a se realiza producții medii la hectar de cel.puțin 2 600 kg la grîu, 2 800 kg la porumb, 36 000 kg la sfecla de zahăr, 16 300 kg la cartofi ;• îmbunătățirea activității din zootehnie pentru a obține cel puțin 85 de viței la 100 de vaci și juninci și 95 miei la o sută de oi, precum și o producție medie anuală de 2 600 1 lapte pe vacă furajată ;în încheierea lucrărilor conferinței, participanții au adoptat, într-o atmosferă de entuziasm, textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din cuprinsul căreia cităm :„Prima conferință județeană a consiliilor populare orășenești și comunale constituie pentru noi un nou și minunat prilej ca, în numele aleșilor obștii, al tuturor oamenilor muncii — români și maghiari — de pe aceste pitorești meleaguri românești, să vă adresăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, adîncă recunoștință și aleasa noastră considerație pentru fermitatea revoluționară și clarviziunea cu care conduceți destinele poporului, ale României socialiste, pentru grija deosebită pe care o acordați dezvoltării armonioase și multilaterale a tuturor județelor țării.In lumina documentelor Congresului al XI-lea al partidului, Sălajului îi revin în actualul cincinal sarcini deosebit de mărețe și complexe în toate domeniile de activitate. Avem în față un amplu program de investiții, a cărui materializare va asigura, în anul 1980, realizarea în județul nostru a unei producții industriale de circa 5 ori mai mare decît în prezent. Agricultura va cunoaște o continuă modernizare, se va adinei procesul de concentrare și specializare a producției, sporind astfel contribuția acestei ramuri de bază a economiei la realizarea fondului centralizat al statului.La nivelul fiecărei comune și al fiecărui oraș, am adoptat programe bine gîndite, ne-am asumat sarcini importante pentru creșterea producției industriale, agricole, vegetale și animale, pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților. Am a- doptat schițele de sistematizare a orașelor și comunelor, prin care se vor asigura ridicarea edilitar-gospodărească și înfrumusețarea localităților, mai buna gospodărire a perimetrelor construibile, creîndu-se condi
ții de viață din ce in ce mai bune.*

SuceavaLucrările conferinței consiliilor populare din județul Suceava au prilejuit o puternică manifestare a adeziunii și atașamentului oamenilor muncii din județ față de politica partidului, a hotăririi lor de a înfăptui exemplar hotărîrile ■ Congresului al XI-lea, sarcinii^ ce le revin din actualul cincinal.Expunerea prezentată de tovarășul Miu Dobrescu, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, ca și dezbaterile ample — în plenul conferinței și în secțiuni, la care au participat 160 de vorbitori — au evidențiat rezultatele pozitive obținute în cincinalul trecut — exprimate concludent în faptul că Suceava a fost primul județ care a raportat îndeplinirea sarcinilor cincinalului în patru ani și jumătate, referindu-se apoi pe larg la problemele pe care le ridică realizarea planului de dezvoltate economico-socială, în profil teritorial, pe perioada 1976—1980. > Pentru realizarea și depășirea planului unităților industriale, participanții la conferință au făcut numeroase propuneri privind mai buna organizare a producției și a muncii, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, utilizarea deplină a capacităților și spațiilor existente.Atenția a numeroși participant! la conferință a fost polarizată de problemele dezvoltării agriculturii și îndeosebi a zootehniei, sector cu tradiții și bogată experiență în această parte a țării, care realizează în prezent 47 la sută din producția agricolă a județului. Această pondere va crește în continuare, prevăzîndu-se un spor la producția de carne de la 66,8 ițjii tone în 1975, la 93,4 mii tone în 1980. Realizarea acestor importante sporuri necesită din partea consiliilor populare comunale, așa cum au relevat numeroși deputați, o mare grijă pentru întreținerea pajiștilor, pentru asigurarea unei baze furajere corespunzătoare.în cadrul lucrărilor conferinței au fost pe larg evocate mutațiile pe care le vor determina în viața orașelor și satelor județului puternica dezvoltare economică, înfăptuirea programului de sistematizare. Pînă în 1980 se prevede construirea a 13 180 apartamente, a 45 mii mp spații comerciale în sectorul.de stat și cooperatist, a noi unități de cazare și alimentație publică, însumînd 2 000 de locuri. Obiective importante sînt prevăzute, de asemenea, în domeniul învățămintului, culturii și sănătății. Referindu-se la acest important volum de construcții, vorbitorii au relevat însemnătatea încadrării lor armonioase în ansamblul arhitectonic, specific localităților respective.O problemă care a revenit în mai multe luări de cuvînt a fost aceea a conservării bogatului patrimoniu cultural și turistic de care dispune județul, făcîndu-se în acest sens propuneri care privesc atît activitatea specialiștilor, a consiliilor populare, cit și a maselor largi de cetățeni, chemați să participe prin muncă patriotică la acțiunile de îngrijire și punere în valoare a monumentelor istorice și de artă.în finalul dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, apreciind că lucrările conferinței s-au desfășurat într-o atmosferă de exigență și răspundere, a făcut o serie de recomandări pentru activitatea viitoare, precum necesitatea _ca în unitățile economice să se urmărească cu perseverență realizarea producției fizice pe categorii și sortimente de produse, să se asigure ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Referindu-se la sarcinile în domeniul agriculturii; vorbitorul a insistat asupra îndatoririi consiliilor populare de a generaliza experiența unităților fruntașe. Consiliilor populare li s-a recomandat o mai mare operativitate, receptivitate și solicitudine în dialogul cu masele, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă. S-a sugerat, în acest sens, studierea atentă a celor 340 de propuneri formulate în conferință, în vederea aplicării neîntîr- ziate a tuturor acelora pentru care există posibilități.Conferința, a adoptat o CHEMARE A- DRESATA TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, care, cuprinde, printre altele, următoarele angajamente :• în acest cincinal se vor construi și dezvolta circa 30 de obiective economice ;• valorificarea superioară a lemnului — una din principalele resurse ale județului prin folosirea lemnului de mici dimensiuni și a deșeurilor din lemn se va industrializa superior o cantitate de două milioane mc material lemnos ;• suprafața arabilă a județului va spori cu 3 000 ha ; se vor executa lucrări de desecări pe 27 300 ha, de combatere a eroziunilor pe 29 000 ha, regularizări. de rîuri pe o lungime de peste 100 km : suprafața irigată va ajunge la 12 000 ha ;® se va acționa consecvent pentru materializarea schițelor de sistematizare a localităților județului ; comunele Verești, Dol- hasca și Broșteni vor deveni, pînă in 1980, centre urbane ;e în actualul cincinal se vor pregăti 32 000 de cadre, dințre care 27 000 muncitori, 1 800 tehnicieni și maiștri, 2 600 ingineri, economiști etc ;într-o atmosferă -de puternică însuflețire, participanții la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele :„însuflețiți de tabloul grandioaselor realizări dobîndite de poporul român în cincinalul 1971—1975, de clarviziunea cu care dumneavoastră, ilustru bărbat al neamului, direcționali întreaga noastră poiitică internă și externă, profund științifică și umanitară, pusă în slujba înfloririi și prosperității patriei dragi, a păcii, înțelegerii și colaborării între popoare, participanții ia conferință au evidențiat, paralel cu succesul înfăptuirii de către județul Suceava a cincinalului recent încheiat in patru ani și jumătate, și marile rezerve umane și materiale de care dispunem. Prin folosirea cu maximum de eficiență a tuturor capacităților și spațiilor existente în industrie vom realiza un spor de producție de minimum 290 milioane lei, vom asimila peste 150 noi produse și tehnologii de fabricație și vom continua lucrările de explorare în zonele lacobeni, Delnița, Călimani, Valea Bistriței, pentru punerea în valoare a noi rezerve de materii prime, premise ale înfăptuirii în mod exemplar a sarcinilor pe 1976 și întregul cincinal.In agricultură ne-am propus să realizăm, în acest an, 30—35 tone cartofi la hectar de pe o sftprafață de 11 000 ha, o producție medie de 2150 litri lapte pe cap de vacă furajată de la cel puțin 50 la sută din efectivul existent în cooperativele agricole de producție, iar de, la restul un spor de minimum 150 litri lapte-marfă, față de anul 1975.Dezvoltînd și perfecționînd activitatea consiliilor populare, vom așlica cu consecvență indicațiile conducerii partidului și statului privind sistematizarea și urbanizarea localităților, vom atrage masele de cetățeni la desfășurarea unor largi acțiuni patriotice, astfel ca fiecare cetățean apt de muncă să efectueze anual cîte 8—10 mc săpături pentru desecări, regularizări de rîuri, îndiguiri împotriva inundațiilor, realizarea unor mari bazine hidrografice, vom stimula tot mai mult spiritul de buni gospodari al deputaților, al tuturor bucovinenilor“.

