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SESIUNEA
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Ieri au început lucrările sesiunii a doua a celei de-a șaptea legislaturi

dețin un rol determinant, pot impune să se treacă la măsuri practice și eficiente de dezarmare.Este în interesul profund al asigurării păcii și colaborării în lume ca acum, după încheierea eu succes a Conferinței general-europene. să se acționeze ferm pentru aplicarea în viață a principiilor adoptate la Helsinki. Se impune în primul rînd să se treacă la măsuri concrete de dezangajare militară și la alte măsuri care să dea garanție fiecărei țări că se va putea dezvolta liberă, la adăpost de orice agresiuni din afară.Asigurarea păcii este strîns legată de intensificarea eforturilor popoarelor pentru stingerea focarelor de tensiune și conflicte care mai persistă pe diferite meridiane ale globului, pentru rezolvarea pe cale politică, pașnică a tuturor litigiilor dintre state. Cauza asigurării păcii cere, de asemenea, să se facă totul pentru abolirea deplină a politicii colonialiste și neocolonialiste. a oricăror forme de dominație și asuprire, pentru lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje dintre nivelurile de dezvoltare ale statelor. pentru instaurarea unei noi ordini economice șl politice internaționale, bazată pe egalitate și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor țărilor și, în primul rînd. al celor rămase în urmă, să asigure accesul larg al fiecărui popor la cuceririle științei și tehnicii moderne.Poporul român este hotărît ca și în viitor să militeze consecvent pentru afirmarea principiilor dintre state, pentru democratizarea vieții să-și aducă întreaga contribuție la făurirea bune și mai drepte, a păcii și colaborării.Urez conferinței dumneavoastră succes deplin în desfășurarea lucrărilor, îmi exprim convingerea că ea va reprezenta un moment important în intensificarea luptei maselor populare, a opiniei publice mondiale pentru realizarea nobilelor idealuri de pace și progres ale popoarelor.

îmi este deosebit de plăcut ca. în numele Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și ai meu personal, să adresez un salut cordial participanților la Conferința mondială a reprezentanților mișcărilor naționale pentru pace și călduroase felicitări cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a Consiliului Mondial al Păcii.Republica Socialistă România acordă o mare importanță conferinței dumneavoastră, menită să se înscrie ca o nouă contribuție Ia lupta popoarelor, a opiniei publice mondiale pentru instaurarea unui climat trainic de pace, securitate și colaborare pe planeta noastră.în zilele noastre se afirmă tot mai puternic dorința și voința popoarelor de a trăi în pace și colaborare, de a pune capăt vechii politici întemeiate pe forță și agresiune. Ca rezultat al luptei popoarelor, al schimbărilor .adinei petrecute în raportul mondial de forțe, se conturează tot mai evident un curs nou. spre destindere și colaborare internațională. Ținînd seama că acest, curs este abia la început, că în lume mai există forțe care pot pune în pericol pacea, considerăm că se impune unirea tot mai strînsă a eforturilor popoarelor, ale tuturor forțelor înaintate, ale partizanilor păcii. în vederea întăririi destinderii, a instaurării unor relații noi, bazate pe înțelegere rare între națiuni.înaintarea omenirii pe calea progresului și nemijlocit legată de înfăptuirea dezarmării și rind a dezarmării nucleare. în lume s-au adunat în prezent. stocuri imense de arme, fapt ce atrage după sine o risipă nejustificată de resurse umane și materiale, sporind, totodată, pericolul declanșării unor noi războaie nimicitoare. Doresc să exprim, și cu acest prilej, convingerea țării mele că masele populare, forțele democratice. în rindul cărora mișcările naționale ale
Cu cincinalul

îndeplinit

Joi dimineața au început lucrările celei de-a 2-a sesiuni din cadrul celei de-a 7-a legislaturi a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.în aplauzele puternice ale deputa- tilor și invitaților. în lojile oficiale iau loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu,.Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Iosif Ugiar, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu.în sală se află membri supleant!

ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.La lucrările sesiunii sînt prezenți numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, personalități ale vieții științifice, culturale și artistice, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Erau de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale.Pentru actuala sesiune, Marea A- dunare Națională a adoptat următoarea ordine de zi :

— Proiectul Legii privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale.2. — Proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste.3. — Proiectul Legii cu privire producția bunurilor alimentare.4. — Proiectul Legii creșterii și nicliorării animalelor.
laa-

și colabo-păcii este î n primul noi de relații internaționale, unei lumi mai
partizanilor păcii

EXPERIENȚA BUNA

„Epopeea națională
O OBLIGAȚIE DE ONOARE 

A CINEMATOGRAFIEI NOASTRE

— Proiectul Legii privind regimul tăierii animalelor.6. — Proiectul de Lege pentru a- doptarea Planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1976.7. — Proiectul de Lege pentru a- doptarea Bugetului de stat pe anul 1976.

• După Moreni și Pucioasa, un alt oraș industrial al județului Dîmbovița anunță îndeplinirea sarcinilor de plan ale cincinalului. Este vorba de colectivele de muncă din industria o- rașului Găești, care, prin obținerea acestui succes, îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii, șj-au creat condiții pentru Realizarea unei producții suplimentare, pină la finele lunii decembrie. în valoare de peste 100 milioane lei.o Un număr de 42 de întreprinderi industriale, care realizează mai mult de jumătate din producția globală industrială a județului Timiș, au atins pînă acum sarcinile de plan pe întregul cincinal. Pînă Ia sfîrșitul a- nului, aceste unități vor pune la dispoziția economiei peste prevederile 1971—1975, materialestrucții, mașini de ridicat transport etc., în valoare de aproape 4 miliarde lei. (Ager- pres).
naționale, perioadei de con-Și

(Continuare în pag. a III-a)

CUM VORBIM,
CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE?

MAI LARG EXTINSĂ IN TOATE
UNITĂȚILE AGRICOLEJ

Pregătiri pentru recolta viitoare 
de SFECLĂ DE ZAHĂR

Pornim de la un fapt care depășește estetica. Publicul românesc are o preferință marcată, aș spupe chiar o slăbiciune, pentru ceea ce numim film istoric, termen Oarecum strimt, strimt în sensul neputinței cuvintelor de a-și cuprinde întreaga semnificație, iar semnificația în cazul. de . față este evidentă : în raza filmului istoric stau nu numai veacurile mai mult sau mai puțin îndepărtate. Alături de trecutul istoric există și un prezent istoric. De altfel, distincția între „film istoric" și ..film de actualitate" a fost întotdeauna mai mult o convenție terminologică. Filmul istoric nu poate să nu stea sub semnul actualului. AI actualului, nu al actualizărilor sd-hoc. Al actualului, in sensul că nici un creator autentic nu se adresează istoriei gratuit. Adică din dorința de a reconstitui muzee de ceară. Confirmarea o găsim în experiența universală. Comerțul cinematografic a făcut din istorie un pretext. Arta cinematografică a făcut din istorie un subtext. De o parte stilul holly- woodian, exotism, delir scenografic, scandalurile financiare als cleopatrelor. De altă parte, școala engleză cu un Olivier, școala sovietică cu un Eisenstein. Unul a făcut ca Shakespeare să devină în mod efectiv „contemporanul nostru". Celălalt a făcut din revolta crucișăto-

rului Potiomkin o stare de spirit artistică. Genul are o tradiție comercială înălțată pe butaforie și animată de pirotehnie — și o tradiție de artă care poate fi definită prin- tr-un simplu titlu, devenit simbolic : ..Un om pentru eternitate".Nu spun că tentațiile superproducției n-au existat și nu mai e- xistă, dar încă de cînd s-a pus piatra de hotar a epopeii naționale
însemnări 

de Ecaterina 
OPROIU

cinematografice, de la premiera lui .,Tudor" și pină azi. filmul istoric românesc a căutat. uneori găsind, alteori zărind sau numai întrezărind, ideea acestui „om pentru eternitate". Uneori omul se numea Decebal. alteori Ștefan, alteori Mihai. alteori Cantemir. Oricît de departe sau oricît de aproape se situa figura în jurul căreia se grupau evenimentele, evocarea a avut — nu putea să nu aibă — o semnificație contemporană. Arta de inspirație istorică își găsește justificarea numai In dialogul tre- cut-prezent-viitor. Numai înlăuntrul acestei „eternități datate".Aici stă, de altfel, și caracterul major, organic major al cinematografiei de inspirație istorică (intimismul în haine de epo-

că, „istoria privită prin gaura cheii", tribulațiile alcovurilor regale n-au aparținut niciodată filmului istoric sau i-âu aparținut doar prin efracție). Caracterul major al genului explică și importanța mereu în creștere pe care filmul istoric o dobindește în contextul producției noastre naționale. Comanda socială este exprimată răspicat 'de Ia cele mai înalte tribune. Și e firesc ca acestei comenzi să-i răspundem azi, nu prin impulsuri spontane, disparate, improvizate, 'ci printr-un plan ferm, un plan concret, întins pe o perspectivă de citi va ani și axat pe momente istorice-che- ie. Avînd azi în față planul unei epopei naționale care înscrie nu ca vagi deziderate, ci ca angajamente sigure, filme ca Buerebista și Decebal. un film despre 1848. altul despre Unirea Principatelor, altul despre războiul independentei; filme care vor transpune pe peliculă începuturile mișcării muncitorești, lupta pentru înființarea P.M.S.D.R. și. mai tirziu, crearea în față nele aude proiect) unor filme ca cum și aproape bițioase.și de necesare, apare evident că epopeea națională saltă azi pe o treaptă superioară,

lupta pentru P.C.R.. avînd proiectele (u- depășit fazaacestea, pre- alte producții la fel de am- de complexe
(Continuare 
!n pag. a IV-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
• ANCHETA „SCÎNTEII" : Cum se acționează pentru redu
cerea consumului de energie și combustibil • Rodul 
hărniciei si al bunei organizări • Rubricile noastre : 
CONTRASTE ; ÎN CONFRUNTARE, SCRISORI SI RĂSPUN
SURI ; FAPTUL DIVERS ; SPORT ; DE PRETUTINDENI ; DE 

LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

c

lată o întrebare ce pare să vizeze numai 
omul de specialitate : lingvistul, profesionistul 
gramaticii și al stilisticii, dascălul de română, 
literatul, publicistul, artistul-interpret care ne 
transmite gînduri și emoții prin intermediul cu- 
vîntului rostit pe scenă, crainicul de radio, pre
zentatoarea de la televiziune... Și totuși, între
barea înscrisă pe frontispiciul acestor rînduri 
poate fi adresată fiecărui cetățean, el însuși 
îndreptățit s-o pună altora și — în pri
mul rînd — sieși. Pentru că limba, vorbită sau 
scrisă, este un bun comun al tuturor fiilor unui 
popor, un tezaur adunat de milenii, a cărui 
păstrare este încredințată fiecărui cetățean. 
„Măsurariul civilizațiunii unui popor astăzi este 
o limbă sonoră și aptă a esprima prin sunete 
noțiuni, prin șir și accent logic sunete, prin ac-

cent etic sentimente", scria Mihai Eminescu, 
poetul laudei sublime aduse înaintașilor care 
ne-au lăsat „o limbă ca un fagure de miere". 
Și tot el preciza : „Alăturăm observarea 
cum că limba, alegerea și cursivitatea espre- 
siunii în espunerea vorbită sau scrisă e un ele
ment esențial, ba chiar un criteriu al culturii".

Așadar, limba ca etalon de civilizație și de 
cultură. Este unghiul din care invităm la dez
baterea inaugurată azi. Civilizația noastră so
cialistă, bogatele acumulări culturale de care 
au beneficiat poporul, națiunea noastră în ul
timele decenii justifică o asemenea discuție. 
Un colocviu public, la care să participe, sub 
semnul aceleiași pasiuni civice, specialiști ai 
cultivării limbii și toți cei care, fără să fie spe
cialiști, o cultivă cu dragoste și respect, vor
bind-o și scriind-o corect.

Inaugurăm dezbaterea despre datoria patriotică a cultivării 
unei limbi corecte și expresive, componentă majoră a culturii noas
tre socialiste, cu articolele semnate de AL. PHILIPPIDE, MARIN PREDA 
și prof. D. MACREA (în pagina a IV-a)

Sfecla de zahăr se recoltează, în aceste zile, de pe ultimele suprafețe, iar cantitățile obținute sînt prelucrate in fabricile de zahăr sau însiloza- te pentru a fi ferite de intemperii. Tot în aceste zile, organele județene de partid, de stat și agricole, conducătorii și specialiștii din agricole acorda o atenție pregătirii viitoarei producții de zahăr. îndeplinirea stabilite de conducerea lui. avind ca scop îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimentare, impune ca ip 1976, precum și în anii ce vin să se obțină o cantitate mult mai mare de sfeclă de zahăr — materia primă necesară producerii zahărului. în lumina acestei cerințe, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a întocmit un program privind tura sfeclei de zahăr în 1976. dalitățile de aplicare a acestor suri au fost analizate în cadrul ședințe de lucru organizată de către minister și centrala de resort. Ce acțiuni principale au fost stabilite și cum se aplică ele acum, cind se pun b.azele viitoarei recolte ?Creșterea recoltei medii la constituie cea mai importantă vă de sporire a producției de și. implicit, de zahăr. Tocmai ceea, programul amintit, pornind de la experiența pozitivă acumulată de unitățile agricole fruntașe, dar și de la neajunsurile care s-au manifestat în cultivarea acestei plante, prevede măsuri obligatorii care să fie aplicate încă din această toamnă. Astfel, în vedereș folosirii din plin a condițiilor naturale favorabile existente în diferite zone ale țării, sfecla de zahăr este amplasată pe cele mai potrivite terenuri, cu fertilitate naturală ridicată și cu posibilități de irigare într-o proporție cît mai mare. Colective de specialiști identifică terenurile respective și, imediat, tarlalele sînt fertilizate cu îngrășăminte organice și chimice, Ia nivelul dozelor optime stabilite prin cartarea a- grochimică a solului si impuse de nivelul producției prevăzut a se obține. Din toamnă, tot terenul trebuie să fie arat la o adîncime de cel puțin 28—30 cm și nivelat cît mai uniform. S-a stabilit ca. în fiecare unitate agricolă, să se întocmească un dosar al culturii sfeclei de zahăr, cu-

ca
unitățile deosebită de sfeclă sarcinilor partidu-

cul- Mo- mă- unei
hectar rezer- sfeclă de a-

La întreprinderea 

de strunguri-Arad 

Important spor 
de producțieHarnicul colectiv al întreprinderii de strunguri din Arad, care și-a realizat sarcinile din actualul cincinal în urmă cu 4 luni, a obținut în această perioadă o serie de rezultate deosebite. Dintre acestea se remarcă în primul rind faptul că, pină în prezent, ei au realizat in plus față de prevederile cincinalului o producție în valoare de peste 276 milioane lei. ceea ce echivalează cu un număr de peste 800 strunguri convenționale. Sporul obținut este rezultatul preocupărilor intense ale colectivului întreprinderii pentru creșterea productivității muncii, indicator care la sfîr- șitul celor 10 luni care au trecut din acest an înregistra o creștere de 19 la sută în comparație cu aceeași perioadă din anul 1974. Această creștere a productivității muncii s-a obținut prin măsurile aplicate în întreprindere pe linia introducerii unor noi tehnologii de fabricație în secția turnătorie și la prelucrarea carcaselor și ba- tiurilor, precum și prin finalizarea mai multor obiective din planul de autoutilare. (Constantin Simion).