TulceaLa. conferința consiliilor populare din județul Tulcea, expunerea, prezentată de tovarășul Ion Velișcu, prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și dezbaterile largi ce au urmat, la care au luat cuvintul. in plen și pe secțiuni, peste 150 de participanți, au făcut bilanțul cincinalului recent încheiat și au analizat aprofundat multiplele sarcini ce le revin din prevederile actualului cincinal.în cadrul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării muncii și a producției, valorificarea cu maximum de randament a tuturor resurselor materiale și umane de care dispune județul, pentru a-i asigura o și mai puternică dezvoltare eco- nomico-socială. S-a subliniat că, în etapa pe care o parcurgem, producția industrială a județului va înregistra unul din cele mai dinamice ritmuri, de peste 30 la sută, ajun- gînd la sfîrșitul anului 1980 la peste 10 miliarde lei. Avînd în vedere acest ritm înalt de dezvoltare, numeroși vorbitori au insistat asupra problemelor referitoare la pregătirea și stabilizarea forței de muncă, la necesitatea ridicării neîntrerupte a nivelului de calificare profesională și asigurării economiei cu cadre de specialitate. îndeplinirea riguroasă, la toți indicatorii, a sarcinilor de plan, extinderea și organizarea în cele mai bune condiții a întrecerii socialiste, promovarea progresului tehnic constituie, așa cum s-a subliniat în dezbateri, direcții de acțiune pentru fiecare colectiv de muncă, atît în întreprinderile existente, cit și pe șantierele de investiții, unde se vor concretiza în acești ani încă 45 de noi obiective economice.Prin propuneri concrete, de natură să ateste spiritul responsabil cu care au studiat realitatea și cerințele pe care le ridică, participanții la dezbateri au evidențiat, totodată, principalele direcții de acțiune privind sistematizarea localităților rurale și înființarea unor centre urbane, care, păstrînd specificul zonei, să fie. unitare din punct de vedere economic, capabile să desfășoare o activitate productivă și social-culturală complexă. S-a arătat că Delta — această mare și fascinantă avuție a țării — va conferi județului Tulcea, prin aplicarea proiectelor și studiilor elaborate, o importanță deosebită atît din punct de vedere economic, cit și turistic.S-a subliniat că prezența nemijlocită a de- putaților pe teren, în mijlocul oamenilor, pentru sa sprijini cu operativitate și eficiență bunul mers al muncii, este cu atît mai necesară cu cît în actualul ciftcinal, în județ se prevede realizarea unui important volum de lucrări edilitar-gospodărești.Luînd cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a relevat semnificația deosebită a conferinței, expresie a democratismului și responsabilității cu care masele de oameni ai muncii participă la conducerea societății. Amintind faptul că în județul Tulcea, ca și în alte județe ale țării, trebuie să se realizeze un mare salt calitativ în ceea ce privește dezvoltarea economică, vorbitorul s-a referit pe larg la necesitatea realizării întocmai a sarcinilor de plan din industrie și agricultură, a diversificării și creșterii producției. S-a arătat că întrunit județul beneficiază de un mare volum de investiții, preocuparea centrală trebuie s-o constituie scurtarea termenelor de execuție și punere în funcțiune a noilor obiective. Vorbitorul a subliniat că sistematizarea localităților, realizarea rețelei de amenajări hidrografice și a prevederilor din programul de conservare și dezvoltare a fondului forestier constituie, de asemenea, direcții mari de acțiune.Conferința a adoptat, o CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCII DIN JUDEȚUL TULCEA, în care sînt cuprinse, printre altele, următoarele angajamente :0 Producția industrială a județului va . crește într-un ritm mediu anual de 30.5 la sută, unul dintre cele mai dinamice ritmuri în comparație cu media pe țară, ceea ce corespunde realizării în 1980 a unei producții în valoare de peste 10 miliarde lei.• Realizarea pe întregul cincinal a unui volum de investiții de 20.5 miliarde lei, de peste 2,4 ori mai mult decît în cincinalul trecut.s Producția agricolă animală și vegetală va cunoaște noi sporuri, pentru satisfacerea atît a cerințelor proprii, cît și a contribuției la fondul central al statului ; folosirea și gospodărirea eficientă a pămîntului, realizarea integrală a programelor de desecări și îmbunătățiri funciare, de amenajare a bazinelor hidrografice.o Producția medie anuală la hectar va fi de cel puțin 3 320 kg grîu, 4 340 kg porumb, 2 150 kg floarea-soarelui, 42 300 kg sfeclă de zahăr și 18 000 kg legume.e Obținerea de către lucrătorii din piscicultura și de pe navele de pescuit oceanic a întregii producții planificate, in cantitățile și sortimentele cerute.0 Pregătirea prin toate formele și mijloacele existente — în școală, întreprinderi, instituții — a celor 22 000 de noi cadre necesare viitoarelor unități economice ale județului.într-o atmosferă entuziastă, participanții la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din cuprinsul căreia cităm :„Marile înfăptuiri petrecute în viața eco- nomico-socială a județului Tulcea le datorăm îndrumării și sprijinului neprecupețit, ajutorului permanent și multilateral ce ne-au fost acordate de conducerea partidului și statului, personal de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, pentru care, participanții la conferința consiliilor populare, în numele tuturor locuitorilor de pe acest străvechi pămînt românesc, vă adresează cele mai calde mulțumiri și recunoștința lor profundă.Dezbătînd planul economico-social în cincinalul 1976—1980, în profil teritorial, conferința apreciază că prevederile acestuia sînt fundamentate științific, corespund pe deplin necesităților și posibilităților județului nostru, ‘asigură cadrul corespunzător înfăptuirii sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. Pentru înfăptuirea obiectivelor economico- sociale, conferința exprimă hotărirea oamenilor muncii de a lichida lipsurile și neajunsurile manifestate în perioada anterioară, de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea unui înalt ritm anual de creștere a producției globale industriale, obținînd în anul 1980 o producție industrială de 10,2 miliarde lei. în agricultură, producția globală va crește cu 51 la sută, fapt ce va permite livrarea unui important volum de produse la fondul central al statului.Se va acționa cu toată răspunderea pentru aplicarea în viață a hotărîrilor adoptate privind programele pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, de amenajare a bazinelor hidrografice și de sistematizare a localităților.Exprimîndu-ne întreaga noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, la măsurile stabilite de conferință, ne angajăm cu toții, in fața partidului, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra întreaga noastră capacitate și putere de muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, că vom acționa neabătut pentru îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a județului în actualul cincinal, adueîndu-ne astfel contribuția la înfăptuirea programului de înflorire a scumpei noastre patrii".