în hala cea nouă a Nicolinei, în fața unor mașini complicate se afiă tinere de 18—20 de ani. Cindva, pe vremea cînd aici se reparau putut găsi țipenie de femeie.doar pină la poartă, băteau drum pînă acolo să aducă în ștergare de cînepă de- ale gurii. Și a devenit și telor. Acest tîmplat încînd atelierele s-au transformat într-o uzină constructoare de mașini. Răstimp in care s-au restructurat ' și. unele păreri despre .meseriile care ar fi accesibile femeii, ele descoperind și pe cea de constructor de mașini. Iar în legătură cu aceste descoperiri. iată cîteva păreri ale muncitorilor alături de care lucrează fetele Nicolinei : „în 1970. cînd Ia școala profesională a uzinei s-au primit pentru întîia oară și fete, unii dintre oamenii noștri s-au întrebat cum o să. facă o treabă atît de grea. La fel gîndeau și unii dintre maiștri. Acum, după cîțiva ani, părerile ș-au schimbat. Cele peste 300 de

locomotive.Nevestele n-ai fiveneau
iată. Nicolina o uzină a fe- lucru s-a in- răstimpul de

șudorițe, strungârițe, electriciene fac treabă bună. Sînt migăloase, lucrează cu finețe, cu precizie. Muncitorii cu experiență le-au îndrumat ca să pășească cu dreptul în aceste meserii, pe care le practicau înainte doar bărbații". (Petru Lăeă- tușu, electrician, secretarul comitetului U.T.C. al uzi-

Așa gîndesc ei, bărbații, despre munca acestor tinere inimoase. în fața strungului, a frezei. în fața aparatului de sudură au sclipit darurile dintotdeauna ale femeii : migala și rafina-^ mentul țesătoarei, îndîrji- rea, patima secerătoarei, răbdarea și dragostea mamei.

prinzînd atît schița de amplasare, cît și tehnologia aplicată. Este momentul ca aceste importante măsuri să fie aplicate cu cea mai mare răspundere atit de organele județene agricole, cît și de întreprinderile de industrializare a sfeclei de zahăr.Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că. in general, lucrările agricole de toamnă avind ca Scop pregătirea viitoarei producții de sfeclă de zahăr se desfășoară potrivit programului stabilit. Astfel, au fost arate suprafețe mari in județele Timiș, Dolj, Botoșani, Covasna, Brașov etc. O deosebită atenție se acordă fertilizării terenurilor cu îngrășăminte naturale, cele mai bune rezultate obținindu-se în județele Timiș, Bihor, Botoșani,- Dolj și Arad ; de asemenea, mari cantități de îngrășăminte chimice au fost administrate pe terenurile cooperativelor agricole din județele Dolj, Timiș, Arad, Mehedinți și Botoșani. Am urmărit mai îndeaproape măsurile care au fost întreprinse în județul Timiș în ce privește organizarea producției de sfeclă de zahăr și desfășurarea lucrărilor de sezon, precum și problemele care trebuie rezolvate în legătură cu această valoroasă plantă tehnică.în anul viitor. în județul Timiș se ;vor cultiva 16 000 hectare cu sfeclă de zahăr, o suprafață identică cu cea din 1975. dar producția globală de rădăcini și de zahăr urmează să sporească simțitor. La direcția agricolă am fost informați că măsurile tehnice stabilite in consfătuirea în care s-a aprobat programul culturii sfeclei de zahăr pentru 1976 au fost discutate cu toți specialiștii din unitățile agricole cultivatoare și de la consiliile intercooperatiste. S-a reliefat cu acest prilej că scara recoltelor se întinde de la 15 000 kg la peste 50 000 kg la hectar. Au fost evidențiate atît măsurile care au contribuit la obținerea de recolte mari, cît și cauzele care determină ca in unele locuri producțiile să fie mici, cu mult sub posibilități. Astfel, în unele cooperative agricole, cum este aceea din Belinț. de exemplu, recoltele mici se datoresc faptului că sfecla nu a fost cultivată pe terenuri arate în toamnă, în altele — Recaș, Izvin — nu au fost
(Continuare în pag. a II-a)

sătorit cu un om tot din uzină — a devenit una dintre cele mai strașnice su- dorițe ale Nicolinei.Cele mai multe dintre tinere au venit aici pentru a-și face un rost, pentru a învăța o meserie nouă. Majoritatea nu știau, la început. mai nimic despre meserie. în familia Geor-
Fetele Nicolinei

bizui pentru sudor), strun-

nei). „Fetele noastre prind repede meseria și au mare dorință să facă azi mai bine decît ieri. Ce mai în- coace-ncolo, te poți pe dragostea lor muncă". (Ion Hurja, „Au chemare pentrugărie. Nici nu-mi închipuiam că vor face treabă așa temeinică. Cele mai multe dintre ele urmează și liceul la seral. Sînt in frunte și la strung și la carte". (Gheorghe Potingă, strungar).

Cine sînt și de unde vin muncitoarele Nicolinei ? Unele au ajuns la uzină pe un drum aproape clasic. Au pornit pe urmele părinților. Este cazul Rodicăi Vîrlan, al cărei tată lucrează de aproape 20 de ani ca lăcătuș la Nicolîna. Uneori, omul și-a zis că dacă ar fi avut un la uzină Și fata, auzit, aa învățat sudura.Vîrlan — între timp s-a că-
băiat l-ar fi adus să învețe meserie, ca și cum l-ar fi venit la uzină șiRodi ca

getei Guzu, de pildă, nimeni n-a văzut, pină nu de mult, un aparat de sudură. E dintr-o familie de țărani de la Ruginoasa. îndeletnicirea asta nouă i-a căzut însă dragă Acum i se pare dintotdeauna...Nu cred că
de îndată, că o facesudura e numai o meserie bărbătească. E drept că-i mai greu pentru noi aici, că se lucrează cu piese mari. Ne ajută însă colegii noștri. Așa am reușit să învățăm

cu seriozitate meserie. Totul e să-ți placă. Să o faci din toată inima. Și noi o facem" — imi spune Lenu- ța Ababei...Fetele Nicolinei sînt active atît în munca de producție, cit și în acțiunile organizației noastre U.T.C., rezumă părerea sa despre munca tinerelor Petru Lă- cătușu, secretarul comitetului U.T.C. Prezența lore impune responsabilități sporite din partea noastră, care ne ocupăm de educația lor. Avem o comisie a tinerelor fete care și-a început deja activitatea. în curînd va începe construcția unui cămin destinat tinerelor muncitoare. Va fi gata anul viitor. Sint doar cîteva din preocupările noastre privind integrarea și afirmarea tinerelor fete"....Instalațiile Nicolinei. u- zina din cartierul Frumoasa. sînt purtate acum și de miinile îndemînatice ale unor tinere care abia au pășit pragul adolescenței. Iar munca lor are din plin frumusețea vîrstei.
Griqore 1L1SE1



PAGINA 2 SCÎNTEIA - vineri 21 noiembrie 1975

ANCHETA
„SCÎNT.EIF

1 Cum se acționează
y

reducerea consumului de energie și
11. La prelucrarea

minereurilor neferoasePrelucrarea minereurilor neferoase — în uzinele de preparație — în vederea transformării lor în concentrate și apoi în substanțe utile industriei constructoare de mașini, și îndeosebi celei electrotehnice, necesită cantități importante de energie electrică. Ne-am convins de aceasta cu prilejul investigațiilor efectuate într-una dintre cele mai mari și moderne întreprinderi de prelucrare a minereurilor neferoase — Flotația centrală Tăuții de Sus, de lîngă Baia Mare — unde consumurile energetice se află într-o strînsă interdependență cu desfășurarea procesului tehnologic.Cum au evoluat consumurile spe- elfibe energetice, în ultimii ani, la flotația băimăreană ? Comparativ cu 1970, pentru prelucrarea unei tone de minereu circa 6 electrică, cest an, nificată, i

trat în exploatare o nouă linie de flotație modernizată, iar pină la sfîrșitul anului va fi pusă în funcțiune încă una.De la director la muncitor, fiecare lucrător din cadrul flotației a contribuit la înlocuirea, în cea mai mare parte prin autodotare, a vechilor tehnologii. în mod deosebit s-au remarcat, prin soluții originale și efi-

nomisirea energiei termice au fost refăcute izolațiile la conductele de abur, iar la centrala termică caza- nele au fost modernizate.Nu în toate unitățile care prelucrează minereuri neferoase s-a acționat ca la flotația centrală amintită, deși sint „întreprinderi surori", fac parte din Centrala de minereuri și metalurgie neferoasă din Baia Mare sau Centrala minereurilor din Deva. In cadrul primei centrale, cele mai mari depășiri înregistrează la nița, Iacobeni, Baia Borșa. De te depășiri, ce pentru recuperarea consumurilor su-
ale consumurilor se flotațiile de la Tar- Fundul Moldovei și ce s-a ajuns la aces- măsuri se întreprind Activitate intensă la secția de îmbuteliere a apel minerale la „Apemin" Borsec Foto : E. Dichiseanu

combustibil

Să nu irosim economiile unor întreprinderi 
pentru a acoperi risipa altorase consumă kWh mai , în zece comparativ , s-au economisit circa 560 000 kWh de energie electrică. Chiar dacă această cifră nu este spectaculoasă, ea trebuie apreciată ca o bună realizare, întrucît în acest sector diminuarea consumului de energie, ori- cît de mică ar fi. se poate obține numai prin gospodărirea cu maximă grijă a fiecărui kilowat-oră.Sursa principală a economiilor: perfecționarea proceselor de producție. Prin autoutilare, de pildă, a fost introdusă o tehnologie industrială modernă de măcinare autogenă.— Aplicarea acestui nou procedeu tehnologic — preciza directorul întreprinderii, ing. Grigore Iordăches- cu — a determinat, concomitent cu creșterea capacității de producție, reducerea consumului de energie electrică cu 12 milioane kWh pe an, a consumului de metal cu circa 2 000 tone pe an, precum și sporirea productivității muncii. De asemenea, la 6 linii tehnologice au fost modernizate celulele de flotație. Rezultatul ? La flotație, consumul de energie s-a micșorat cu 2 kWh pe fiecare tonă de minereu prelucrat. Acțiunea de îmbunătățire a proceselor de producție continuă. Recent a in-

în acest an cu puțină energie luni din a- cu norma pla- ciente, lucrătorii Alexandru Ghiro și Ludovic Bertea, echipele conduse de Gheorghe Chioreanu, Ioan Damian și Trau Chiuzbăiau, inginerii Ion Oancea, Arghir Pop, Alexandru Konnerth ș.a. Dar îmbunățirea tehnologiei de preparație reprezintă numai o cale, e drept principală, pentru reducerea consumurilor energetice. Economii de energie s-au obținut și prin exploatarea judicioasă a agregatelor.— Funcționarea morilor la întreaga lor capacitate — aprecia Mihai Croitoru, șef de echipă în secția măcinare — este o condiție de bază a realizării de producții cit mai mari, cu un consum de energie electrică cit mai mic. în cadrul acestei preocupări majore acordăm o maximă atenție respectării cu strictețe parametrilor tehnici prevăzuți tehnologia de fabricație, pentru obține calitate.în secțiile și sectoarele flotației centrale, prin analize tehnice minuțioase, prin întocmirea bilanțurilor energetice, au fost descoperite și alte resurse de a economisi energia. Aplicarea măsurilor stabilite a permis ca. in cea mai mare parte, aceste resurse să fie valorificate. De pildă, s-au înlocuit motoarele supradimensionate la transportoare și la pompele de ape reziduale. Pentru eco-

a de a concentrate de foarte bună

plimentare ? Am adresat această întrebare tov. ing. Petru Goșa, de la compartimentul mecano-energetic al centralei din Baia Mare, care ne-a spus : i— La flotația Tarnița, din analizele efectuate de noi a reieșit că nu s-a asigurat o încărcare optimă a agregatelor și, uneori, destule motoare au funcționat „în gol". Ca atare, au fost luate o serie de măsuri tehnice și organizatorice ce vor duce la recuperarea parțială a depășirilor, între acestea aș aminti oprirea instalațiilor de alimentare după crearea rezervei minime de minereu necesare funcționării agregatelor la întreaga capacitate. La flotația din Baia Borșa a fost îmbunătățită granulația minereurilor și s-a optimizat repartizarea pe linii tehnologice a produc* ției de minereuri prelucrate. în fine, în cadrul flotațiilor de la Baia Sprie și din celelalte centre de prelucrare, măsurile aplicate se referă. în primul rind. la asigurarea ritmică a minereurilor și încărcarea liniilor tehnologice în mod uniform, la diferite perfecționări care vor permite, in anul viitor, să raportăm nu depășiri ale consumurilor, ci economii de energie electrică.La întrebarea de mai sus răspunde și tov. ing. Nicolae Lupșa, de la compartimentul mecano-energetic nl Centralei minereurilor din Deva :

— în cea mai mare parte, depășirea consumului stabilit de energie electrică provine de la întreprinderea minieră Moldova Nouă. Pentru a înlătura această situație necorespunzătoare, împreună cu specialiști din întreprindere, la începutul lunii septembrie am elaborat un program de acțiuni în vederea încadrării în normele planificate. O asistență tehnică și un control mai riguros în toate schimburile au permis să se asigure funcționarea mai bună a agregatelor de mare putere : concasoarele giratorii și cele cu fălci. Totodată, a fost eliminat mersul „în gol" sau în sarcină parțială al altor utilaje și benzi de alimentare.— Concret, ce rezultate s-au obținut ?— în ultimele două luni, prin economii s-au recuperat, din depășirea înregistrată, circa 3 milioane kilo- wați-oră de energie electrică. Există certe posibilități ca pe baza unor eforturi susținute, printr-o exigență deosebită din partea tuturor colectivelor de unități să gospodărim mai bine energia, să recuperăm cît mai mult, in continuare, din consumul suplimentar. Dar. în același timp, este nevoie ca și forurile de resort să stabilească norme cit mai aproape de realitate, de dotarea tehnică pe care o avem. Astfel, cu toate că dispunem. în genere, de aceleași condiții, flotației centrale din Baia Mare i s-a stabilit un consum normat mai mare cu 10 kWh pe tona de minereu neferos prelucrat.Ce relevă investigațiile privind ’ gospodărirea energiei în sectorul prelucrării minereurilor neferoase ? Dacă în toate unitățile ar fi existat o disciplină riguroasă în ce privește respectarea consumului de energie electrică, rezultatele ar fi fost cu totul altele. în loc de depășiri s-ar fi consemnat economii, întrucît în nici un caz economiile unora nu pot compensa depășirile altora. Este lăudabil efortul depus în această ultimă perioadă pentru recuperarea, într-o măsură cit mai substanțială, a consumului suplimentar de energie electrică. Dar, în același timp, situația prezentă face necesară o analiză temeinică din partea unităților amintite și a centralelor lor de resort, care să se soldeze cu măsuri eficiente, astfel ca, în viitor, nici un kilowat-oră să nu fie consumat în plus, peste normele prevăzute.
Ion LAZĂR

întreprinderea de ventilatoare din Vaslui așteaptă: La întreprinderea

SARCINI CORESPUNZĂTOARE PROFICIfflDupă cum este cunoscut, în cadrul procesului de specializare a producției industriale, fiecare întreprindere are un rol doine definit ; să producă ceea ce s-a stabilit prin studiile tehnico-econo- documentațiile aprobate atunci cind s-a hotărit construirea a satisface tot mai mult cerințele beneficiarilor interni,ea trebuie mice, prin sa, pentru . .. .. ____  ._____ _____ ,___ _r____ ,_____ ______________ale economiei naționale. Privind lucrurile prin această prismă, este obiectiv necesar ca întreprinderea de ventilatoare și instalații de ventilație din Vaslui — înființată cu circa patru ani în urmă — să realizeze produse care să corespundă profilului său de fabricație, dotării tehnice și tehnologice, pregătirii profesionale a colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri. Cum stau lucrurile în realitate ?— Profilul actual al producției întreprinderii nu corespunde absolut deloc celui avut în vedere la crearea sa — ne spunea tov. Nicolae Irimia, contabilul-șef al unității din Vaslui. Bunăoară, pentru acest an, Centrala industrială de utilaj tehnologic chimic, petrolier și minier din Capitală — forul nostru de resort și coordonatorul balanței de ventilatoare industriale pe economie — nu ne-a repartizat să fabricăm nici un ventilator. Cele circa 1 000 de ventilatoare, într-o structură foarte diversă și în serii mici, produse de întreprindere în acest an le-am fabricat în urma deplasării specialiș-, tilor unității la un altul, în căutare de tru anul 1976 nu o schimbare radicală tuații. Deocamdată, repartizat fabricația tăți de ventilatoare tă numai circa 20 Ia sută din capacitatea de producție a întreprinderii. Restul, tot felul de colaborări care, în mare parte, nu corespund profilului unității.Asupra consecințelor unei asemenea stări de lucruri aveam să ne e- dificăm în cursul discuțiilor cu membri ai comitetului oamenilor muncii :— în atelierul de sculărie, comenzile de S.D.V.-uri se schimbă atit de rapid, fără o programare judicioasă, îneît, adeseori, se întîmplă să terminăm sculele după ce s-a încheiat fabricația produselor respective. Nu dispunem de specialiști cu experiență în proiectarea S.D.V.-uri- lor. Cerem -« -- =comenzi de capacității întreprinderii, termina odată lipsa de stabilitate în fabricație. (Dumitru Radu, strungar în atelierul de șculărie).— în întreprindere avem multi tineri fără o calificare prea ridicată și experiență în producție. Cei mai mulți nici nu învață bine să execute o operație, că trebuie să lucreze altceVa. Pentru un colectiv tinăr, cum este cel al unității noastre, se impune să existe o producție de serie corespunzătoare profilului și denumirii întreprinderii. (Dumitru Greceanu. maistru in atelierul de debitare).Ne-am notat și punctul de vedere al tov. Mihgi Darie, secretarul comitetului de partid al întreprinderii :— Pentru anul viitor, conducerea centralei ne-a promis că. împreună cu celelalte unități componente, ne va ajuta să ieșim din această situație, că ne va trimite specialiști în vederea punerii la punct a unei serii de probleme legate de pregătirea tehnică și tehnologică a fabricației, de organizarea producției. Lucrul esențial nu ni l-a spus însă : cît timp va mai dura instabilitatea producției de ventilatoare industriale, de instalații pentru ventilație în Întreprinderea noastră ?Acest „dosar" de probleme nerezolvate l-am supus atenției inginerului Vasile Dumitrașcu, director e- conomic și de producție al Centralei industriale de utilaj tehnologic chimic. petrolier si minier din București, care ne-a spus :— Deși centrala noastră este coordonator pe economie al balanței de ventilatoare industriale, totuși, practic. nu coordonăm decît producția celor două unități specializate din București și Vaslui. In afară de a- ceste întreprinderi, o serie de uni-

beneficiar sau comenzi. Pense întrevede a acestei si- centrala ne-a unej canti- care reprezln-

centralei să ne asigure ventilatoare Ia nivelul pentru a cu aproximațiile, cu

tăți din Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Construcțiilor Industriale și din industria locală — ca o activitate complementară — produc ventilatoare. Contrar prevederilor legale, unitățile respective nu ne comunică nimic în legătură cu producția pe care o realizează. cu comenzile primite, pentru a putea coordona și optimiza fabricația de ventilatoare. Și acum așteptăm ca unii beneficiari să ne trimită documentațiile de execuție, în funcție de care vom emite repartiții suplimentare pentru producția de ventilatoare. Pentru ca întreprinderea din Vaslui să lucreze la capacitatea de care dispune, am stabilit ca, pe lîngă ventilatoare, să execute o serie de colaborări necesare unor unități constructoare de mașini. Este adevărat. aceste colaborări nu în totalitate corespund calificării colectivului și dotării tehnice a întreprinderii, dar sînt posibilități reale ca unitatea să le realizeze la nivelul exigentelor beneficiarilor.— Cum va acționa centrala, pentru ca în întreprinderea din Vaslui tivitatea productivă să intre pe făgaș normal 1— în această întreprindere mențin unele neajunsuri interne < pornesc de la neajunsuri ale < ducerii. De aceea, o primă i sură urmărește organizarea bună a activității de conducere pe toate treptele producției. A fost întocmit un studiu care se referă la profiiarea acestei întreprinderi și pe fabricația de reductoare. Unității îi vom asigura materialele și piesele din colaborare necesare. Vom trimite în unitate specialiști pentru a ajuta colectivul în valorificarea potențialului și rezervelor mari de care dispune.Din investigații se desprind două aspecte importante care privesc fabricația de ventilatoare industriale :
(Urinare din pag. I)

ac- unse care con- 
mă- 
mai

1. La ora actuală, o serie de întreprinderi produc ventilatoare industriale ce nu sînt cuprinse în balanța materială respectivă. Se încalcă, astfel. o prevedere a Legii cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea telinico-materială, care precizează clar : „Coordonatorii de balanțe, pornind de la cererile beneficiarilor elaborate conform prevederilor planului, vor cuprinde in balanță toate resursele din țară și import...". Consecințele : unități specializate, dotate corespunzător, nu sint încărcate la întreaga capacitate. în vreme ce fabricația ventilatoarelor este răspîn- dită in numeroase întreprinderi din diferite sectoare ale industriei, din care cauză apar paralelisme și alte efecte nefavorabile.la amintită, donator de deplinit cum întrucît, așa și o obliga legea, trebuia să întreprindă acțiuni ferme, energice pentru cunoașterea întregii producții de ventilatoare industriale, pentru buna organizare a acesteia. Pentru aceasta și, în general, pentru îmbunătățirea radicală, sub numeroase aspecte, a producției de ventilatoare industriale, trebuie aplicate neîntîrziat indicațiile Consiliului de coordonare a profilării, specializării și cooperării în ramurile industriei construcțiilor de mașini și industriei metalurgic?, potrivit cărora, încă de la începutul acestui an. unitățile din alte ramuri trebuiau să cedeze producția de ventilatoare Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.2. Prin eforturile unite tivului întreprinderii, ale ției de partid și centralei activitatea productivă a unității din Vaslui trebuie să se înscrie, în cel mai scurt timp, pe drumul redresării, pentru a realiza producția și eficienta de care economia națională are nevoie. Conducerii întreprinderii și centralei le revin în acest sens, deopotrivă și solidar, răspunderi precise, stabilite de lege. Această mare și puternică centrală industrială are forța tehnică și organizatorică necesară pentru a ridica activitatea din întreprinderea vasluiană la nivelul celorlalte din componența sa.

„11 lunie"-Galați 

Preocupări stăruitoare 
pentru înnoirea 

și diversificarea producțieiLa întreprinderea „11 Iunie" din Galați se manifestă o preocupare susținută pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan, înnoirea și diversificarea producției. în zece luni din acest an a fost realizată o producție suplimentară de circa ■ 50 tone timplărie metalică, peste 700 paturi metalice și alte produse. Angajamentele anuale la producția globală și marfă au fost îndeplinite încă din luna iulie. (Dan Plăeșu).
Nici centra- in calitate de coor- balanță, nu și-a inse cuvine îndatoririle, cum îi dădea dreptul

ale colec- organiza- de resort,

Corneliu CARLAN 
Crăciun LALUCI

RODUL HĂRNICIEI
Șl AL BUNEI ORGANIZĂRI
10 530 kg porumb boabe la hectar

acest an mai bine îneît să
în chemarea la întrecere adresată către toate cooperativele agricole de producție 'din țară, cooperatorii din Izbiceni-Olt s-au angajat ca în să muncească pămîntul, astfelrealizeze producții dintre cele mai ridicate. Am fost prezenți la adunarea generală a cooperatorilor în care au lansat chemarea, i-am vizitat apoi cu diferite prilejuri. Atunci, la început, erau și cîțiva sceptici, „Să facem noi 16 000 kg știuleți la hectar ? Să obținem o jumătate de vagon de grîu la hectar ? Foarte greu" — spuneau ei. Munca comuniștilor, a tuturor mecanizatorilor și cooperatorilor a dovedit însă contrariul : recoltele obținute silit mult mai mari decît cele înscrise în chemare.— Sincer să fiu, se des- tăinuie Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Zarcu, președintele cooperativei agricole, eram încrezător în realizarea unor producții record, dar știam că nu va fi ușor ca pe suprafețe importante Să obținem 16 000 kg porumb știuleți la hectar sau 4 500 kg grîu. întreaga muncă politico-orga- nizatorică s-a axat pe înfăptuirea angajamentului asumat, pentru că ce poate fi oare mai demn pentru un comunist decît respectarea cuvîntului dat. Și am trecut hotăriți la acțiune.în aceste zile de toamnă, am stat de vorbă din nou cu numeroși cooperatori, mecanizatori, specialiști. Mereu preocupați, mereu cu ochii pe cîntar să consemneze rezultatele, poves-

tesc cum au muncit, cum s-au străduit să îndeplinească și să depășească, fiecare la locul lui de muncă, sarcinile ce le reveneau, S-au căutat în primul rind o formă corespunzătoare de organizare a muncii, modalități de creștere a gradului de mecanizare a lucrărilor, de extindere a erbicidării culturilor Odată organizată etc. munca — 4 ferme de cîmp cu formațiuni mixte de mecanizatori și cooperatori,

cu o gamă mai largă de mașini agricole necesare în tehnologia mecanizată a culturii porumbului, s-au a- sigurat un bun pat germinativ, hibrizi dintre cei mai valoroși (HS-400 și HS-415) și o densitate de 50 000—55 000 plante la hectar. După o amplasare corespunzătoare, cultura porumbului a fost fertilizată, conform cartării agrochimi- ce a solului, cu 200 kg azot substanță activă și 80 kg fosfor substanță activă la
LA IZBICENI-OLT

2 legumicole și 3 zootehnice — au început discutarea cifrelor înscrise în plan, a angajamentelor pe formațiuni de lucru, cunoașterea amănunțită a a- cestora, reținindu-se în a- celași timp foarte multe propuneri ale cooperatorilor pentru înfăptuirea producțiilor propuse. De asemenea, pentru cunoașterea amănunțită a sarcinilor de producție și a angajamentelor s-au făcut 55 de panouri și grafice ce au fost expuse în punctele cele mai vizibile din întregul sat, s-au întocmit foi volante care au popularizat rezultatele obținute în desfășurarea lucrărilor și au fost criticate micile neajunsuri.în ce privește tehnologia încă au fost luate măsuri tehnice privind asigurarea bazei materiale. Secția de mecanizare a fost dotată
culturii porumbului, din toamna trecută o serie de organizatorice și
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■zțIntreprinderea ..Electromagnetica" din Capitalâ. Aspect din sectorul de fabricație a unor subansamble componente ale centralelor telefonice automate Foto : S. Cristian

hectar. întreaga suprafață de porumb a fost erbici- dată : pe rînduri 600 ha și total celelalte 600. Pentru gim te, realizarea optim deîncă din primăvară, înainte de semănat, s-au aplicat udări zionare la hectar, iar în luna iulie — lună secetoasă în zona Corabia — s-au mal asigurat prin irigare încă 1000 mc de apă. Recoltarea s-a făcut pe formațiuni de lucru, astfel îneît întreaga . recoltă a fost transportată și depozitată operativ. Periodic, comitetul comunal de partid a analizat stadiul de înfăptuire a prevederilor din chemare și a adoptat noi măsuri pentru impulsionarea lucrărilor de coltare. cît mai muncă, tat, întreaga suprafață de porumb a fost erbicida- tă, iar mutarea aripilor de

unui re- umidita-
de aprovi- cu 1 000 mc apă

•e- folosireaîntreținere sauPentru eficientă a forței de după cum am ară-

ploaie, întrucît întreaga suprafață a cooperativei de 3166 ha este irigată, s-a făcut în bună parte mecanizat.,fOra bilanțului" îi găsește pe cooperatorii din Izm- ceni cu angajamentul îndeplinit. La sediul comitetului comunal de partid, unde se ține o evidență strictă a modului de înfăptuire a prevederilor din chemarea la întrecere, am notat cîteva dintre realizări : de pe cele 500 hectare cultivate cu grîu s-au realizat 5 200 kg în medie la hectar, adică cu 700 kg mai mult decît angajamentul asumat. De pe 150 ha porumb s-au realizat 16 708 kg porumb știuleți la ha. De pe restul suprafeței, cooperatorii s-au angajat să obțină cîte 12 000 kg știuleți la ha și au realizat 12 660 kg știuleți. Producția medie pe cooperativă la cele 1 200 ha cultivate este porumb boabe la ha. ceasta a permis să se livreze la fondul de stat 5 600 tone porumb, cu 1100 tone peste plan, și să se a- sigure hrana pentru 15 000 porci din complexul ce se află în construcție si va fi populat la începutul anului 1976. Asemenea depășiri se înregistrează și la cultura sfeclei de zahăr, soia, cît și în zootehnie. Cifrele atestă preocuparea și mai ales hotărîrea ți hărnicia cu care au muncit cooperatorii din Izbl- ceni pentru a-și respecta cuvîntul dat.

de 10 530 kg
A-

Emilian ROUĂcorespondentul „Scînteii'

BenzinaReglementările legale sint clare : benzina, motorina — deci carburanții — trebuie u- tilizate cu maximă grijă de unitățile cărora le-au fost repartizate, iar cantitățile economisite sau surplusurile nu pot fi înstrăinate. Iată că unele unități respectă aceste glementări. Concret, U.M.T.F. Reghin a vindut recent 1 500 litri de benzină cu cifra
insă nu re-

care arde buzunarele

aplicate cu răspundere lucrările de întreținere și mai ales răritul. Suprafețele erbicidate au fost mici, deoarece substanțele respective au sosit cu întirziere, cind, practic, nu se mai putea face aplicarea lor.Pentru a se obține recolte mari în 1976, la nivelul rezervelor mari de care dispune Timiș, cultura baze noi. Un de la direcția gronomic, ......Lovrin, laboratorul de agrochimie și fabrica de zahăr au analizat aspectele legate de amplasarea culturii, iar în fișele culturii sfeclei de zahăr pentru 1976 sînt trecute toate elementele tehnologiei care trebuie aplicate. Pentru obținerea unor recolte mari este necesar ca în fiecare unitate a- gricolă cultivatoare de sfeclă să fie aplicate. încă de pe acum, măsurile agrotehnice și, în principal, fertilizarea și executarea arăturilor de toamnă. Iată ce arată situația la zi privind executarea acestor lucrări. Din cele 16 000 ha care se vor cultiva cu sfeclă. 14 800 ha au fost identificate, pe 14 200 au fost făcute arături încă din vară, iar 5 120 ha au fost arate pentru a doua oară. După cum ne spunea ing. Nagy Zoltan, directorul

adjunct al direcției agricole, arăturile au fost executate și se execută, în continuare, pe măsură ce se fertilizează terenul cu gunoi de grajd. Folosirea unor cantități corespunzătoare de ingrășăminte naturale constituie calea principală prin care se acționează in județul Timiș pentru sporirea randamentului la hectar. Ne-au