VasluiConferința consiliilor populare din județul Vaslui a reunit, într-o atmosferă de lucru, 1150 de deputați din localitățile de pe aceste meleaguri. (Pe marginea expunerii prezentate de tovarășul Gheorghe Tănasc, prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, au luat cuvintul. atît în plenul conferinței, cît și în cele 8 secțiuni, 112 vorbitori, care s-au referit pe larg la problemele concrete ale dezvoltării județului în anii actualului cincinal.Referindu-se la problemele dezvoltării industriei și subliniind exigențele sporite ce se pun în fața colectivelor din întreprinderi în cincinalul 1976—1980, un șir de participanți au accentuat necesitatea de a se acorda o mare atenție — ‘ îndeosebi în întreprinderi ca Fabrica de elemente pneumatice și aparate de măsură din Bîrlad, fabricile de confecții și ventilatoare din Vaslui și altele — introducerii pe scară largă a tehnologiilor moderne, ridicării nivelului tehnic al produselor, folosirii la întreaga capacitate a mașinilor, utilajelor și spațiilor de producție, a timpului de lucru al muncitorilor.Numeroși vorbitori au reliefat preocuparea oamenilor muncii de la sate de a-și mobiliza toate forțele pentru folosirea cu eficiență sporită a fondului funciar, de a elimina lipsurile și neajunsurile ce s-au manifestat în cincinalul trecut in agricultura județului. în dezbateri s-a exprimat hotărirea locuitorilor acestor plaiuri de a sprijini cu toată energia realizarea sarcinilor ce revin județului Vaslui din programul național de amenajare a bazinelor hidrografice, pe primul plan situîn- du-se amenajarea rîurilor Prut și Bîrlad. S-a acordat, totodată, atenție lucrărilor de irigații din incinta Albița—Fălciu, de pe terasa Vetrișoaia și altele, care vor spori suprafața totală irigată din județ la aproape 40 000 ha. Discuțiile s-au referit, de asemenea, și la acțiunile ce se vor întreprinde în județ pentru refacerea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier.în încheierea conferinței a luat cuvintul tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Arătînd că la marile realizări ale cincinalului încheiat o contribuție importantă au adus și oamenii muncii din județul Vaslui, vorbitorul a făcut un șir de recomandări : în industrie, să se depună eforturi susținute pentru lichidarea restanțelor unor întreprinderi, să se acorde o mai mare atenție organizării științifice a producției, întăririi disciplinei muncii ; în industria locală, să se lichideze lipsurile ce mai persistă în ce privește, calitatea produselor ; în agricultură, să se acționeze mai temeinic pentru sporirea producțiilor prin mobilizarea întregii populații rurale la muncile agricole. Referindu-se la activitatea consiliilor populare, vorbitorul a subliniat necesitatea ca deputății să muncească în permanență în mijlocul cetățenilor, cu cetățenii, să devină un factor tot mai activ în viața socială.Conferința a adoptat o CHEMARE A- DRESATA tuturor oamenilor mun
cii DIN JUDEȚ care, printre altele, prevede :• să se facă totul în industrie pentru ca în cincinalul 1976—1980 <să se înregistreze un ritm mediu anual de creștere a producției industriale de 21 la sută. Să se asigure condițiile necesare pentru dezvoltarea în județ a ramurilor noi de înaltă tehnicitate, cum sînt industria chimică, mecanica, fină, electrotehnica. Exportul în 1980 să fie mai mare de peste două ori față de 1975.• Producțiile .medii la ha să ajungă 'a circa 3 200 kg grîu, 3 700 kg porumb, 2 000 kg floarea-soarelui, 37 000 kg sfeclă de zahăr, 21 Q00 kg legume, 8 000 kg struguri.0 Efectivele de animale să crească cu 30 000 capete la bovine, peste 40 000 la porcine și peste 100 000 la ovine. în așa fel îneît sectorul creșterii animalelor să dețină la sfîrșitul cincinalului actual o pondere de circa 40 la sută din valoarea producției globale agricole a județului.• Să se asigure cuprinderea întregului tineret în învățămîntul de 10 ani ; în acest scop se vor înființa încă două licee de specialitate, se vor construi peste 300 săli de clasă, 10 săli de gimnastică, 500 locuri în ateliere.• Să se creeze în județ peste 25 000 noi locuri de muncă. în‘‘perioada 1976—1980 se vor construi în localitățile urbane din județ peste 1.3 000 apartamente, se vor asigura peste 5 000 noi locuri în cămine pentru ne- familiști.Cu puternică însuflețire, cei prezenți la conferință au adoptat ’ textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată, printre altele :„Oamenii muncii din județul Vaslui au încheiat cu succes bilanțul anilor 1971—1975. Prin punerea în funcțiune a 25 noi capacități de producție și prin lărgirea celor existente, valoarea producției industriale a sporit substanțial, ajungind în prezent la 5 miliarde lei.Raportînd despre înfăptuirile obținute, deputății adunați în această conferință, dînd glas gîndurilor și sentimentelor tuturor celor ce muncesc pe aceste strămoșești meleaguri, adresează din adîncul inimii cele mai calde mulțumiri și recunoștință fierbinte conducerii partidului și statului, dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă și ajutorul neprecupețit pe care ni l-ați acordat în toți acești ani pentru înflorirea multilaterală a județului Vaslui.încheind această importantă etapă în viața județului, locuitorii plaiurilor vas- luiene au pornit cu elan la înfăptuirea e- xemplară a mărețelor sarcini ale celui de-al șaselea cincinal 1976—1980, în decursul căreia județul Vaslui va cunoaște o ascensiune fără precedent. Vor fi construite 30 noi obiective industriale, care vor determina sporirea producției de peste 2,5 ori, valoarea acesteia ajungind în 1980 la peste 13 miliarde lei. înaripați de minunatele perspective ce se deschid în fața județului, toți oamenii muncii din aceste locuri sînt ferm hotăriți să-și intensifice eforturile pentru a înregistra noi și însemnate succese în realizarea planului pe acest an, a marilor sarcini ce le stau în față în perioada anilor 1976—1980.In acest scop, toți deputății consiliilor populare sînt hotăriți să-și perfecționeze activitatea, să acționeze cu energie și dăruire revoluționară în mobilizarea tuturor cetățenilor din județ pentru valorificarea superioară a rezervelor existente în fiecare localitate, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin, pentru înfăptuirea programelor adoptate de conferință,"