— au obținut cele mai mari recolte la hectar.Buna pregătire a viitoarei producții de sfeclă trebuie să constituie o preocupare stăruitoare a organelor locale de partid și agricole din județele cultivatoare de sfeclă de zahăr. Spunem aceasta deoarece, în timp ce intr-un șir de județe direcții-agricultura județului sfeclei a fost pusă pe colectiv de specialiști .. agricolă, institutul a- Stațiunea experimentală SFECLA DE ZAHĂR
fost furnizate suficiente exemple din care rezultă ce sporuri mari de recoltă se obțin pe această bază. Prin urmare, în cooperativele agricole din județul Timiș, pentru a putea fi încheiate grabnic arăturile de toamnă pe terenurile destinate sfeclei de zahăr, trebuie să fie intensificat transportul îngrășămintelor naturale pentru a putea fi îngropate sub brazdă. Este absolut necesar să se acționeze în acest sens, deoarece, așa cum preciza ing. Emil Frățilă, director adjunct la fabrica de zahăr, acele cooperative agricole care au fertilizat suprafețe întinse cu gunoi de grajd — Lenauheim, Cenei, Comloșu-Mare

le agricole și întreprinderile de industrializare a sfeclei de zahăr acționează pentru a aplica, punct cu punct, prevederile din programul culturii sfeclei de zahăr pe 1976, în altele această problemă se neglijează. Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că arăturile pe terenurile destinate sfeclei de zahăr au întîrziat mai ales în județele Prahova, Cluj, Galați, iar în cooperativele agricole din județele Dîmbovița, Galați, Vrancea, Satu- Mare. Alba nu au fost fertilizate cu îngrășăminte naturale decît suprafețe foarte mici.Obținerea rezultatelor scontate în

cultivarea sfeclei de zahăr în 1976 impune ca în toate unitățile agricole să se aplice cu cea mai mare răspundere măsurile stabilite de organele de specialitate în programiil special privind această cultură. Datoria conducătorilor de unități agricole, a specialiștilor este de a acționa ferm pentru fertilizarea cu cantitățile de îngrășăminte naturale și chimice prevăzute a terenurilor rezervate sfeclei de zahăr, să asigure executarea neintîrziată a arăturilor de toamnă, nivelarea lor corespunzătoare. astfel incit în primăvară să se poată executa semănatul in limitele timpului optim.Sporirea producției de sfeclă de zahăr constituie o problemă de mare însemnătate economică și, tocmai de aceea, ea trebuie să preocupe îndeaproape organele județene de partid, comitetele comunale de partid, pe comuniștii de la sate. In fiecare unitate agricolă cultivatoare de sfeclă de zahăr, în fiecare județ să se analizeze operativ stadiul îndeplinirii programului privind cultura acestei plante, să fie luate măsuri imediate pentru grăbirea și terminarea lucrărilor absolut necesare pentru a se pune o bază solidă producției din primul an al viitorului cincinal.
Ion HERȚEG 
Cezar IOANA

Furaje pentruîn județul Ialomița există două asociații economice de stat și cooperatiste pentru creșterea și îngrășarea porcilor (prescurtat AESCIP) cu o citate anuală de animale fiecare, turile se împart, e și normai, porțiile stabilite. Pină aici toate bune și locul, lor. Numai furajele se procură la unități aflate zeci de kilometri distanță, în vreme ce în preajma celor două complexe se află întreprinderi de profil. Astfel, AESCIP " comuna Gheorghe

capa- 60 000 Veni- cum în pro-

Trust

la că dela
din La-

octanică 90 întreprinderii pentru industria cărnii din Tg. Mureș și, cu prilejul controlului, a motivat că a dat-o cu... împrumut. Tot „împrumut" au înstrăinat 260 litri de benzină Biroul de turism pentru tineret — agenția Ilfov, 400 litri de motorină — întreprinderea de construcții metalice și prefabricate, respectiv secția Titan. Agenția Ilfov a...
„îngrășarea"...

sub formă de
ajutat în acest fel un complex intercoopera- tist de creștere și în- grășare a porcilor din comuna Sohatu. Ori- cît de ingenioase ar fi aceste „împrumuturi", pină la urmă ele nu sint altceva decît abateri inadmisibile de la reglementările în vigoare. Este de așteptat ca aceste împrumuturi de benzină să „ardă" buzunarele celor ce le practică.

prețului de costfurajezăr aduce tocmai de la Feteștj sau Călărași respectiv, 47 metri distanță), în timp ce la numai 15 kilometri se găsește I.A.S. Ograda, care produce curent asemenea nutrețuri, AESCIP din comuna Gheorghe Doja procură hrană pentru cei 60 000 de grăsuni tot de la Fetești (70 sau Călărași (50 și nu de la ISCIP zânești, situată la puțin de 20 kilometri distanță. Zilnic se consumă benzină și motorină pentru aducerea a 160 tone de nutrețuri combinate nece-

(60 și, kilo-

km) km) Că- mai

sare furajării animalelor din cele două complexe. Organele locale de partid'și de stat au pus problema reglementării unei a- semenea anomalii costisitoare. „Să se schimbe repartiția pentru materia primă de la IPNC Fetești ori Călărași la I.A.S. O- grada" — au zis vecinii celor de la complexul din comuna Gheorghe Lazăr. Evident, ar fi o soluție rezonabilă. Și ■ ___ 'ales economicoasă. Numai că discuții poartă de multă me, dar apelul fost recepționat.
malse vre- nu a

Grija pentru folosirea rațională a pămin- tului in scopul creșterii producției agricole constituie o obligație fundamentală pentru toți deținătorii de terenuri agricole. Nu fac excepție de la această regulă nici întreprinderile de construcții, care, pentru realizarea obiectivelor industriale și agricole, scot terenuri arabile din producția agricolă pe o perioadă limitată pentru organizarea de șantier și desfășurarea lucrărilor. Aceste terenuri trebuid să fie redate circuitului productiv la termenele stabilite și în condiții care să permită cultivarea lor. în județul Dolj există aproape 560 ha teren arabil scos temporar din

„înrăutățiri funciare11 ?producție și care trebuia să fie redat a- griculturii anul acesta și unele suprafețe chiar în anul trecut. Atrage atenția că principalul „consumator" de pămînt este tot o unitate de construcții pentru agricultură — Trustul de construcții pentru îmbunătățiri funciare din Craiova — care trebuia să redea pină acum producției peste 548 ha teren arabil. Față de această situație, direcția agricolă județeană a aplicat prevederile legii, amendind în două rinduri trustul cu cîte Evident, mult un o„... bolic, deoarece 8 000 de lei nu pot să compenseze nici pe departe valoarea pro-
4 000 este gest lei. mai sim- cei

ducției — grîu, rumb etc. — care fi obținut de pe aproape 550 ha. Cum se poate deduce chiar din denumirea pe care o poartă, ' ' 'construcții bunătățiri ocupă de și ridicarea potențialului productiv al pă- mîntului prin diferite lucrări — irigații, îndiguiri și combaterea solului. Iată redarea în productiv a tei suprafețe de teren umbrește cartea de vizită a acestei unități de construcții care trebuie să fie un e- xemplu în ce privește buna gospodărire și folosire a pămîntului.

po- s-ar cele
trustul de pentru îm- funciare se conservarea

desecări, eroziunii de ce ne- circuitul importan-
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LUCRĂRILE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Sesiunea a doua

a celei de-a șaptea legislaturi
(Urmare din pag. I)

8. — Proiectele de legi pentru »- 
probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, tovarășul Iosif Uglar, președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, a prezentat proiectul Legii privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale.în ședința de după-amiază. depu
tatul Dumitru Coliu. președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat, a prezentat raportul comisiilor permanente ale M.A.N. care au examinat și avizat proiectul de lege. Comisia pentru consiliile populare și administrația de stat, Comisia pentru industrie și activitatea economico-financiară si Comisia constituțională și' juridică constată că, în ansamblul de măsuri privind modernizarea și sistematizarea localităților urbane și rurale — măsuri determinate de politica partidului și statului nostru de continuă dezvoltare economică și socială a țării. de creștere a gradului de civilizație și bunăstare a poporului — un important rol revine sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație. Tinînd seama de scopul urmărit, proiectul de lege stabilește că sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale se efectuează intr-o concepție unitară, avin- du-se in vedere criteriile .de eficiență economică și de ordin social, condițiile specifice ale localităților, pe baza prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socia- lă. Comisiile subliniază că proiectul de lege ia în considerare interesul larg pe care îl prezintă lucrările de sistematizare, construire și întreținere a arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale și prevede, în consecință, că elaborarea măsurilor de sistematizare a arterelor stradale, precum și construirea și întreținerea acestora se vor realiza cu participarea activă a cetățenilor.în lumina acestor considerații și a- preciind că. prin reglementarea pe care o cuprinde, proiectul de lege este menit să asigure o ordine riguroasă în domeniul sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație — avind în vedere și avizul Consiliului Legislativ — comisiile au avizat favorabil, în unanimitate, proiectul de lege.în cuvîntul său, deputatul Vasile Mușat a relevat că actul normativ aflat în dezbatere constituie o completare necesară, de o deosebită importanță, a reglementărilor stabilite prin Legea privind sistematizarea teritoriului și localităților. Prin prevederile sale, proiectul noii legi răspunde obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român de dezvoltare economico- socială a țării, a tuturor județelor și localităților, de ridicare continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Vasta activitate ce se desfășoară în prezent pentru elaborarea planului de dezvoltare economico-socială și de sistematizare a localităților — a arătat deputatul — evidențiază necesitatea unor reglementări unitare, stabilite rațional, pentru perfecționarea și dezvoltarea rețelei de străzi, a circulației în orașe și sate. Subliniind că apărarea și economisirea terenului este o datorie primordială, o problemă națională, vorbitorul a spus : Consultarea oamenilor muncii asupra tuturor problemelor care privesc localitățile lor, atragerea maselor la rea- ■ lizarea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială este un principiu constant al politicii partidului, care se regăsește și în proiectul pe care îl dezbatem.. Sîntem con

vinși că oamenii muncii din Vîlcea vor primi cu aprobare, cu bucurie legea ce va fi adoptată de Marea A- dunare Națională.Deputatul Ion Gheorghe a arătat, în cuvîntul său, că modalitățile folosite pină acum în abordarea problemelor de sistematizare a străzilor au condus, de multe ori. la soluționări neunitare, la dimensionări neeconomice și consumuri mari de suprafețe de teren, la unele neajunsuri ce s-au manifestat și în Capitală, și care au făcut obiectul unor îndreptățite critici din partea conducerii partidului.Proiectul de lege aflat în dezbatere — a subliniat vorbitorul — răspunde unor cerințe stringente ale dezvoltării economico-sociale a localităților. Aplicarea legii va contribui la statornicirea unei ordini depline în acest domeniu, la întărirea disciplinei în proiectarea și realizarea arterelor de circulație. Pentru Capitală, ținînd seamă de ritmurile înalte ale dezvoltării sale economico-sociale și edilitar-urbanistice, noua lege va avea o importanță deosebită, constituind un sprijin real în rezolvarea sarcinilor care vor reveni în viitor oamenilor muncii bucureșteni. în a- ceastă ordine de idei, vorbitorul a exprimat mulțumiri secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru indicațiile date în domeniul dezvoltării, modernizării și sistematizării Capitalei.Exprimînd opiniile cetățenilor pe care îi reprezintă, deputata Valeria Stăneseu a spus : Așa cum este concepută, legea pune capăt unor practici existente pînă în prezent de a face drumuri la întîmplare, de a scoate din circuitul firesc însemnate suprafețe de teren. Spun toate acestea gîndindu-mă și la comuna în care trăiesc și muncesc, Leordeni, precum și la celelalte localități ce fac parte din circumscripția noastră. Cu ocazia întocmirii schiței de sistematizare am avut în vedere corectarea acestei situații și reducerea rețelei de drumuri la strictul necesar, urmînd ca, în conformitate cu noua lege, să revizuim, în spiritul ei, prevederile referitoare la suprafața carosabilă a străzilor și trotuarelor.Deputatul Ion Iliescu a subliniat în cuvîntul său faptul că este salutară ideea de a asigura — prin lucrările de sistematizare și realizare a arterelor de circulație — păstrarea și folosirea sistemului de străzi existente. Se au, astfel, în vedere nu numai reducerea cheltuielilor în construcția urbană, ci și conservarea și integrarea în noua fizionomie a localităților, a specificului local, a moștenirii edilitare, urbanistice, arhitecturale, lăsate de înaintași, ' menținerea notei distincte a fiecărei localități.Vorbitorul a apreciat rațională prevederea ca proiectarea și executarea noilor rețele stradale să se facă în devans față de realizarea noilor obiective economice, social- culturale și a locuințelor. în acest scop trebuie să fie prevăzute fondurile necesare, prin plan, la începutul fiecărui cincinal, odată cu aprobarea schițelor de sistematizare a localităților și amplasamentelor construcțiilor industriale și civile. Pornind de la faptul că ritmurile actuale de realizare a investițiilor urbane impun extinderea mijloacelor și tehnologiilor industriale, deputatul a arătat că vor trebui delimitate mai bine elementele supuse tipizării și avizării organelor centrale de directivare, lăsînd un cîmp mai larg de inițiativă unităților de proiectare teritorială, care au căpătat o suficientă experiență în ultimii ani și dispun de cadre calificate.Ca deputat și primar al municipiului Brașov, a spus Gheorghe Dumi- trache, consider că proiectul de lege

supus astăzi dezbaterii noastre o- glindește preocuparea consecventă a partidului și guvernului pentru adîn- cirea și amplificarea activității de sistematizare. de integrare ârmonioasă a noilor obiective cu caracter economic, social-cultural sau de locuințe în cadrul arhitectural și al sistemului stradal existent, fespectînd particularitățile fiecărei localități.în cuvîntul său. deputatul a apreciat că prevederile proiectului de lege sint realiste și că. prin sporirea preocupării de gospodări ai orașului. ele pot fi atinse, conducind la creșterea densității suprafeței locuibile la hectar, la îmbunătățirea circulației și sporirea eficienței economice a investițiilor totodată.Aș remarca, în primul rînd. faptul că în proiectul de lege este clar formulată concepția unitară privind realizarea sistematizării și proiectării arterelor de circulație, ținindu-se seama de condițiile specifice localităților, pe baza prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării — a spus deputatul Antoniu Komives. în legătură cu gospodărirea terenurilor. aș dori să subliniez necesitatea ca, în toate cazurile de modernizare sau rectificare a drumurilor de orice categorie, să se urmărească cu consecvență aplicarea celor mai raționale soluții, care să înlesnească redarea unor importante suprafețe producției agricole sau altor activități productive.Deputatul și-a exprimat convingerea că Legea sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale va conduce Ia îmbunătățirea întregii activități din sectorul transporturilor rutiere, la sporirea contribuției acestuia la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Relevînd însemnătatea prevederii privind aprobarea schiței de sistematizare a localităților odată cu cea a sistematizării arterelor de circulație, deputatul Ioan Ichim a arătat că în acest mod se asigură o concepție unitară, strîns legată de perspectivele dezvoltării economico-sociale a localităților, potrivit unor norme obligatorii. El a precizat că astfel se înlătură o serie de neajunsuri care s-au manifestat pînă în prezent în acest domeniu, se creează condiții pentru o cheltuire mai economicoasă a fondurilor, pentru o corelare mai bună a lucrărilor.Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la caracterul deosebit de important al prevederii ca lucrările de sistematizare, de construire și întreținere a arterelor stradale să se realizeze cu participarea activă a cetățenilor. Aceasta va da posibilitatea consiliilor populare să valorifice sugestiile și propunerile oamenilor muncii, de a-i atrage într-o măsură și mai mare în cadrul acțiunilor de muncă patriotică.După ce a discutat, pe articole, proiectul, Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate, prin vot deschis, Legea privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale.în încheierea primei părți a sesiunii, tovarășul Nicolae Giosan a a- nunțat că proiectele de legi înscrise la celelalte puncte de pe ordinea de zi, dintre care unele se află în dezbatere publică, ca și alte proiecte de legi ce se vor primi la Biroul M.A.N., urmează să fie examinate de către comisiile permanente de resort și apoi vor fi supuse Marii Adunări Naționale.Data reluării în plen a lucrărilor sesiunii va fi anunțată ulterior.(Agerpres)
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LEGE
privind sistematizarea, proiectarea și realizarea

arterelor deDezvoltarea economico-socială a țării, creșterea gradului de civilizație și bunăstare a poporului impun adoptarea unor măsuri de modernizare și sistematizare a tuturor localităților urbane și rurale, în conformitate cu prevederile legale.în realizarea acestui obiectiv un loc important îl ocupă sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație.Pentru satisfacerea cerințelor actuale și de perspectivă ale traficului rutier, realizarea arterelor de circulație urbane și rurale trebuie făcută într-o concepție unitară, pe baze științifice. potrivit unor norme obligatorii, care să asigure îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor, păstrarea