VîlceaConferința consiliilor populare din județul Vilcea a dezbătut cu responsabilitate și exigență problemele fundamentale ale dezvoltării economico-sociale pe care o va cunoaște județul în perioada cincinalului 1976—1980, sarcinile de mare răspundere ce revin consiliilor populare, tuturor deputaților, în înfăptuirea planurilor în profil teritorial.în expunerea prezentată de tovarășul Vasilc Mușat, prim-secretar al Comitetului județean Vilcea al B.C.R., președintele Comitetului 'executiv al consiliului popular județean, cît și în cele 180 de intervenții ale vorbitorilor din plen sau pe secțiuni, s-au evidențiat principalele realizări ale oamenilor muncii din această parte a țării în cincinalul 1971—1975, dezbaterile axîndu-șe îndeosebi asupra sarcinilor ce revin consiliilor populare în actualul cincinal.în cadrul dezbaterilor au fost relevate sarcinile ce revin principalei ramuri industriale a jud ului — chimia — a cărei producție globală va înregistra în 1980 o creștere cu 33,7 la sută față de 1975. în acest cincinal vor intra în funcțiune 20 noi capacități, dintre care 18 sînt de concepție românească. Ca urmare a acestor dezvoltări, a modernizării producției, perfecționării tehnologiilor, numai în 1980 se va obține echivalentul a 55,1 la sută din întreaga producție a industriei chimice din județ realizată în întreg cincinalul precedent.O atenție deosebită s-a acordat, în cadrul dezbaterilor, măsurilor și acțiunilor ce vor fi întreprinse în scopul dezvoltării producției de energie electrică în actualul cincinal. Prin punerea în funcțiune a 6 din cele 13 hidrocentrale cîte se vor construi numai tn județul Vîlcea, pe Olt, precum și a celor două hidrocentrale de pe Lotru aval, puterea instalată se va dubla, ajungind pînă în 1980 la 1 200 MW.In domeniul agriculturii, participanții la discuții s-au referit îndeosebi la folosirea rațională a pămîntului, la modalitățile concrete de realizare a programului județean de hidroameliorații prin extinderea, în acest cincinal, a suprafețelor irigate la 11 270 ha și prin executarea lucrărilor de ameliorare a solului pe 46 §00 ha. Prin încheierea acțiunilor de sistematizare se vor reda agriculturii 434 ha. Un accent deosebit s-a pus pe dezvoltarea și modernizarea sectoarelor specifice județului, pomicultura, viticultura și creșterea animalelor.Subliniind îndatoririle ce revin din Programul privind conservarea și dezvoltarea fondului forestier, unii vorbitori au propus măsuri în vederea împăduririi unei suprafețe de aproape 11 000 ha, acordîn- du-se prioritate speciilor repede crescătoare și rășinoaselor.în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a subliniat contribuția remarcabilă a oamenilor muncii din județul Vîlcea la realizările dobîndite în cincinalul precedent. Referindu-se la sarcinile ce revin organizațiilor de partid și consiliilor populare în cincinalul afirmării cu putere a revoluției științifice și tehnice, vorbitorul a făcut un șir de recomandări cu privire la mobilizarea și concentrarea eforturilor tuturor oamenilor muncii din județ pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, activităților social-culturale, subliniind necesitatea creșterii ponderii creației științifice și tehnice proprii. Totodată, a recomandat organelor de conducere ale județului să analizeze temeinic numeroasele propuneri, precum și criticile formulate în cadrul dezbaterilor și să înfăptuiască măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității, a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, perfecționîndtl-se funcționarea democratică a acestor organisme.Participanții la conferință au adresat o CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI, în care se arată între altele ; . • în anul 1980 producția globală industrială a județului va ajunge la o valoare de 14.2 miliarde lei, cu 134 la sută mai mult față de 1975, atingînd un ritm mediu anual de dezvoltare de 20,7 la sută.o chimia, ramură de bază în economia județului, va deține la finele cincinalului o pondere de 54 la sută, ca urmare a valorificării superioare a resurselor de materii prime, extinderii gamei de produse, perfecționării proceselor tehnologice ;0 industria energiei electrice va realiza 10,4 la sută din totalul producției globale industriale a județului, prin exploatarea optimă a instalațiilor și agregatelor puse în funcțiune, precum și prin integrarea în circuitul productiv, la parametrii proiectați, a noilor obiective ;• finalizarea în actualul cincinal a unui volum de investiții de 17,9 miliarde lei, cu 39 la sută mai mult față de cincinalul trecut. Mobilizarea tuturor mijloacelor pentru intrarea în funcțiune la timp/ a celor 47 de obiective prevăzute ;• dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, aplicarea unei agrotehnici superioare, îneît producția globală agricolă să crească în acest cincinal cu 29 la sută, comparativ cu media anilor 1971—1975 ;în încheierea lucrărilor conferinței, într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. din cuprinsul căreia cităm :„Conferința consiliilor populare din județul Vilcea exprimă în numele cetățenilor județului atașamentul deplin față de politica științifică, marxist-leninistă a partidului și statului nostru, dragostea și recunoștința fierbinte față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, inițiatorul și promotorul acestei politici, care ne oferiți, prin întreaga dumneavoastră activitate, un strălucit exemplu de muncă neobosită, plină de abnegație, pentru realizarea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Expresie a prevederilor Programului partidului privind dezvoltarea și perfecționarea democrației socialiste, conferința noastră —• precedată de largi dezbateri in toate localitățile județului — a constituit un cadru optim și eficient pentru afirmarea inițiativei, energiei și forței creatoare a maselor de oameni ai muncii, pentru soluționarea celor mai importante probleme ale vieții politice, economice, social-culturale in interesul lor, al întregii societăți.Conștienți că realizarea marilor sarcini ce nc revin în această nouă etapă de dezvoltare a țării trebuie să fie opera participării efective a tuturor oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului în toate sferele vieții sociale, deputății consiliilor populare din județul Vîlcea vor munci cu devotament și abnegație, cu pasiune și înaltă responsabilitate pentru stimularea inițiativelor cetățenești, pentru continua sporire a contribuției fiecărui locuitor a! județului la creșterea și înflorirea localităților vîlcene și, prin aceasta, la înălțarea scumpei noastre patrii pe noi culmi de progres și civilizație._ Mulțumim din inimă conducerii partidului și statului, vă mulțumim fierbinte dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă acordată dezvoltării multilaterale și armonioase a acestor meleaguri, care vor cunoaște în acest cincinal cea mai rodnică și mai bogată perioadă de înflorire economico-socială. in contextul avîntului impetuos al forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei noastre dragi."
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Eveniment editorial remarcabil, menit a aprofunda cunoașterea 
politicii externe românești, apariția la Atena a volumului:

„Nicolae Ceaușescu —
„Scìntela tineretului“

pag. 4

pace și colaborare in Balcani 
și în întreaga lume"

Bonn:

Ministrul român al educației 
și invățămintului primit de cancelarul 

federal Helmut Schmidt
Sub titlul „Nicolae Ceaușescu - pace și colabo

rare în Balcani și în întreaga lume", editura ate- 
nianâ „Dorikos" a publicat recent un volum 
cuprinzind ample extrase din lucrările președinte
lui Republicii Socialiste România consacrate po
liticii externe a țării noastre.

Textele reunite in primul capitol al cărții se re
feră la evoluția relațiilor dintre România și Grecia, 
intre popoarele celor două țări, care din timpuri 
străvechi întrețin legături de prietenie și colabo
rare izvorîte din lupta comună pentru libertate și 
independență națională, in ordinea de idei a 
cursului deosebit de favorabil cunoscut de rela
țiile bilaterale in ultimii ani, sint reproduse De
clarația solemnă comună și Comunicatul comun 
semnate în mai 1975, la București, de președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin 
Karamanlis, documente de o excepțională însem
nătate, ce stabilesc cadrul politico-juridic al dez
voltării relațiilor româno-elene, deschizind pers
pective largi pentru o rodnică conlucrare, pe mul
tiple planuri, între cele două țări și popoare.

Capitolul „Politica păcii, prieteniei și colaboră
rii în Balcani" prezintă cititorilor din Grecia po
litica activă și inițiativele constructive promovate 
de România pentru extinderea și diversificarea re
lațiilor bilaterale cu toate statele din Peninsula 
Balcanică, pentru transformarea Balcanilor, prin 
eforturile unite ale tuturor statelor ce trăiesc in 
această parte a lumii, intr-o zonă a păcii și co
laborării, liberă de arme nucleare, fără trupe și 
baze militare străine, ceea ce ar corespunde atît 
intereselor vitale ale popoarelor din regiune, cit 
și ale păcii și securității in Europa și în, întreaga 
lume.

In capitolele următoare sint prezentate, exem- 
plificindu-se cu largi extrase din cuvîntările, in
terviurile și mesajele președintelui Nicolae 
Ceaușescu, punctele de vedere ale țării noastre 
în problemele edificării unui climat de pace și 
securitate în Europa, atenția deosebită pe caie 
România o acordă transpunerii integrale în viață 
a tuturor angajamentelor asumate prin Actul final 
al Conferinței general-europene.

Un loc important este rezervat prezentării prin
cipiilor politicii externe a României, eforturilor de
puse de țara noastră pentru soluționarea prin 
mijloace politice, pașnice a conflictului din Orien
tul Apropiat, pentru respectarea și aplicarea în 
practică a normelor legalității internaționale, pen
tru democratizarea relațiilor internaționale și dez
voltarea largă a colaborării între state, pentru 
participarea tuturor țărilor, în deplină egalitate, la 
rezolvarea problemelor cu care este confruntată 
omenirea contemporană, pentru întărirea rolului 
O.N.U., pentru o pace trainică și o securitate 
reală în întreaga lume.

Prezentînd într-o suită logică principalele com
ponente ale politicii externe a României, volumul 
se încheie cu capitolul „O lume mai dreaptă și 
mai bună", care surprinde sensurile profunde și 
sintetizează obiectivele majore ale activității^ des
fășurate pe plan internațional de țara noastră, ale 
gindirii și acțiunii politice a președintelui Nicolae 
Ceaușescu - asigurarea cursului ascendent al des
tinderii, oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea 
unor măsuri practice de dezarmare, lichidarea 
subdezvoltării, abolirea definitivă a colonialismu
lui și discriminărilor rasiale, instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale, în care 
să fie respectat și garantat dreptul fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale.

Volumul este prefațat de academicianul Con
stantin Tsatsos, președintele Republicii Elene. 
„Prin intermediul acestei cărți - subliniază autorul 
prefeței - cititorul grec va putea cunoaște în mod 
direct gîndurile ilustrului om politic român în le-
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gătură cu problemele cruciale ale epocii noastre. 
Aceste ginduri coincid cu politica externă a Re
publicii Socialiste România. Astăzi, cind relațiile 
cu România se dezvoltă tot mai mult, este necesar 
ca grecii să cunoască și să studieze pozițiile ro
mâne față de marile probleme internaționale. Iar 
cel mai bun prilej ce li se oferă este studierea 
acestei cărți pe care am onoarea să o prezint pu
blicului cititor din Grecia".

Evocind afinitățile și elementele comune în is
toria și cultura celor două popoare, precum și 
aspirațiile lor de pace și colaborare, prefața re
levă că „sublinierea cu fiecare prilej a egalității 
între națiunile mari și mici este o atitudine demo
cratică, afirmată cu claritate de președintele 
Ceaușescu și corespunde revendicărilor juste ale 
tuturor țărilor cu un număr mic de locuitori, prin
tre care se găsește și Grecia".

Referindu-se la concepția științifică și realismul 
politic ce caracterizează activitatea internațională 
a șefului statului român, acad. Constantin Tsatsos 
relevă : „Sîntem datori să apreciem în mod deo
sebit felul în care această personalitate politică 
proeminentă, răminind credincios teoriei sale filo
zofice, concepe problemele internaționale atît de 
larg, cu o asemenea înțelegere a realității istorice 
și cu atîta justețe și umanism".

Publicarea în Grecia a lucrării „Nicolae 
Ceaușescu - pace și colaborare in Balcani și in 
întreaga lume" capătă semnificația unui eveni
ment editorial de prim ordin, constituind o contri
buție însemnată la popularizarea în cercurile opi
niei publice elene a principiilor de bază ale po
liticii externe românești. Apariția acestei lucrări se 
înscrie, totodată, ca un moment semnificativ în 
evoluția relațiilor româno-elene, cărora dialogul la 
cel mai înalt nivel le-a imprimat un curs deosebit 
de dinamic, relații care servesc intereselor funda
mentale ale celor două popoare, cauzei păcii și 
colaborării intre toate statele din Balcani, in Eu
ropa și în întreaga lume.Pentru consolidarea securității și activizarea colaborării intre popoare

Un interviu al primului ministru elenReferindu-se la semnificațiile apropiatei reuniuni de la Atena a miniștrilor adjuncți ai planificării economice din țările balcanice, primul ministru elen, Constantin Karamanlis, a relevat intr-un interviu acordat ziarului egiptean „Al Ahram“ că țara sa „a luat inițiativa convocării unei asemenea conferințe din dorința de a acționa pentru consolidarea securității și activizarea colaborării între popoare, indiferent de deosebirile lor politico-sociale interne sau ale orientărilor lor externe. Grecia — a subliniat premierul elen — a pornit de la constatarea că, în ciuda a- cestor deosebiri, relațiile bilaterale dintre țări s-au dezvoltat satisfăcător și permit, totodată, o colaborare și mai strinsă. Succesul acestui efort ar fi și prima aplicare în practică a spiritului Conferinței
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VÎNĂTORII DE INCENDII : Lu
ceafărul (orele 9; IX,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

SFERE DE FOC: Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

LOTTE LA WEIMAR: Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15).

COLT ALB: Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Miorița (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20),

PATIMA: Scala (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45); Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ; Modern (orele 9: 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30); Capitol (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CIRCUL: Victoria (orele 9.15; 
11,30; 14; 16; 18,15; 20.15); Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGEN
TINEI: Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Moșilor
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18;
20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI: Patria 

»

pentru securitate și cooperare în Europa“. Premierul grec a reamintit .că „obiectivele propuse în prima fază a conferinței conțin elemente ale colaborării practice 'în probleme ale economiei agrare, energeticii, transporturilor, comunicațiilor, căilor fluviale, drumurilor și in alte sectoare. Este evident — a' accentuat Constantin Karamanlis — că o colaborare multilaterală în asemenea probleme practice, dacă va reuși, ar conduce la rezultate imediate, care ar servi interesele comune ale tuturor popoarelor învecinate. De o importanță și mai mare va fi climatul care ar rezulta din succesul unui asemenea e- fort, deoarece ne va arăta calea pe care vom putea înainta — ca O:, regiune mai largă de țări.— spre cimentarea securității și colaborării în sfera internațională“.

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15:
20,30).

ALARMĂ IN DELTA: Doina 
(orele 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30. La ora 9 — program pentru 
copii; Arta (orele 15,30; 17,45; 20); 
Volga (orele 9,30; 11,30; 14; 16: 18; 
20).

PIRAȚII ‘ DIN METROU: Casa 
Filmului ’(orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20), Excelslor (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20,30), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30); Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15: 20,30).

CURSA: Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15); Floreasca
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.15).

J. D. CAHILL: Aurora (orele 9; 
11,15: 13,39; 15.45; 18; 20,15); Tomis 
(orele 9; 11,15; .13,30; 15,45: 18;
20.15).

ANNA KARENINA: Viitorul 
(orele 16: 18; 20).

CUM SĂ-L ÎNECAM PE DOC
TORUL MRACEK: Unirea (orele 
16; 18; 20)

MARELE GATSBY: Bucegi (ore
le 13,30; 16,15; 19); Popular (orele 
15,30; 19).

CERCUL MAGIC: Lira (orele
15,30; 18; 20,15); Glulești (orele 
15,30; 18; 20,15).