Expunerea la proiectul legii privind sistematizarea, 
proiectarea și realizarea arterelor de circulație 

în localitățile urbane si rurale
prezentată de tovarășul IOSIF UGLARSubliniind că din însărcinarea Consiliului de Miniștri supune spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale, elaborat ca urmare a sarcinilor trasate de conducerea superioară de partid și de stat și pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus :Dezvoltarea economică și socială a tuturor localităților urbane și rurale din țara noastră, amploarea construcțiilor ce se realizează în fiecare an, creșterea continuă a transporturilor de bunuri și persoane impun ca o necesitate imediată, izvorită din transformările urbanistice ce au loc în patria noastră, sistematizarea complexă a localităților, zonificarea funcțională, amplasarea rațională a noilor investiții, organizarea judicioasă a rețelei stradale existente și proiectarea eficientă a dezvoltării arterelor de circulație cerută de amplasarea noilor obiective economice și sociale.în abordarea șî soluționarea acestei probleme deosebit de însemnate ne-am bucurat de sprijinul permanent și îndrumarea prețioasă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Indicațiile judicioase, de o mare utilitate practică, date de secretarul general al partidului, analiza atentă și amănunțită pe care a făcut-o schițelor de sistematizare a municipiilor și orașelor, zonelor și platformelor industriale, amplasării obiectivelor economice și sociale prevăzute în proiectul planului cincinal 1976—1980 au constituit jaloanele fundamentale ale actualului proiect de lege. în cadrul acestor analize pătrunse de grija deosebită pentru ridicarea pe trepte superioare a organizării social-econo-

mice a tuturor orașelor țării, au fost făcute observații critice privind folosirea terenului, soluționarea amplasării obiectivelor economice si sociale, păstrarea și încadrarea fondului de construcții valoros existent, realizarea de ansambluri urbane închegate, utilizarea sistemului stradal existent, scurtarea distanțelor de transport în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai ale populației.Pornind de la aceste valoroase indicații, s-au elaborat studii și analize aprofundate privind sistematizarea localităților, o atenție deosebită a- cordindu-se necesităților reale de dezvoltare a sistemului de circulație și transport. Pe baza acestor studii s-a întocmit proiectul de Lege privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație in localitățile urbane și rurale care se prezintă Marii Adunări Naționale.Proiectul de lege este un act legislativ de o mare însemnătate, care reglementează unitar și științific, în contextul general de sistematizare a localităților, problemele proiectării, realizării și întreținerii arterelor de circulație necesare traficului rutier, transportului în comun, precum și amplasării construcțiilor în raport cu sistemul de străzi actuale și de perspectivă, potrivit unor norme obligatorii ce asigură păstrarea rețelei de străzi existente, creșterea eficienței și siguranței transporturilor.Valorificarea elementelor tradiționale din arhitectura localităților, a clădirilor reprezentative, care contribuie la formarea caracterului particular și specific al fiecărei localități, este asigurată prin prevederea ca la sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localități să se aibă în vedere păstrarea și folosirea sistemului de străzi existente, a alinierilor lor, evitarea demolărilor, conservarea con

strucțiilor. a specificului arhitectural și urbanistic al localităților.Relevind că un rol important în aplicarea legii revine comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, care răspund de proiectarea și realizarea arterelor de circulație, in condițiile prezentei legi avind obligația de a coordona toate lucrările de investiții, modernizări, reparații și întreținere ce se realizează pe arterele de circulație, vorbitorul a evidențiat, în același timp, că noul act normativ prevede măsuri prin care se asigură participarea activă a populației la înfăptuirea acestor obiective ; în acest scop, este stipulată obligația pentru consiliile populare de a informa cetățenii asupra principalelor aspecte reieșite din dezvoltarea circulației, de a analiza sugestiile și propunerile acestora și de a-i atrage in cadrul unor acțiuni organizate Ia realizarea măsurilor adoptate.Proiectul de lege privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale realizează pentru prima dată în țara noastră o legislație unitară care garantează ordinea și disciplina în acest domeniu deosebit de important, asigură condițiile optime pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale și sistematizării localităților urbane și rurale din România. Această lege, după intrarea' în vigoare, va marca o etapă nouă, calitativ superioară, care va crea condițiile cele mai bune pentru traducerea în viată a politicii Partidului Comunist Român și a statului, stabilite de Congresul al XI-lea și in Programul Partidului Comunist Român, pentru sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale. Pe aceste considerente se propune Marii Adunări Naționale proiectul de lege pentru a fi dezbătut și aprobat.

circulație în localitățile urbane și ruralejate în mod corespunzător; străzile interioare, spațiile special amenajate în piețele din cartierele de loctiit și, după caz, trotuarele și străzile care nu sînt intens circulate.Art. 23. în cadrul ansamblurilor de locuințe cu o populație de circă 8 000—10 000 locuitori se pot prevedea amenajarea de parcuri, cu plantații diversificate, dotări corespunzătoare pentru odihnă și agrement, terenuri de joacă pentru copii, precum și alte dotări pentru deservirea populației.Art. 24. Vitezele de circulație luate în considerare la proiectare, intensitatea și natura traficului, precum și organizarea circulației, dispunerea și amenajarea intersecțiilor pe străzile din localitățile urbane se stabilesc prin studii ■ de circulație, cu respectarea prevederilor din anexa nr. 1.Art. 25. Dimensionarea numărului de benzi carosabile se face în funcții» de intensitatea și caracteristicile traficului, cu respectarea . capacităților maxime de circulație pe străzi prevăzute în anexa nr. 2.Art. 26. Elementele geometrice ale profilelor caracteristice ale străzilor din localitățile urbane sînt cele prevăzute în anexa nr. 5.Alinierea construcțiilor în lungul străzilor din categoriile I—III se face cu respectarea distanțelor maxime între fronturile acestora, prevăzute în anexa nr. 6., Construcțiile, altele decît locuințe, cinematografe, case de cultură, mar gazine, dotări social-culturale. spații comerciale etc., care generează fluxuri importante de pietoni și vehicule se pot amplasa retrase de la alinierea generală a străzii și vor fi prevăzute cu amenajări de circulație locală care se vor soluționa prin detalii de sistematizare și se vor aproba odată cu acestea.Art. 27. Străzi cu lățimi mai mari decît cele prevăzute în anexa nr. 5 sau cu distanțe între fronturile construcțiilor mai mari decît cele prevăzute în anexa nr. 6, piețe de circulație și pasaje denivelate carosabile, precum și degajările din jurul obiectivelor social-culturale se pot realiza numai cu aprobare prealabilă dată prin decret prezidențial.Art. 28. Suprafețele carosabile și ale trotuarelor din ansamblurile de locuințe se stabilesc potrivit anexei nr. 7.Art. 29. Alcătuirea sistemului rutier se va face în funcție de intensitatea și componența traficului, de factorii climatici și de posibilitățile de folosire a materialelor locale și deșeurilor industriale, de realizarea pe etape a lucrărilor, în conformitate cu anexa nr. 8.Dimensionarea îmbrăcăminții, a fundației și a straturilor de bază se va face cu respectarea normelor tehnice în vigoare pentru traficul de perspectivă pe o durată de cel puțin 15 ani.

și valorificarea superioară a rețelei de străzi existente, economisirea terenurilor, creșterea eficienței și siguranței transporturilor.Sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație din municipii, orașe și comune vor trebui să asigure integrarea armonioasă a noilor obiective cu caracter economic, social-cultural sau de locuințe în cadrul arhitectural și al sistemului stradal 1 existent, respectînd particularitățile fiecărei localități.în scopul asigurării unei ordini riguroase în domeniul sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale,Marea Adunare Națională adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I

PRINCIPIIArt. 1. Sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație, în localitățile urbane și rurale, se efec- . tuează într-o concepție unitară, ținînd seama de criteriile de eficiență economică și de ordin social, de condițiile specifice ale localităților, pe baza prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială.Dezvoltarea rețelei de circulație în localități, parte integrantă a procesului de sistematizare, trebuie să contribuie la îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață și de muncă ale locuitorilor, la creșterea eficienței și siguranței transporturilor, la economisirea terenurilor și la modernizarea localităților.Art. 2. Sistematizarea arterelor de circulație studiul care se dă de 15 ani, și se aprobă, potrivit legii, odată cu schița de sistematizare a localității.Art. 3. Sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localități trebuie să asigure păstrarea și folosirea sistemului de străzi existente, a alinierilor lor, precum și evitarea demolărilor, conservarea construcțiilor, a specificului arhitectural și urbanistic al localității.Prin sistematizarea rețelei stradale se va asigura ca drumurile naționale să traverseze localitatea prin una sau cel mult două artere importante de circulație.Stabilirea amplasamentelor obiectivelor economice, social-culturale și de locuințe se va face ținîndu-se seama și de posibilitatea folosirii rețelei de străzi existente, asigurîndu-se totodată caracterul multifuncțional al arterelor de circulație, pentru transportul local și de tranzit, pentru activitățile comerciale, sociale. culturale și alte activități.Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul cartierelor existente se pot efectua numai cu aprobarea prealabilă creț prezidențial.Art. 4. Proiectarea străzilor noi se pot cazuri justificate de _________trafic ale localităților, determinate de dezvoltarea și amplasarea obiectivelor economice, social-culturale sau a locuințelor, pe trasee scurte, directe, fără variante ocolitoare, cu respectarea prevederilor din prezenta lege.Realizarea noilor obiective industriale, social-culturale, precum și a locuințelor . se va face numai după proiectarea și construirea rețelei de străzi care se vor efectua ținîndu-se seama în mod obligatoriu de caracterul străzilor existente din localitate.Art. 5. Construcțiile de locuit se vor amplasa la limita trotuarelor și vor avea prevăzțite. de regulă, curți interioare pentru nevoile gospodărești, în jurul fiecărui bloc de locuințe se vor prevedea trotuare de protec-

se fundamentează prin de circulație al localității, întocmește pentru o perioa- perspectivă de minimum și alte studii de specialitate

dată prin de-st construirea face numai in necesitățile de

GENERALEție din beton simplu sau asfaltate prevăzute cu rigole pentru scurgerea apelor.în cadrul curților interioare se pot amenaja locuri de parcare pentru autovehicule, utilități gospodărești și, după caz, zone verzi.îngrijirea și amenajarea curților interioare, a zonelor verzi și a celorlalte utilități gospodărești constituie o obligație a fiecărui locatar.Art. 6. Străzile din localitățile urbane se clasifică în raport cu intensitatea și componența traficului, precum și cu funcțiile pe care Ie îndeplinesc, după cum urmează : categoria I — magistrală ; categoria a II-a — de legătură ; categoria a III-a — colectoare și categoria a IV-a — de deservire locală.Străzile din localitățile rurale se clasifică în principale și secundare.Funcțiunile, dimensiunile și modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sînt cele prevăzute ta lege.Clasificarea străzilor din calitate urbană sau rurală către comitetele executive liilor populare județene sau al municipiului București, pe baza studiilor de circulație aprobate potrivit legii.Art. 7. Lucrările .pentru realizarea sau modernizarea străzilor se aprobă odată cu schița de sistematizare și se execută în ordinea următoare : trasarea străzii, efectuarea lucrărilor tehnico-edilitare subterane, construirea străzii, urmată, după caz, de executarea obiectivelor economice, social-culturale' sau de locuințe. Prin documentațiile tehnico-economice de realizare a investiției se vor stabili, pe etape, categoriile de lucrări ce urmează a se executa în cadrul acestei ordini. în scopul scurtării la minimum a duratei de execuție, economisirii „fondurilor alocate și organizării raționale a execuției ansamblului de lucrări.Art. 8. Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București răspund de elaborarea studiilor de sistematizare, a studiilor de circulație, precum și de coordonarea elaborării documentațiilor tehnico-economice și a execuției tuturor lucrărilor de investiții, modernizări, reparații și întreținere ce se realizează pe arterele de circulație ale orașelor și comunelor, cu respectarea prevederilor, din prezenta lege.Art. 9. Elaborarea măsurilor de sistematizare a arterelor stradale, precum și construirea și întreținerea a- cestora se vor realiza cu participarea activă a cetățenilor.în acest scop, consiliile populare vor informa cetățenii asupra principalelor aspecte legate de dezvoltarea circulației, vor analiza sugestiile și propunerile acestora cu privire la diferitele soluții preconizate și îi vor atrage. în cadrul unor acțiuni organizate, la realizarea măsurilor adoptate.

în prezen-fiecare lose face de ale consi

calității și a studiului de cu menținerea alinierilorPentru alinierea părții carosabile a străzii se pot efectua, potrivit dispozițiilor legale, unele, corectări prin retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurîndu-se totodată un trotuar cu lățime minimă.Art. 17. Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili, pe baza studiilor de circulație, măsuri pentru folosirea eficientă a sistemului stradal, prin separarea și distribuirea fluxurilor de circulație în raport cu natura traficului, ihtro- ducerea circulației cu sens unic, suprimarea unor intersecții secundare și apropiate pe străzile* cu trafic intens și de tranzit, precum și alte măsuri de organizare a circulației.Art. 18. în vederea fundamentării studiilor de circulație in localități, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor asigura, cu concursul organelor de miliție, înregistrarea periodică a traficului, potrivit normelor tehnice stabilite în acest scop.Art. 19. Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare cu o lățime cuprinsă între 0,75 și 4 m, în funcție de intensitatea circulației și de locul unde sint amplasate acestea. Normele pentru dimensionarea trotuarelor sînt cele prevăzute în anexa nr. 4.La traversarea străzilor din categoriile I și a II-a din localitățile urbane de către fluxuri mari de pietoni pot fi prevăzute, după caz, refugii sau treceri prin pasaje denivelate.în interiorul ansamblurilor de locuințe, accesul pietonilor la locuințe, dotări social-culturale, spații comerciale, locuri de odihnă și terenuri de joacă se poate asigura prin alei.Art. 20. Amplasarea pe străzi a stîlpilor pentru instalații și a pomilor se va face pe o lățime de 1 m între partea carosabilă și trotuar.Normele de iluminare a arterelor de circulație diferențiate în raport cu categoria acestora, precum și distantele între stîlpii de iluminat public se vor stabili prin decret prezidențial.Ari. 21. Soluțiile de transport în comun se stabilesc pe baza unui studiu comparativ de eficiență tehnico- economică și cu privire la cerințele de transport ale populației.Transportul în comun se va realiza pe străzile de categoriile I și a II-a, străzile din categoria a III-a vor putea fi folosite în acest scop în cazuri excepționale, dacă străzile de categorie superioară nu pot fi folosite în acest scop.Liniile noi de tramvai se amplasează de regulă pe partea carosabilă a străzii și la nivelul ei, iar stațiile de tramvai se pot amenaja cu refugii pentru pietoni.Art. 22. Pentru parcarea autovehiculelor se pot folosi curțile interioare ale clădirilor de locuit amena-

circulație, existente.