EVADATUL: Drumul Sării (ore
le 15,30; 18; 20,15); Cotroceni (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

Șă

Reuniunea
Consiliului ministerial 

al Pieței comuneConsiliul ministerial al Pieței comune. întrunit, marți, la Bruxelles, a numit pe copreședinții a două dintre cele patru comisii (dezvoltare și probleme valutar- financiare) ale Conferinței asupra cooperării economice ihter- naționale și au pus la punct o procedură pracisă de coordonare pentru lucrările celor patru comisii. Comitetul Reprezentanților permanenți ai C.E.E., ajutat de un grup de eXperți. va asigura coordonarea „celor 9“ la Bruxelles.Pe de altă parte. Consiliul ministerial a aminat examinarea relațiilor cu Spania și a demarării negocierilor cu Canada. Ministrul danez s-a opus angajării de tratative cu Canada, pînă nu va suprima taxele percepute la exporturile sale de petrol • brut. După ce a aprobat acordurile încheiate recent de Comisia C.E.E. cu cele trei țări maghrebiene, Consiliul ministerial a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu Portugalia în vederea lărgirii acordului de liberalizare a. schimburilor comerciale.

SPLENDOAREA PULBERII: Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

FERMA LUI GAMERON: Munca 
(orele 15,45; 18; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI: Pacea 
(orele 14: 16: 18; 20)

OCHII SHIVANEI: Cosmos (ore
le 13.30; 16,15; 19.15).

MASTODONTUL: Crîngașl (ora 
17).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL: 
Progresul (orele 16; 18; 20).

SEARA CELEI DE A 7-A ZILE: 
Flacăra (orele 15,30: 18; 20).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS: Ra- 
hova (orele 15,45; 18; 20,15).

ACEST BARBAT ADEVĂRAT: 
Vltan (orele 16; 18; 20).

Opera Română -. RIGOLETTO — 
ora 19; Teatrul de Operetă : SIN- 
GE VIENEZ — ora 19,30; Teatrul 
Național (Sala Mare) : DANTON 
— ora 19; (Sala Mică) : TAKE, 
IANKE ȘI CADÎR — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : LUNGUL 
DRUM AL ZILEI CĂTRE NOAP
TE — ora 19,30; (Sala Studio) : A 
12-A NOAPTE — ora 19,30; Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
ULTIMA ORA — ora 19,30; (Sala

In cadrul vizitei pe care o efectuează in R.F. Germania, tovarășul Paul Niculescu, vi- ceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învătămîn- tului, a fost primit de cancelarul federal Helmut Schmidt.Cu acest prilej, oaspetele a transmis un mesaj de salut și cele mai bune urări din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Mulțumind, cancelarul federal Helmut Schmidt a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire. în cursul convorbirii care a avut loc, au fost abordate aspecte ale relațiilor bilaterale, afirmîndu-se dorința ambelor părți de a lărgi, în continuare, colaborarea româ- no-vest-germană pe multiple planuri. în context, au fost e- vidențiate relațiile in domeniul invățămintului și științei. S-a făcut, de asemenea, un schimb
Proiectul 

Constituției 
Republicii Populare 
Socialiste Albania în Republica Populară Albania a fost publicat textul proiectului Constituției Republicii Populare Socialiste Albania, care urmează să constituie o- biectul unei ample dezbateri de masă, înainte de a fi adoptat de Adunarea Populară a acestei țări. Textul noii legi fundamentale a țării evidențiază lupta dusă de poporul albanez în decursul veacurilor pentru libertate și independență națională, pentru dreptate socială.Articolul 1 din primul capitol al proiectului noii Constituții subliniază că „Albania este o Republică Populară Socialistă“, iar articolul 3 relevă că „Partidul Muncii din Albania este singura forță politică conducătoare a statului și a societății“.Proiectul noii constituții definește țelurile și sarcinile fundamentale ale statului, direcțiile principale ale activității sale în domeniul politicii interne, pentru creșterea potențialului economic al țării, respectarea principiului „de la fiecare după capacitate, fiecăruia după muncă“, dezvoltarea culturii socialiste și a revoluției tehnice și științifice, în vederea creșterii continue a bunăstării materiale și a nivelului cultural al maselor, precum și liniile directoare ale politicii externe.
e LA GENEVA și-a început, la 20 ianuarie, lucrările- Tribunalul de arbitraj solicitat să-și dea avizul în legătură cu delimitarea platoului continental al Marii Britanii și Franței, în două zone situate în Canalul Mînecii. Hotărîrea celor două guverne de a apela la această soluție a fost adoptată încă din 1965, in urma eșecului eforturilor de a se ajunge la o soluție reciproc acceptabilă.

O» ML S» atenționează«»»Alcoolismul, abuzul de medicamente, toxicomania, taba- gismul sint manifestări care afectează situația individului în'raport cu societatea în care trăiește. Influența acestora a- supra omului este a- bordată într-un număr recent al revistei „Sânte du Mon- de“, publicație editată de . Organizația Mondială a Sănătății. Referindu-se la unul din aceste aspecte, Adeoye Lambo, director general adjunct al O.M.S., relevă că, la ora actuală, in țările industrializate cererea

de medicamente a devenit, practic, nelimitată, iar consumul este de ordinul tonelor. Această cerere crescîrtdă — a precizat el — se datorează condițiilor ’defavorabile de viață — creșterea pericolului de accidente, tulburări datorateviolenței, maladiiprofesionale, alcoolism. Asistăm, declară dr. Lambo, ’la schimbări rapide în comportamentul individului într-o societate în care alienarea acestuia, sărăcia spiritului sint caracteristice pentru țările bogate de azi.

Studio) : ȘOC LA MEZANIN — 
ora 19; Teatrul de Comedie : MU
SAFIRUL CARE N-A SUNAT LA 
UȘĂ — ora 19,30; Teatrul Glulești : 
PAHARUL CU APĂ — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu“ : BUNICA 
SE MĂRITĂ — ora 19,30; Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19,30: Teatrul 
Evreiesc de Stat : FIRUL DE AUR 
— ora 19,30; Studioul I.A.T.C. : 
BĂDĂRANII — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă“ : SCUFIȚA CU 
TREI IEZI — ora 16: Teatrul Mic : 
DUPĂ Cădere — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
PRINȚESA ȘI ECOUL — Ora 19; 
(Sala Academia) : PETRICĂ ȘI 
LUPUL — ora 11; UN BĂIAT IS
TEȚ ȘI UN REGE NÂTĂFLEȚ — 
ora 17; Ansamblul „Rapsodia 
Română“ : ȚARĂ BOGATĂ-N
FRUMUSEȚI — ora 17,30; PE-UN 
PICIOR DE PLAI — ora 19,30; 
Circul București : CARNAVALUL 
RISULUI — orele 16 și 19,30.

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană (nivel mediu). 17,00 

de păreri asupra unor probleme internaționale actuale, îndeosebi referitoare la securitatea și cooperarea în Europa și în întreaga lume.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat ministrul federal al invățămintului și științei, Helmut Rhode, precum și ambasadorul României la Bonn, Ion Morega.

R.S. CEHOSLOVACA - Clădirile școlii industriale de transport șl de electrotehnică din Praga

Proiectul de buget al S. U. A. 
pe exercițiul financiar 1976

0 Sporirea substanțială a cheltuielilor militare 
@ Șomajul — o problemă nesoluționată

Nou val de greve 
in SpaniaUn nou val de greve și demonstrații a avut loc, miercuri, în întreaga Spanie. Participanții la aceste acțiuni sociale de mare amploare au cerut amnistierea . tuturor deținuților politici, acordarea de libertăți democratice și îmbunătățirea condițiilor de viață și lucru ale oamenilor muncii.Circa 10 000 de persoane au manifestat pe străzile Madridului. Poliția a intervenit împotriva demonstranților, făcînd uz de gaze lacrimogene și dispozitive pentru împrăștiat fum. Numeroși participanți la demonstrație au fost răniți în cursul ciocnirii cu poliția. S-au operat arestări. Pe de altă parte, continuă grevele în centura industrială a Madridului. Numărul muncitorilor participanți la acțiunile greviste din capitala Spaniei se ridică la 60 000.Mișcarea grevistă ia amploare și în alte regiuni ale Spaniei. Astfel, în Asturia, circa 20 000 de mineri au încetat lucrul, paralizînd complet activitatea în această importantă regiune carboniferă. Patronatul a concediat, pe o perioadă de timp limitat, 10 000 de mineri.

PE SCURT« PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT« PE SCURT

CONVORBIRI 
SOVIETO-AMERICANELa Moscova au început miercuri convorbirile sovieto-a- mericane, la care participă Leo- nid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Andrei Gromi- ko, ministrul afacerilor externe

Un alt expert al O.M.S., dr. M. Mai- ley, apreciază că, în prezent, țările industrializate sint confruntate cu o cva- siepidemie a tulburărilor de comportament, tranchilizantele și barbituricele fiind utilizate in cantități foarte mari. Cu toate acestea — a- preciază el —, autoritățile sanitare și medicii nu și-au fer- mat încă o idee clară cu privire la cauzele familiale sau sociale ale acestor tulburări pe care încearcă să le remedieze prin astfel de paleative.
Telex. 17,05 Cîntece și dansuri 
populare dobrogene interpretate de 
artiști amatori din județul Tulcea.
17.25 Din țările socialiste. R. P. 
Bulgaria — Ritmuri socialiste. 17.35 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 17,55 Enciclopedie pentru 
tineret. 18,20 Cabinet juridic. 18,45 
Universitatea TV. <* *,  Amfiteatru 
politic. Ciclul „Studierea politicii 
externe și a relațiilor internaționale 
ale P.C.R. și R.S.R. privind rolul 
popoarelor, al opiniei publice mon
diale, in determinarea cOrsului 
spre destindere și pace în viața 
internațională“ (ii) o Istoria știin
ței și tehnicii românești. Ciclul 
Biologie (III) • Istoria civilizați
ilor. Africa în primele decenii ale 
sec. XX. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20.00 Transmisiune di
rectă din studioul de concerte al 
Radioteleviziunii. Dirijor : Carol 
Litvin. In program J. Haydn — 
„Anotimpurile“ — partea I — Pri
măvara. 20,35 Baladă pentru a- 
cest pămînt. Iași — Muzeul Unirii. 
20,55 Stele fără nume... la Galați.

•Președintele Gerald Ford a transmis Congresului proiectul de buget al S.U.A. pe exercițiul financiar 1976, care începe la 1 octombrie. Propunerile Administrației se caracterizează printr-o sporire substanțială a cheltuielilor militare și o mare austeritate în ceea ce privește alocațiile în alte direcții, motivată prin actualele dificultăți economice și obiectivul declarat al președintelui de a realiza o reechilibrare bugetară într-un interval de trei ani.Capitolele principale ale proiectului de buget sint următoarele : cheltuieli — 394,2 miliarde dolari, venituri — 351,3 miliarde dolari, deficit — 43 miliarde dolari, alocații militare — 101,1 miliarde dolari (față de 92,8 miliarde dolari îh exercițiul financiar actual).
al U.R.S.S., și secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger. După cum informează agenția TASS, s-a procedat Ia un schimb de o- pinii asupra problemelor generale ale relațiilor sovieto-ameri- cane. De asemenea, au fost a- bordate probleme legate de pregătirea unui nou acord privind limitarea înarmărilor strategice.

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI 
PUGWASHLa Madras au luat sfirșit lucrările Conferinței anuale Pugwash. în cuvîntul de încheiere, prof. Dorothy Hodgkin, președinta Consiliului Pugwash, a chemat la „sporirea eforturilor pe plan internațional spre a se putea ajunge la o dezarmare completă“. Ea a subliniat, de a- semenea, rolul ce revin oamenilor de știință și mișcării Pugwash, îndeosebi pentru informarea opiniei publice asupra problemelor lumii contemporane, în ajutorul țărilor în curs de dezvoltare, în eforturile de reducere a decalajului care le despart de țările dezvoltate.• CU PRILEJUL împlinirii a 20 de ani de la înființarea Armatei Populare Naționale a R.D. Germane, la Berlin a avut loc, miercuri, un simpozion, la care a participat și o delegație militară din România, tn cadrul simpozionului, conducătorul delegației române, gene- ral-maior Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, a prezentat o expunere.

NIVEL RECORD DE ȘOMERI 
IN MAREA BRITĂNIEîh Camera Comunelor au a- vut loc dezbateri pe tema creșterii șomajului în Marea Britanie. Cu puțin timp înaintea acestor dezbateri, la Londra au fost publicate statisticile oficiale care indicau că în prezent numărul celor fără un loc de muncă se ridică la 1 430 369, respectiv o creștere de. 218 911, față de luna precedentă. Liderul conservatorilor, doamna Marga- ret Thatcher, afirma în legătură cu această situație că „nivelul șomajului a atins punctul cel mai înalt din perioada postbelică“.• ÎN CONTEXTUL LIPSEI pronunțate de cartofi, care s-a tăcut simțită în ultima vreme, în țările Pieței comune, miniștrii agriculturii ai „celor nouă“, întruniți marți la Bruxelles, au hotărît suprimarea taxelor vamale impuse asupra importurilor de cartofi provenind din terțe țări. Această măsură urmează să rămînă în vigoare pînă la 31 martie.

21.25 Revista llterar-artistică TV. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

■ 20.00 Concert simfonic. In pauză : 
e Telex « Reportaj TV : Pacien
tul avea 310 ani.

întreprinderi românești 
la Tîrgul internațional 
de mobilă de la Köln

La Tirgul international de 
mobilă, care s-a deschis la 
Köln, întreprinderile românești 
„Tehnoforestexport" și „Ile- 
xim“ prezintă, pe o suprafață 
de circa 450 mp, mobilă stil, 
modernă și rustică.

încă din primele ore de după 
deschidere, numeroși vizita
tori, reprezentanți ai firmelor 
comerciale vest-germane și străi
ne și-au manifestat interesul 
pentru mobila românească, a- 
preciind execuția ireproșabilă, 
acuratețea desepelor și a fini
sajului.

Criza de guvern din ItaliaPremierul desemnat, Aldo Moro, și-a încheiat, miercuri după-amiază, cea de-a doua rundă de consultări cu reprezentanții principalelor formațiuni politice în vederea soluționării crizei de guvern. Marți, el s-a îhtîlnit cu delegațiile partidelor democrat-creștin, socialist, socialist-democratic jși republican, într-o nouă rundă de convorbiri care nu au dus la rezultate concrete, dar, în același timp, nici nu au închis calea spre o soluționare pozitivă a crizei. După întîlnirea delegației P.S.I. cu Aldo Moro, secretarul general al Partidului Socialist, Francesco de Martino, a declarat ziariștilor : „Am procedat la o examinare amplă a situației și sîntem în așteptarea unei pro-

în primele lor comentarii, a- gențiile de presă remarcă faptul că măsurile prezidențiale nu prevăd nimic pentru remedierea pe termen scurt a gravei probleme a șomajului, care afectează în prezent aproape 8 milioane de americani, în timp ce pentru înarmări se alocă peste 
i un sfert din bugetul federal. Thomas O’Neill, liderul majorității democrate din Camera Reprezentanților, a apreciat că „planul economic al președintelui va avea ca efect pierderea locurilor de muncă de către alți 200 000 de americani“. La rîndul său fostul vicepreședinte Hubert Humphrey a considerat că „proiectul de buget nu va putea soluționa problemele șomajului și ale lentei reveniri economice“.