CAPITOLUL III

CAPITOLUL II
PROIECTAREA Șl REALIZAREA ARTERELOR 

DE CIRCULAȚIE ÎN LOCALITĂȚILE URBANEArt. 10. Străzile din localitățile urbane1 au următoarele funcții și caracteristici :a) Străzi de categoria I — magistrală — care asigură preluarea fluxurilor majore ale orașului, pe direcția principală de legătură cu dru-: mul național care traversează orașul — avind 6 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai și alte mijloace de transport în comun ;bl Străzi de categoria a II-a — de legătură — care asigură circulația generală a orașelor intre zonele funcționale și de locuit — avînd 4 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai și alte mijloace de transport în comun ;c) 'Străzi de categoria a III-a — colectoare — care preiau fluxurile de circulație ale orașului din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale avind 2 benzi de circulație ;d) Străzi de categoria a IV-a — de deservire locală — care asigură accesul carosabil la blocurile de locuit, in curțile interioare ale acestora, precum și în zonele cu trafic foarte redus, pentru servicii curente și accidentale, avînd o singură bandă de circulație.Străzile de categoria I — magistrale — se vor proiecta și realiza numai dacă realizarea lor se justifică din punct de vedere tehnico-econo- mic și al intensității circulației și vor fi în număr de cel mult două într-o localitate, amplasate, de regur lă, pe direcțiile drumurilor naționale.Art. 11. încadrarea străzilor în- tr-una din categoriile prevăzute în prezenta lege se face la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București prin schițele și detaliile de sistematizare aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale.Art. 12. Străzi de categoria I și a II-a cu sau fără zonă verde mediană, precum și alte străzi cu un număr mai mare de benzi de circulație decît cele prevăzute în articolul 10 sau cu platformă de tramvai separată de partea carosabilă, artere ocolitoare, rocade. centuri de legătură și străpungeri se vor putea realiza numai în cazurile în care mărimea orașului. intensitatea traficului, configurația terenului, circulația pietonilor sau alte împrejurări determină ne

cesitatea unor asemenea lucrări, cu aprobarea prealabilă dată prin decret prezidențial.Art. 13. La proiectarea străzilor noi din localitățile urbane se va adopta, de regulă, tipul de stradă de categoria a III-a prevăzută cu trotuare de 1,50 m.în funcție de intensitatea circulației și de eficienta economică a lucrărilor, se pot adopta și tipuri de străzi de categoria I, prevăzute cu trotuare de pînă la 4 m lățime sau străzi din categoria a II-a. prevăzute. de regulă, cu trotuare de 3 m lățime.Caracteristicile și condițiile tehnice de proiectare a străzilor din localitățile urbane, prfecum și capacitățile maxime de circulație pe acestea sint prevăzute în anexele nr. 1 și 2.Art. 14. La proiectarea intersecțiilor se va ține seama de condițiile specifice de amenajare, corespunzător relațiilor dintre fluxurile concurente, precum și de condițiile de fluență, vizibilitate și siguranță a circulației, prevăzute în normele tehnice în vigoare, potrivit anexei nr. 2.Intersecțiile și piețele de circulație > se pot realiza numai dacă soluțiile adoptate se justifică tehnic și economic și vor ocupa suprafața de teren strict necesară pentru asigurarea funcțiilor acestora. în cazul intersecțiilor intens solicitate se pot prevedea treceri denivelate pentru pietoni și vehicule.Realizarea intersecțiilor pe străzile din categoria I și a II-a se face cu aprobarea comitetelor executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București.Art. 15. Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, in afara părții carosabile a străzii.Rețelele magistrale de distribuție sau colectare pentru apă. energie' electrică, telefonie, gaze, termoficare vor fi amplasate în galerii vizitabile și prevăzute cu puncte de branșare distribuite la distanțe optime, potrivit studiilor de sistematizare, asigu- rînd lungimi minime ale branșamentelor, potrivit anexei nr. 3.Rețele de energie electrică de înaltă tensiune și canalizare se proiectează și se realizează pe trasee independente, corespunzător normelor tehnice.Art. 16. Modernizarea. străzilor se va realiza in conformitate cu prevederile schiței de sistematizare a lo-

PROIECTAREA Șl REALIZAREA ARTERELOR 
DE CIRCULAȚIE INArt. 30. Străzile din localitățile rurale au următoarele caracteristici :a) străzi principale, cu două benzi de circulație pentru trafic în dublu sens ;b) străzi secundare, cu o singură bandă de circulație, pentru trafic de intensitate redusă.Art. 31. Străzile principale vor avea lățimea carosabilă de 5,50 m și platforma de 7 m, iar cele secundare vor avea lățimea carosabilă de 3,50 m și platforma de 5 m.Art. 32. Platformele străzilor din localitățile rurale vor fi mărginite de șanțuri sau rigole.Pentru circulația pietonilor se prevăd trotuare cu o lățime de 0.75 m.Art. 33. Distanțele între garduri sau construcții situate de o parte și de

LOCALITĂȚILE RURALEalta a străzilor din localitățile rurale vor fi de 11 m la străzile principale și de 8 m la cele secundare.Art. 34. în funcție de mărimea localității, configurația terenului și caracteristicile traficului, consiliile populare județene și al municipiului București vor putea aproba lățimi de străzi sau distanțe între garduri sau construcții mai mari decît cele prevăzute la art. 31—33, fără însă a putea depăși, potrivit legii, lățimi carosabile de 7 m și trotuare de 1,50 m lățime, respectiv distante între garduri sau construcții de 14 m.Art. 35. Prevederile art. 14—16 și 20 se aplică în mod corespunzător și la sistematizarea, proiectarea și realizarea străzilor din localitățile rurale.
CAPITOLUL IV

RĂSPUNDERIArt. 36. încălcarea dispozițiilor din prezenta lege atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.Pentru contravențiile săvîrșite in domeniul sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație de către persoane fizice se vor stabili sancțiuni cu amendă de la 1 000 lei pină la 10 000 lei, iar pentru cele să- virșite de către persoane juridice, sancțiuni cu amendă de la 3 000 lei pină la 30 000 lei.Prevederile art. 25 alin. 1 și art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor nu se aplică în cazul contravențiilor săvîrșite in domeniul sistematizării, proiectării și realizării arterelor de circulație.Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili, contravențiile in domeniul sistematizării, proiectării șl realizării arterelor de circulație, precum și sancțiunile care urmează a fi aplicate.

Șl SANCȚIUNIArt. 37. Constituie contravenție, dacă fapta nu este săvîrșită în astfel de condiții încît potrivit legii penale ea constituie infracțiune, deteriorarea prin orice mijloc a arterelor de circulație din localitățile urbane și rurale, împiedicarea sub orice formă a utilizării lor, precum și degradarea utilităților gospodărești sau a spațiilor verzi.Contravenția se sancționează cu a- mendă de la 500 la 2 000 lei, contravenientul fiind obligat să repare, potrivit legii, prejudiciul cauzat.Constatarea contravenției, și aplicarea amenzii se fac prin proces- verbal încheiat de primar sau persoane anume împuternicite de acesta, precum și de către ofițerii și subofițerii de miliție.Dispozițiile prezentului articol se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.
CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALEArt. 38. în cadrul proiectelor de sistematizare a localităților se va avea în vedere posibilitatea realizării unor monumente noi, precum și punerea în valoare a monumentelor existente care reprezintă trecutul istoric și de luptă al poporului.Se interzice realizarea de piețe sau spații verzi în jurul obiectivelor social-culturale prin demolarea construcțiilor existente.Art. 39. Realizarea arterelor de circulație urbană și rurală se finanțează din fondurile de investiții alocate prin plan consiliilor populare, precum și din alte resurse prevăzute de'lege. .Lucrările pentru realizarea de străzi care asigură accesele Ia unitățile economice de stat și contribuie substanțial Ia realizarea transporturilor tehnologice și a planului de producție a acestora se pot,finanța din fondurile unităților respective.Art. 40. Cheltuielile necesare pentru intreținerea și repararea arterelor de circulație se finanțează din bugetul local, precum și din alte resurse prevăzute de lege.Art. 41. Lucrările privind construe- ‘ ția, modernizarea, întreținerea și repararea arterelor de circulație, ur

bană și rurală, pot fi efectuate și prin contribuția bănească și în muncă a cetățenilor, potrivit legii.Art. 42. Comitetele executive sau, după caz, birourile executive ale consiliilor populare răspund de asigurarea condițiilor de folosire permanentă și în bune condiții a arterelor de circulație, de curățenia străzilor, de păstrarea și întreținerea dotărilor tehnico-edilitare și gospodărești, a semnalizatoarelor rutiere și a plantațiilor, antrenînd în aceste acțiuni populația localităților.Art. 43. Prevederile prezentei legi se aplică porțiunilor de drum național și județean în traversarea localităților, în măsura în care Legea drumurilor nr. 13/1974 nu dispune altfel.Art. 44. Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezenta lege.Art. 45. Prevederile art. 12 lit. c, din Legea drumurilor nr. 13/1974, se abrogă.Art. 46. Prezenta lege intră în vigoare Ia 1 ianuarie 1976.
Textul legii și anexele sale 

vor fi publicate in Buletinul 
Oficial al Republicii Socialist» 
România.
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r CUM VORBIM, 

CUM SCRIEM ROMÂNEȘTE ?
Limba este tezaurul cel mai prețios pe care-l 

moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai 
sacru lăsat de generațiile trecute și care merită 
să fie păstrat cu sfințenie de generațiile ce-l 
primesc. Ea este cartea de noblețe, testimoniul 
de naționalitate al unui neam; semnul carac
teristic prin care membrii aceleiași familii se 
recunosc în marea diversitate a popoarelor 
din lume...

V. ALECSANDRI

Tindeți către un vocabular și un stil care să 
puie în valoare tot ce e frumos, precis și sim
plu în limba noastră...

MIHAIE SADOVEANU

E un lucru primejdios să te încrezi și să te 
mulțumești cu ceea ce ți se pare că știi din 
limba pe care o vorbești. Limba scriitorului 
trebuie strunită către armonie, adîncime și 
densitate.

TUDOR ARGHEZI

Clădirea noii facultăți de electrotehnică din cadrul Institutului politehnic 
din Craiova (arhitect: Voia Viorel) este amplasată astfel încît realizează 

o legătură directă între locul de studiu și practica studențilorFoto : E. Dichiseanu

Al. PHILIPPIDE

învățarea limbii
Studierea limbii, cultivarea limbii, grija față de limbă sînt importante îndatoriri pe care scriitorul le are de îndeplinit fată de el însuși Și. în cea mai mare măsură, fată de cititor. Un om e dator să vorbească corect limba lui maternă. Este aici o mare datorie patriotică și care trebuie îndeplinită cu sfințenie. Limba nu e frumoasă numai cînd e vorbită și scrisă frumos. Ea e frumoasă prin faptul că este vorbită și scrisă corect. Lucrul acesta e și mai adevărat, apare cu și mai multă strălucire cînd a- vem a face cu limba română, despre care spun fără nici o părtinire că, prin firea ei, oferă posibilități nenumărate de mlădiere fi de nuanțare.Limba este, '.desigur, un bun al tuturora, dar tocmai din această cauză ea nu trebuie să se dezvolte la în- timplare, ca o pădure ecuatorială încîlcită de liane. Desigur că limba trebuie să trăiască și să se dezvolte în chip firesc și fără con-

strîngere ; aceasta nu înseamnă însă că trebuie lăsate să se înrădăcineze greșelile, pe care vorbirea zilnică nu le evită întotdeauna. Dacă aceste greșeli nu sînt îndreptate, se ajunge la anarhie verbală și la confuzie, a- dică se zdruncină funcția primordială a limbajului, care este comunicarea. Trebuie, deci, o frînă în dezordinea care pindeș- te orjcînd dezvoltarea limbii. Cultivarea limbii nu este, așadar, o chestiune de estetică literară, ea este, înainte de orice, o mare îndatorire socială.De îndeplinirea a- cestei îndatoriri sociale trebuie să aibă grijă orice român. Cei care însă au obligația morală și profesională de a o îndeplini cu strășnicie sînt profesorul de română, de la prima clasă la ultima clasă a școlii, și scriitorul, prozatorul, poetul, criticul literar, toti oamenii de cultură. Chiar un scriitor, abia după ce a învățat să vorbească și să scrie corect ajunge să

cultive bine arta literară, care artă literară, în treacăt fie spus, nu suferă nici ea abateri de la spiritul limbii, ci, dimpotrivă, a- daptează la acest spirit înnoirile și îndrăznelile de stil si de expresie.Numai după ce ai învătat să vorbești și să scrii corect poți să exprimi bine ce gîn- dești. Condiția aceasta trebuie îndeplinită în toate domeniile de activitate. Corectitudinea limbii, deci calitatea ei, este absolut necesară comunicării științifice; științei nu-i este permis să se exprime confuz si într-o limbă necorectă. Lecțiile de limbă română au, trebuie să t aibă, un loc de frunte. Toti cei care participă la cultivarea limbii îsi fac din slujirea acestui prețios dar strămoșesc o înaltă îndeletnicire. Să păstrezi limba și s-o ferești de stricăciune și, mai cu seamă, să înveți pe alții cum s-o păstreze și cum s-o apere ește o acțiune educativă de importantă națională.

Marin PREDA SCRISORI
*

Laudă limbii române
Circula mai de demult opinia că scriitorul nu trebuie să se intereseze de chestiuni de limbă, nefiind treaba lui, ci doar de expresie. Cu alte cuvinte, numai valoarea expresivă a limbii ar trebui să-I intereseze.Dar, în acest secol în care conștiința critică a supus limbajul unei atente analize, observăm că, luată în totalitatea ei, istoria unei limbi, limba ca atare, în evoluția ei, este în întregime expresivă, așa cum numeroase lucrări apărute la noi sau aiurea o demonstrează.Scriitorul român de azi trebuie să aibă deci o clară conștiință istorică a limbii sale, a calității specifice a limbajului său.De la îndemnul testamentar al lui Ienă- chiță Văcărescu („Urmașilor mei Văcărești / Las vouă moștenire, / Creșterea limbii românești / Și-a patriei cinstire.“) și pînă azi, limba românească a evoluat

imens, atît în expresia vie, orală, cit și în cea scrisă, cultă, a operei literare.Ceea ce trebuie să reținem însă- înainte de toate, cum și versurile citate o sugerează, este rolul co- vîrșitor pe care limba l-a jucat în constituirea unei conștiințe a unității spirituale, naționale, în dramatica istorie a poporului nostru.Exprimînd cu profunzimea biologicului esența unei persoane ori a unei colectivități, limba nu e un limbaj oarecare, pe care scriitorul îl alege, ci o realitate care ne determină intim și ne alege ea pe noi, im- punîndu-ne legile ca- re-i guvernează destinul. Poezia lui Ba- covia, ca să ne foloșim de un exemplu consacrat, ilustrează în asemenea grad intimitatea trăirii limbii, încît, deși simplă în aparență, ea devine aproape ermetică pentru un cunoscător din afară al limbii române.