• REPREZENTANȚII CELOR 19 STATE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, participante la Conferința asupra cooperării economice internaționale, au publicat la Paris documentul conținînd propunerile lor cu privire la problemele ce urmează să fie abordate la viitoarea rundă de negocieri cu țările occidentale industrializate. După cum s-a anunțat, consensul asupra acestor propuneri a fost realizat de către reprezentanții celor 19 state cu prilejul reuniunii lor desfășurate, recent, la Paris.Documentul propune adoptarea la viitoarea reuniune a unor „măsuri coerente, bazate pe principiile care inspiră instaurarea unei noi ordini economice mondiale, așa cum au fost ele enunțate în Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor“. 
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• SATELITUL DE COMUNICAȚII AMERICANO-CANADIAN 
„CTS“ a fost plasat prin telecomandă pe o orbită geostaționară 
cu altitudinea de 22 300 mile. Manevra fusese amînată cu 24 de 
ore din cauza unei defecțiuni descoperite in aparatura satelitului 
și rezolvată de experții de la Cape Canaveral. După lansare, care 
a avut loc săptămina trecută, satelitul se înscrisese pe o orbită 
eliptică, în prezent aflîndu-se deasupra Australiei. In următoarele 
două săptămînl el va pluti „in derivă“ pînă la un punct aflat în ’ 
zona Ecuatorului, la est de continentul sud-american, unde va fi 
stabilizat printr-o nouă manevră s GRAMATICĂ IN IMAGINI 
PENTRU SURZI. Prima gramatică în imagini pentru surzi a fost 
publicată in Republica Federală Germania. Cu ajutorul unor ima
gini adecvate, va fi predată structura limbii germane elevilor 
handicapați « PRIN EUROPA CU DILIGENȚA. O familie de 
francezi este decisă să întreprindă în luna mai a acestui an un 
tur al Europei pe timp de trei ani, cu ajutorul unei diligențe de 
construcție proprie. Soții Jouannet, care vor fi însoțiți de cfel 
patru copii ai lor, au declarat că scopul acestei călătorii este 
studierea vieții șl obiceiurilor popoarelor europene @ DOUA 
NAVE UȘOARE, între care una de pasageri, s-au ciocnit în 
apropiere de Veneția, din cauza ceței dense. Ca urmare a șocului 
violent, mai multe persoane au fost aruncate în mare, dar au 
putut fi salvate grație intervenției rapide a echipajelor. Coliziu
nea s-a soldat totuși cu rănirea a aproximativ 100 de pasageri și 
cu avarierea ambelor vase © ClNTAREȚUL AMERICAN DE CU
LOARE PAUL ROBESON se află Internat într-un spital din Phila
delphia. starea sa fiind considerată de medici drept critică. In 
vîrstă de 76 de ani, Robeson suferă de complicații rezultind 
dintr-o comoție survenită la 28 decembl-ie. Apreciat drept una 
din cele mai mari voci ale secolului nostru, Paul Robeson s-a 
remarcat, totodată, prin activitatea intensă desfășurată pentru 
promovarea drepturilor populației de culoare din S U A 
• FURTUNĂ VIOLENTA In DANEMARCA. Asupra coastei sud- 
vestice a Danemarcei s-a abătut, în ultimele 24 de ore, o vio
lentă furtună, viteza rafalelor depășind 70 de mile pe oră. Peri
colul inundațiilor fiind iminent, autoritățile au hotărît să eva
cueze’ preventiv cîteva sute de locuitori, bolnavi sau bătrîni din 
zona orașului Toender, restul fiind avertizați asupra posibilității 
unei măsuri similare în caz de alarmă generală a O EPIDEMIE 
DE GRIPA CARE FACE IN PREZENT RAVAGII IN JAPONIA a 
fost provocată de un virus mult diferit de cel cunoscuți în anii 
precedenți. afirmă cercetătorii de la Laboratorul medical al mu
nicipalității din Tokio. Potrivit aprecierii lor, vor fi necesare cel 
puțin trei luni pentru a se fabrica un vaccin împotriva noului 
virus. Pînă acum au fost înregistrate în țară 160 000 cazuri de 
gripă, iar 520 de școli și-au închis temporar porțile.

puneri definitive din partea premierului desemnat“.într-un interviu acordat recent Radiodifuziunii daneze, liderul socialist a indicat trei soluții posibile pentru ieșirea din criză : un guvern bicolor P.D.C.- P.S.I., un cabinet tripartit P.D.C.-P.S.D.I.-P.R.I. și, în sfirșit, recurgerea la alegeri anticipate. Tocmai în legătură cu a- ceste soluții urmează să se pronunțe premierul desemnat cu prilejul viitoarei întîlniri cu delegația P.S.I., programată să aibă loc vineri. Cit privește delegațiile P.S.D.I. și P.R.I., acestea au declarat că nu sint disponibile să intre într-un guvern care nu dispune de o majoritate preconstituită.Un alt eveniment legat de actuala situație creată de _ criza guvernamentală îl constituie in- tîlnirea între delegații ale, partidelor comunist și socialist, conduse de secretarii generali, Enrico Berlinguer și Francesco de Martino. Comunicatul dat publicității la încheierea întilnirii relevă că „cele două delegații au reconfirmat pozițiile deja exprimate de P.C.I. și P.S.I., împotriva dizolvării anticipate a Parlamentului“. în cursul întilnirii „a avut loc o amplă convorbire în legătură cu criza de guvern, cu situația politică și economică, cu măsurile necesare pentru relansarea producției, în contextul dificultăților monetare crescinde".
HOTARIREA GUVERNULUI 
ITALIAN DE A ÎNCHIDE 

BURSELE DE SCHIMBGuvernul italian; Întrunit marți la Palatul Chlgi. sub conducerea premierului Aldo Moro, a hotărît Închiderea burselor de schimb. în legătură cu a- ceastă măsură ministrul trezoreriei, Emilio Colombo, a declarat la o conferință de presă că ea a fost luată pentru a pune capăt hemoragiei de dolari pe care Banca Italiei este nevoită să-i arunce pe piața schimburilor pentru a susține cursul lirei, în acest scop, a relevat Colombo, Banca Italiei a cheltuit de la începutul anului 516 milioane dolari. Bursele de schimb vor rămîne închise pînă ce situația monetară italiană ne va permite o soluție mai bună, a conchis el.Hotărîri similare ale guvernului italian au mai fost luate în lunile februarie și' martie ale anului 1973, pentru a se face față crizei monetare occidentale care a dus, după cum se știe, la generalizarea sistemului cursurilor de schimb flotante.
Evoluția situației 

din LibanPrincipala caracteristică a e- venimentelor din Liban, din ultimele zile, o constituie apariția unor puncte de conflict in numeroase localități situate în a- proape ' toate districtele țării. Miercuri, circa 6 000 de persoane— în majoritate femei și copii— au fost evacuate din localitatea Saadiyat, situată la sud de Beirut, pentru a se evita creșterea numărului de victime din rîndul populației. în același timp, rapoartele forțelor de ordine, citate de agențiile de presă. relevă continuarea schimburilor de focuri și în alte localități, între care orașele Zahle șl Tripoli.La Beirut, ciocnirile dintre grupările rivale s-au desfășurat atît pe axa de demarcație est- vest, cit și în zonele centrale ale orașului. Capitala libaneză este în continuare izolată, deoarece atit aeroportul cit și portul sint închise, iar comunicațiile cu exteriorul se realizează în special prin radio. Agenția France Presse nota, pe de altă parte, că aprovizionarea cu alimente și cu combustibili se efectuează cu foarte multe dificultăți, iar stocurile existente sint practic e- puizate.
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