Epoca pe care o trăim a obligat apoi gînditorii, istorici ai culturii, să mediteze și la un alt adevăr. Șansa pe care o are în istoria civilizațiilor o limbă rămîne o pură potențialitate, atît timp cîf capodoperele scrise nu fixează și nu eternizează în istorie acea limbă. Vechile civilizații care n-au lăsat monumente literare scrise au în- mormîntat cu ele nu numai o posibilă frumusețe, ci și secretul unor existențe, sărăcind umanitatea, istoria.Misiunea scriitorului român de azi, conștient de bogăția expresivă a limbii sale, trebuie să vizeze dezvăluirea fără limite a frumuseții unei istorii și a unui limbaj.Forma cea mai generală a spiritualității unui popor, limba este cea dintîi comuniune a părintelui cu fiul său, iar pentru scriitor, suprema moștenire de lăsat urmașilor.
Prof. D. MACREA

0 îndatorire sacra

[FAPTUL
IDIVERS

Cultivarea limbii naționale este o acțiune istorică permanentă, în sensul că ea are loc la toate popoarele culte și în toate epocile. La noi a început odată cu nașterea lingvisticii moderne, prin învățații Școlii ardelene, s-a intensificat prin înființarea Academiei Române și se continuă cu intensitate astăzi.în ce constă cultivarea limbii?în grija oamenilor de cultură pentru ca limba națională să fie scrisă și vorbită corect și frumos, să i se respecte regulile ortografice și gramaticale stabilite și să se dezvolte potrivit spiritului ei național și popular, criticînd infiltrațiile de elemente, expresii și construcții străine structurii ei, sau — cum se spunea în secolul trecut — „geniului ei“.Nu numai lingviștii sînt implicați în această acțiune — deși rolul lor este primordial — ci întreaga intelectualitate a unui popor, deoarece limba este instrumentul de bază al creării și dezvoltării culturii naționale.Care sînt problemele cultivării limbii române în epoca actuală ?Starea de astăzi a scrisului românesc nu justifică îngrijorări majore. Se scrie și se vorbește mai corect și mai frumos decît acum 40—50 de ani, mai ales în presă, al cărei nivel este, în mod evident, mai ridicat decît înainte cu cîteva decenii (cu toate că, desigur, este totdeauna loc pentru mai bine). De asemenea, radioul și televiziunea —

mijloace mai recente de difuzare în mase a cuvin- tului corect și literar — satisfac, în general, cerințele unei limbi îngrijit cultivate (cu toate că, desigur, și aici se poate face mai mult).Starea în general satisfăcătoare a limbii folosite astăzi înz scris se explică, în mare parte, prin aceea că vorbitorii și scriitorii limbii române, pe lingă ridicarea nivelului general de cultură, au la dispoziție instrumentele consacrate privind cultivarea limbii. Lingviștii s-au străduit să-și facă datoria, îmbunătățind normele și regulile ortografice, ortoepice și de punctuație, elaborînd Gramatica limbii române (în două volume) ; Dicționarul limbii române literare contemporane (în 4 volume) ; Dicționarul limbii române moderne, ilustrat și etimologic. Au apărut apoi numeroasele lucrări speciale de cultivare a limbii române, cum sînt : Cum scriem și cum pronunțăm corect, Corectitudine și greșeală, Cum e corect, Limba română corectă, datorate unor autori sau unor colective de lingviști din toate generațiile, cu toții animați de aceeași nobilă răspundere față de limba română.Și totuși, cultivarea limbii rămîne o problemă mereu deschisă.Dacă eliminăm, deocamdată, explicația simplistă că cei care scriu sau vorbesc incorect nu cunosc sau nu respectă regulile gramaticale și ortografice, ne vom referi la realitatea recunoscută că numeroase

„devieri" de la norme intervin din cauza dinamicii firești a limbii în funcționarea ei. Numai limbile moarte, ca greaca veche și latina, au reguli imuabile, fiindcă ele nu mai sînt vorbite. Regulilor acestor limbi, care provoacă admirația profesorilor pedanți, li se opun spiritul creator al limbilor vii, lupta permanentă, în cadrul lor, între vechi și nou, care provoacă mereu „devieri" și situații neprevăzute, |ce pot fi combătute sau acceptate ca reguli noi. (Astfel, ortografia din 1953 a admis numai semnul î, eliminînd pe â, a admis pe sint și sîntem, excluzînd pe sunt și suntem, a prevăzut să se scrie Bucureștiul și Ga- lațiul, odată și o dată ș.a. Practica scrisului a readus însă, în numeroase cazuri, pe â — în român și derivatele sale și în nume proprii : Brâncuși, Pârvan, Pârvu etc.).Alte probleme sînt ridicate, de pildă, de limbajul obscur și neinteligibii al unor producții poetice, de cel prețios al unor exegeze critice, de tehnicismul inexpresiv prezent uneori în publicistică — aspecte de care critica noastră s-a ocupat (și nu s-a ocupat) îndeajuns.Desigur, azi, neologismele nu mai sperie, ca înainte pe puriști sau pe neaoșiști, căci ele exprimă noțiunile culturii contemporane, Dar se pot oare accepta, fără o meditație mai profundă, stres, a stre- sa, impact, manager ș.a. ? De asemenea, stilul „ad- ministrativ", (de pildă : „a

desfășura activitate") ridică mereu obiecțiuni, nu din punctul de vedere al corectitudinii, ci din acela al folosirii și în împrejurări... neadministrative.Probleme de cultivare a limbii sint ridicate și de traduceri, în care transpunerile în română, ale vocabularului și sintaxei, dau naștere la dificultăți pe care nu toți traducătorii le soluționează satisfăcător.După părerea noastră, abia după aceste probleme urmează, ca importanță, abaterile propriu-zise de la regulile ortografice și gramaticale stabilite.Măsurile care se impun împotriva acestor greșeli sînt de două feluri : preventive, care depind de secretarii de redacție ai diverselor periodice și emisiuni și de corectorii editurilor, și critice, care depind de lingviști și de alți oameni de cultură. Abaterile mai frecvente se pot depista prin lectura sistematică a cărților și periodicelor și prin semnalarea lor Comisiei de „cultivare a limbii" din cadrul Academiei și Institutului de lingvistică. (Cîndva, revista „Limba română" a deschis o rubrică de „cultivare a limbii", în care erau semnalate devierile de la regulile stabilite ale scrisului. Rubrica a apărut însă sporadic, la fel ca în alte publicații periodice. Ea ar trebui reactualizată — și nu numai în publicații de specialitate și culturale, ci, mal cu seamă, în ziarele de mare tiraj. De aceea,

socotesc salutară acțiunea inaugurată de „Scînteia" și îmi exprim convingerea că va da impulsul și roadele cuvenite).Să nu uităm însă că rolul cel mai important în ridicarea nivelului calitativ al limbii îl are școala. Dar îndrumările date elevilor să nu se limiteze la orele „de limba română", ci ortografia. gramatica și stilul să fie supravegheate la toate materiile. Fiecare profesor, indiferent de specialitate, are nobila îndatorire de a insufla tinerilor respect pentru limba românească, pentru neprețuitele ei valori, de a le oferi propriul exemplu de vorbire și scriere corectă, de a-i îndruma și corija cu atenție.In concluzie, cultivarea limbii române este o acțiune permanentă, colectivă și patriotică. La ea trebuie să participe toți cei care consideră limba națională nu numai ca un instrument practic de comunicare, ci ca element hotărîtor în afirmarea individualității noastre etnice și spirituale, în crearea culturii naționale. Preocuparea pentru cultivarea unei limbi corecte și expresive este — alături de alte manifestări ale spiritului poporului nostru — o componentă majoră a culturii epocii socialiste. A- vem datoria de a păstra, păzi și cultiva limba strămoșească, îmbogățită de realitățile prezentului, în spiritul acestui esențial adevăr.

Pentru încălca
rea disciplinei 

nu încap scuzePrimele cuvinte ale Iui Vasile D. Tolea, e- lectrician la întreprinderea mecanică de material rulant Craiova, cuprinse în scrisoarea adresată redacției, sînt legate de vîrsta sa. de numai 22 de ani. Rezumînd o- biectdl sesizării sale, rezultă că dintr-o încăierare cu paznicul întreprinderii respective s-a ales cu desfacerea contractului de muncă, măsură nedreaptă, aprecia el, față de munca și meritele sale în producție. „Menționez că la această dată sînt îhcă fără ocupație".Comitetul municipal Craiova al P.C.R. ne-a răspuns că pentru elucidarea faptelor relatate în scrisoare s-a luat legătura cu organele de partid din întreprindere, au fost consultați maiștrii și șefii de atelier din sectorul unde a lucrat autorul sesizării. A rezultat că sus-numitului i s-a desfăcut contractul de muncă datorită următoarelor motive : a încercat să introducă băuturi alcoolice în întreprindere, în, timpul programului ; a adus injurii și a lovit paznicul de serviciu (despre aceste fapte amintea și el în scrisoare, însă le califica ca nefiind grave, „a- flîndu-se în stare de provocare, date fiind violențele ce le exercita paznicul" asupra sa — n.n.). Tînărul nostru nu amintea însă nimic în scrisoare despre alte abateri de la normele ordinii și disciplinei în muncă. în răspuns se precizează că el se mai face vinovat de „absențe nemotivate de la program", de neîndeplinirea obligațiilor de serviciu, pentru care a fost sancționat cu diminuarea retribuției cu 10 la sută.Sîntem apoi încu- noștințați că desfacerea contractului de muncă a fost confirmată și de Judecătoria Craiova.Dar comitetul municipal de partid nu s-a

mulțumit doar să constate vinovăția lui V.T. Ținînd seama că V.T. este tînăr, în primii ani de muncă, în stare să înțeleagă gravitatea greșelii și să se îndrepte — se precizează în încheiere — s-a intervenit la I.T.A. Craiova pentru ca el să fie încadrat ca e- lectrician, ceea ce s-a și realizat. Dar și aici i s-a atras atenția a- supra abaterilor ce le-a avut și a necesității lichidării lor.Această recomandare i-o facem și noi.
Gospodărirea 
apei potabileCartierul Seuca din orașul Tîrnăveni este tinăr, are cam doi ani de zile. Locuitorii săi se simt bine, dar au totuși un neajuns : nu au suficientă apă potabilă, la orice oră din zi și din noapte. Consiliul popular al orașului Tîrnăveni a considerat sesizarea unui grup de locatari, ce i-a fost adresată de redacție, ca fiind întemeiată și a întreprins demersurile necesare. Prin Direcția de gospodărie comunală și locativă Mureș, subli

niază răspunsul, s-a comandat la I.P.J. Mureș proiectul de execuție pentru dublarea conductei de aduc- țiune. în prezent, proiectul este executat și are toate avizele. Fondurile sînt asigurate, astfel că există condiții ca lucrările să înceapă încă în cursul acestui trimestru. Din răspuns rezultă că s-au luat și alte măsuri care să ducă la îmbunătățirea situației actuale. S-a trasat ca sarcină conducătorilor de întreprinderi din această zonă, mari consumatoare de apă, să impună în activitatea unităților pe care le coordonează un consum de apă mai rațional. S-a stabilit, de asemenea, ca rezervoarele și instalațiile hidrofor ale unor întreprinderi să funcționeze cu intermitentă.în cvartalul de blocuri din cartierul Seuca s-a organizat, prin asociația de locatari, o consfătuire de lucru în care s-au discutat unele probleme legate de furnizarea și modul de gospodărire a apei de către fiecare familie în parte.

Zece fete 
și un băiat

La maternitatea Spitalului ju
dețean din Galați a mai venit 
pe lume un copil. Un băiețel do
lofan; căruia părinții i-au pus 
numele Ionel. Este cel de-al 
11-lea copil al familiei Costin, 
din comuna Braniștea, județul 
Galați. Cind a aflat că are bă
iat, tatăl a trintit căciula-n pă- 
mint de bucurie. Pentru că Io
nel este primul băiat al familiei 
Costin. Ceilalți 10 copii sint... 
fete între 2 și 12 ani. Și incă 
un amănunt : coincidența a făcut 
ca Ionel Costin să fie trecut la o 
cifră rotundă in registrul noilor 
născuți la maternitatea respec
tivă in acest an : 3 000. Cifră 
mai mare decît cea înregistrată, 
la aceeași maternitate, in între
gul an 1974.

Se caută 
păgubașul„în ziua de 25 octombrie, între orele 10 și 11, pe cînd mă torceam de la centrul de pîine, am găsit în mijlocul drumului, căzut probabil dintr-un camion, un sul de talpă pentru încălțăminte". Am citat din declarația lui Dumitru Suhov din Tulcea, făcută la miliție, o dată cu predarea sulului de piele găsit. (în paranteză fie spus, nu e o cantitate neglijabilă. Dimpotrivă). Cu toate acestea, deși s-au făcut de către miliție dese apeluri la unitățile tulcene și chiar din alte județe, păgubașul nu s-a prezentat încă să-și ridice marfa pierdută. Te pomenești că cineva o fi și trecut-o la vreun capitol de pierderi cu „acoperire" de motive inventate. Cine-1 descoperă ?

în-

Noaptea, 
pe drumuri 
lăturalnice

t V

Concis, la obiectConsiliul popular al județului Neamț : S-a elaborat proiectul de execuție al lucrărilor hidrotehnice complexe de apărare a orașului Tg. Neamț împotriva inundațiilor provocate de apele Ozanei. Lucrările, estimate la circa 35—40 milioane lei, vor începe în cursul anului viitor și vor fi terminate pînă la sfîrșitul anului 1977.Grupul școlar de construcții Pitești : Delegatul nostru s-a deplasat la T.C.I. Craiova, unitate care nu a virat banii pe perioada de practică a elevilor, cu care ocazie s-a stabilit ca toți elevii să intre în drepturi. La primirea banilor în cont, școala va depune sumele pe carnetele de C.E.C. ale elevilor, comunicîndu-le și acestora.Direcția comercială județeană Botoșani : Gestionara Aurica Dohotaru, de la raionul mezeluri- brînzeturi al unității „6 Martie" Dorohol, a fost sancționată cu „avertisment". Sesizările cuprinse în scrisoarea trimisă de redacție au fost dezbătute cu lucrătorii unității, atrăgîndu-li-se atenția să respecte regulile de comerț, să asigure o servire exemplară a cumpărătorilor. Mulțumim redacției pentru ajutorul acordat.întreprinderea de transporturi auto Suceava : Urmare a sesizării privind asigurarea transportului pe rutele Rădăuți — Ciomîrtan și Suceava — Ciomîrtan, vă facem cunoscut că a fost satisfăcută solicitarea prin introducerea unei curse, auto. Menționăm că vom mai introduce o cursă de la Suceava pînă la Ciomîrtan.

O acțiune a miliției județene 
Ilfov : supravegherea, pe timp 
de noapte, a circulației pe dru
murile lăturalnice, secundare. 
Au fost depistate 32 de autove
hicule care transportau mărfuri 
sau persoane, fără forme legale. 
Un exemplu : șoferul Păun Tu
dor de la I.T.A., autobaza 5 Fi
laret, ducea lemne cu camionul 
unui cetățean in comuna Hota
rele. Alte 12 autovehicule au fost 
găsite parcate la domiciliul șo
ferilor. Unul dintre cei 12 șoferi 
sculați din somn e și Ștefan 
Bercu, care venise cu o ditamai 
autobasculantă (33—B—5 376),
proprietatea T.C.l.F. București, 
tocmai in comuna Greaca, la 65 
kilometri de Capitală. Agenții 
de circulație au mai depistat și 
42 de autovehicule cu defecțiuni 
tehnice, unele constituind un 
real pericol pentru siguranța cir
culației. Așadar, acțiunea noc
turnă s-a soldat cu un bilanț de 
natură să-i pună pe ginduri, la 
lumina zilei, pe cei care răspund 
de conducătorii auto de pe ma
șinile statului. Și incă ceva; 
Direcția circulație din Inspecto
ratul General al Miliției ne in
formează că asemenea acțiuni 
vor mai fi întreprinse. Și nu nu
mai in Ilfov.

I Mînzul 
| speriat

Neculat ROSCA

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză.
17.00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea loto.
18,55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Univers științific.
20.20 Film artistic : „Judo" — o 

producție a studiourilor ja
poneze. Regia : Kunio Wata
nabe. Premieră TV.

21.45 Cadran economic mondial. 
22,00 Ritm și melodie.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Amintiri de vacanță.
17,15 Ancheta T.
17,45 Tineri soliști de muzică 

populară.
18,00 Vîrstele peliculei. Ediție spe

cială consacrată capodoperei 
clasicului filmului francez, 
Louis Feuillade : „Judex“.

19,05 Imagini coregrafice româ
nești.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Oaspeți în studiourile de con

certe ale Radioteleviziunii.
20.30 Viața economică a Capitalei. 
20,50 Telex.
20,55 Reportaj cu un reporter.
21,10 Seară de operă : ,,Othello"

de Giuseppe Verdi. în rolu
rile principale : Teodora
Lucaciu, Cornel Stavru, Octav 
Enigărescu. Conducerea mu
zicală : Cornel Trăilescu. Re
gia : Jean Rînzescu.

Un cetățean din satul Gotha- 
tea, județul Hunedoara, a ieșit 
in drum cu un minz să-l înve
țe să tragă în ham. Dar nu a 
pornit pe un drum mai lătural
nic, cu trafic redus, ci chiar pe 
mijlocul șoselei naționale, în a- 
propierea căii ferate Deva — 
Arad. La un moment dat, călu
țul s-a speriat și a pornit-o ga
lop direct peste linia ferată, 
chiar in fața trenului de marfă 
20303, aflat in plină viteză. Ac
cidentul a avut un desnodămîn 
tragic : stăpinul calului a dece
dat in drum spre spital.

(Urmare din pag. I)intențiile sint precise. Asemeni cronicarului care cere ca „letopisețele vă hie învățătură", căci „cu acele trecute vremi să pricepem pe cele viitoare", epopeea națională are misiunea să transmită cu mijloacele artei, nu ale pedagogiei, o vastă experiență istorică. Ea trebuie să ne_ ajute să ne cunoaștem mai adînc rădăcinile, textul și contextul istoriei noastre și — prin asta — să ne cunoaștem mai bine și mai cu folos pe noi, cei de azi. Cineva spunea acest lucru foarte limpede : așa cum trecutul nu a fost decît o anticipare a prezentului, prezentul nu poate fi decît o anticipare a viitorului. Acolo unde nu există anticipare, acolo unde nu există răspuns pentru acel „încotro ?“ la care trebuie să răspundă orice meditație, opera își pierde rațiunea de a fi.Pentru o artă care își propune azi mai mult decît oricînd să mărească miza conflictelor sale, să ocolească ciocnirile plăpînde și uneori doar mimate, pentru o artă care vrea să se revigoreze, implicîndu-se în punctele de foc ale epocii sale, epopeea națională nu e numai o ramură, ci o . cale de acces in zona problemelor de

mare anvergură politică și socială. Așa cum a făcut-o pînă acum în momentele sale de succes, ea va putea să ridice nivelul general al gîndirii cinematografice, pentru că ea va obliga obștea cineaștilor să privească destinul personajelor nu numai la scara vieții unui om. dar și la scara vieții unui popor. Din acest punct de vedere, filmul istoric trebuie socotit un modelator nu numai pentru conștiința spectatorului, ci și — deopotrivă I — pentru conștiința creatorului.Datele obiective sînt favorabile. Ele încep cu interesul maxim pe care îl acordă partidul, în frunte cu secretarul său general. Tovarășul Nicolae Ceausescu a vorbit în numeroase rînduri despre valoarea educativă a filmului istoric, a făcut și face recomandări menite să înscrie filmul istoric pe orbita unui program ideologic și cultural de importanță națiorfklă. Publicul, așa cum spuneam la început, a creat un climat de receptivitate în jurul producțiilor cinematografice de inspirație istorică. într-o țară cu o populație de 21 milioane locuitori. „Mi- hai Viteazul" a înregistrat 8,9 milioane bilete-spectatori ; „Ștefan cel

Mare — Vaslui 1475“ — 3,4 milioane bilete-spectatori, „Tudor" — peste 11 milioane spectatori.Asemenea date, bineînțeles, obligă. Ele arată că eforturile trebuie îndreptate cu precădere și seriozitate în ci te va direcții esențiale. Voi cita două.
ceste idealuri. Pentru aceasta, realitățile istoriei trebuie cunoscute și „în mare", dar și „în mic", adică și în aspectul lor general și în expresia lor particulară. Lupta dintre cotropiți și cotropitori, dintre împilați ș.i împilatori pare adeseori simplificată, stilizată, adică redusă la ges

„Epopeea națională"
Rigoarea adevărului coneret-isto- ric. Această rigoare n-are voie să istovească sau să imobilizeze imaginația artistică. Sîntem însă într-un gen în care fantezia cea mai înaripată nu are permis de zbor decît deasupra unui teritoriu guvernat de legi obiective și populat de adevăruri concret-lstorice. Istoria țării noastre este străbătută de la un cap la altul de idealul de dreptate, de libertate, de unitate, de neatîrnare, dar fiecare epocă a avut felul său propriu de a-și afirma și apăra a-

turi despre care se crede că sînt „universal valabile", dar valabilitatea acestora este cel puțin discutabilă. Caricaturizarea, pe de o parte, și hieratizarea, pe de altă parte, schematizează un trecut care n-a fost deloc schematic.Monumentalitatea. Este neîndoios că un gen inspirat de evenimentele cruciale ale istoriei unui popor și desfășurat pe spații care reclamă fresca are vocația marilor proporții. Amploarea nu încape în

miniaturi. Grupurile statuare nu se lucrează în filigran. Simfoniile nu se cîntă la fluier. Cînd monumentalitatea ideii se confundă cu monumentalitatea recuzitei este păgubitor, aproape la fel de păgubitor ca atunci cind cineastul speră să-și lărgească orizontul operei sale pe planșeta scenografului și să dinamizeze spiritul prin intermediul cavaleriei. Nu trebuie să fii neapărat istoric ca să înțelegi că zbuciumata noastră istorie a conținut, într-adevăr, o importantă cantitate de spectaculos, dar că acest spectaculos nu s-a exprimat în copleșitoare splendori exterioare ; dimpotrivă, cadrul a fost deseori de o foarte mare și foarte demnă modestie. Dar spectaculosul, cum ziceam, a existat. El a aparținut în primul rînd dimensiunii interioare a unui popor pe care împrejurările istoriei nu l-au răsfățat. Un popor care a stat de cînd s-a născut cu o mină pe coarnele plugului și cu alta pe flintă, ca să se apere pe sine, ființa sa națională. Unii cineaști nu țin seama, sau țin prea puțin, de această dramatică dimensiune interioară. De aici senzația de alunecare Ia suprafață, într-o lume a alegoriei,

uneori chiar a tablourilor vivante. Culoarea (mai mult sau mai puțin locală) apare în aceste împrejurări stridentă, degradată de un folclor de shop. Țărăncuțele ies în întîmpinarea domnitorului în bluzițe de nailon și sandale de plastic cu toc și fără ștaif. Un aer de travesti suflă peste figuranții deghizați, peste giu- bele, peste comănace, peste cami- lafce. Excesul muzeistic dezechilibrează balanța și miniaturizează sentimentele. Durerea apare teatrală dacă bocetul este introdus ca „un număr" ; curajul apare facil dacă stă doar în virtuțile exercițiului de scrimă ; înțelepciunea milenară pare împuținată cind se exprimă doar prin proverbe și peruci albe de răzeși.Avem toate motivele să fim siguri că mobilizarea de conștiințe militante și de talente de gradul întîi care se desfășoară în această etapă în zona Epopeii naționale va da filmului nostru istoric marele, răscolitorul fior al istoriei unui popor care s-a născut la răscruce de lumi și a hotărît ca la această răscruce să viețuiască, să supraviețuiască. Și să urce.

Doi cumnati»— Hai noroc, cumnate I— Să fie într-un ceas bun, cumnate...Doi cumnați — Aurel Ciurar și Nicolae Carolea, din comuna Sîncel, județul Alba — își dăduseră întîlnire la unul din grajdurile cooperativei agricole de producție. Dar nu se întîlni- seră la muncă, ci să sustragă fiecare cite un porc, ca de pe moșia nimănui. Guițatul rîmă- torilor a ajuns la urechile oamenilor, astfel că cei doi au fost repede prinși.— N-am avut noroc, cumnate 1
Ghilă 
și teatrulDespre Ion Ghilă, angajat Ia Combinatul de celuloză și hîrtie din Drobeta Turnu-Severin, nu prea se știa bine cum muncește, în schimb toți care-l cunoșteau îl lăudau că e un mare a- mator de teatru. Dar alta era, în realitate, „vocația" lui Ghilă : să ia bilete de la teatru, să le distribuie la colegii de muncă, urmînd să depună le încasate. Și Ghilă așa lua bilete, le vindea, dar le „uita" șă le depună, peste alta, s-au adunat ____6 000 de lei. Cînd l-a prins miliția, Ghilă nu a negat. în schimb, a întrebat confidențial : „Spuneți-mi, vă rog, cine a... „suflat" despre afacerea mea ?“. Secret profesional.

sume- făcea : sume- Una vreo

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

I
I
I
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Întîlnire la Consiliul Central al U.G.SJR.Tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., s-a întîlnit joi dimineață cu delegația Uniunii Naționale a Oamenilor Muncii din Guineea-Bissau (U.N.T.G.B.), condusă de Pascoal Alves, secretar general al U.N.T.G.B., care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., face o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră.

Cu acest prilej s-a efectuat un schimb de informații asupra activității și preocupărilor oamenilor muncii și sindicatelor din România și Guineea-Bissau, precum și cu privire la posibilitățile de dezvoltare a legăturilor între U.G.S.R. și U.N.T.G.B.La întîlnire. care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Paul Nagy, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.

Delegația P.C.R. s-aJoi seara s-a înapoiat de la Berlin delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, ‘secretar al C.C. al P.C.R., care a participat la reuniunea Comisiei redacționale, pentru pregătirea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

întors de la BerlinA fost prezent dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București, ,
★Pe aeroportul central din Berlin, delegația P.C.R. a fost condusă de Hermann Axen, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., de activiști ai C.C. al P.S.U.G. A fost prezent Vasile Vlad, ambasadorul României în R.D. Germană.(Agerpres)

Cronica zilei

Vizita delegației Comitetelor 
de Apărare a Revoluției din CubaDelegația Comitetelor de Apărare a Revoluției din Cuba, condusă de Silvano Garcia Martinez, secretar al Direcției Naționale a C.D.R., care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al F.U.S., s-a deplasat, în ultimele zile, în județele Buzău, Galați și Vaslui. Oaspeții au avut întrevederi la consilii locale ale F.U.S., realizînd un util schimb de experiență despre activi

tatea celor două organizații, au vizitat obiective economice și social- culturale din municipiile și orașele Buzău, Rimnicu-Sărat. Galați, Birlad, Vaslui și alte localități.In cursul zilei de joi. Consiliul Național al F.U.S. a oferit, în cinstea oaspeților, un dejun, iar seara, ambasadorul Republicii Cuba la București, Humberto Castello Aldanas, a oferit un cocteil. (Agerpres)
Program de perfecționare în industria chimică

pentru specialiștiCentrul de perfecționare a lucrătorilor din industria chimică împreună cu Oficiul Centrului comun ON.U.D.T. — România au organizat recent un program de perfecționare pentru specialiști din diferite țări. Astfel, un grup de specialiști din Birmania a luat cunoștință de experiența românească în domeniul rășinilor sintetice, studiind fabricarea și utilizarea lor- Pe de altă parte, un număr de chimiști din Argentina, Guineea, India, Jamaica, Malayezia, Uruguay și R. P. Ungară au studiat aspecte legate de prelucrarea materialelor plastice.In cadrul unui alt ciclu de pregătire, un grup de ingineri chimiști din Birmania, Fiiipine, India, Malayezia, Portugalia, Pakistan și Sudan a continuat activitatea de specializare în probleme de petrochimie și in-

din diferite țărigrășăminte chimice. Perfecționarea cunoștințelor s-a făcut atît în cadrul centrului, cit și la marile combinate chimice de la Turnu-Măgurele, Brazi și Borzești.Organizarea unor astfel de cursuri în țara noastră, paralel cu desfășurarea unor acțiuni similare în țări ca R.F. Germania, Austria, Olanda, constituie o nouă confirmare a dezvoltării. impetuoase a industriei chimice românești în ultimii ani. a contribuției pe care specialiștii noștri au adus-o la impulsionarea cercetărilor în acest domeniu. înscriindu-se pe linia politicii 'partidului și statului nostru de dezvoltare a relațiilor pe multiple planuri cu țări de pe toate continentele, perfecționarea specialiștilor din sectorul chimiei va avea loc și în anii următori în țara noastră. (Agerpres). |

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ" nr. 22/1975La împlinirea unui an de la Congresul al XI-lea al P.C.R., revista publică editorialul : Progresul multilateral al patriei socialiste.In continuare sînt inserate articolele : Eficiența actului de conducere social-politică de Mihai Telescu ; E- nergetica în actualitatea social-eco- nomică de Nicolae Mănescu ; 1 Decembrie 1918 : Formarea statului național unitar român de Ștefan Pas- cu ; Medicină și societate de Aurel Moga ; Planul național unic — pîr- ghie hotăritoare a conducerii suverane a economiei naționale de Gheorghe Crețoiu ; Imperativul înfăptuirii dezarmării generale de Constantin Ene. La rubricile CONSULTAȚII și

ȘTIINȚA-ÎNVAȚAMÎNT sînt publicate articolele : Rolul factorului politic în societatea noastră de Marin Nedelea și, respectiv, Cercetare-dez- voltare și priorități în valorificarea bazei de materii prime de Florea Neagu. In cadrul rubricii CREAȚIA LITERAR-ARTISTICA este publicată dezbaterea Grafica, un gen combativ al artelor plastice. loan Voicu semnează Ia rubrica VJAȚA INTERNAȚIONALA articolul Amplu dialog internațional privind instaurarea unei noi ordini mondiale.Revista mai conține și rubricile sale obișnuite : CURENTE ȘI IDEI, CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, REVISTA REVISTELOR.

Președintele Marii. Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Consiliului Legislativ al Republicii Zair. Bo-Boliko Lokonga, cu prilejul realegerii sale în această funcție.
★Ansamblul „Liaonin" din R. P- Chineză, care întreprinde un turneu în țara noastră, a prezentat miercuri și joi, la Timișoara, spectacole de cîntece și dansuri, inspirate din viața, lupta și munca poporului chinez, pentru edificarea socialismului în patria sa, din bogata tradiție culturală, obiceiurile și datinile populare chinezești.
★Filarmonica de Stat „Banatul" a inaugurat joi stagiunea muzicală dedicată tinerilor muncitori din întreprinderile industriale, de construcții și transporturi din municipiul Timișoara. Primul concert, susținut în sala Clubului muncitoresc C.F.R. din localitate, a cuprins piese reprezen-y tative din muzica corală românească și universală, lucrări djn creațiile lui Mendelssohn-Bartholdy, Smetana și Mozart, (Agerpres)

La Matanzas

ApartamentulTIMIȘOARA (corespondentul „Scinteii", Cezar Ioana). Constructorii timișoreni au predat recent la cheie cel de-al 400-lea apartament realizat peste sarcinile de plan pe anul în curs, care coincide și cu cel de-al 18 000-lea apartament construit în actualul cincinal. Fină la finele anului, în această parte a țării vor mai fi “date în folosință alte circa 1 000 de apartamente, astfel că sarcinile inițiale prevăzute pentru perioada 1971—1975 vor fi depășite cu 3 300 apartamente. Demn de menționat este faptul că in acest interval Trustul de con-

nr. 18000strucții-montaj Timișoara a exeoutat și un mare volum de lucrări cu caracter social-cultural și edilitar, care au îmbogățit zestrea urbanistică a orașelor și centrelor muncitorești din județ. Numai în acest an, bunăoară. au fost date în folosință o impunătoare casă de cultură, 16 cămine pentru necăsătoriți cu 4 170 de locuri. 27 săli de clasă, 8 creșe cu 800 locuri, 5 grădinițe cu 720 de locuri, noi spații de învățămînt în cadrul institutelor politehnic și agronomic, internate școlare și cămine studențești cu 1 416 locuri etc.

în Editura politică 
a apărut: 

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 

nr. 9/1975

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 noiembrie. în țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor. Cerul 
va alterna între înseninări și înnorărj, 
care vor fi mai accentuate în jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub.forma de 
ploaie. Vînt potrivit, cu unele intensi
ficări. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 gra
de, izolat mai coborîte în depresiuni, 
iar maximele vor oscila între 2 și 12 
grade. La munte va ninge, iar pe 
alocuri zăpada va fi spulberată. în 
București : Vremea continuă să se ră
cească ușor.

♦ SPORT • SPORT • SPORT « SPORT « SPORT «SPORT
FOTBAL

Grupele preliminare 
ale campionatului 

mondial 1978CIUDAD DE GUATEMALA 20 (A- gerpres). -a- Ieri, la Ciudad de Guatemala au fost stabilite, prin tragere la sorți, grupele preliminare ale celui de-al 11-lea Campionat mondial de fotbal, al cărui turneu final este programat între 1—25 iunie 1978, în Argentina. Echipa României va participa în grupa a 8-a, împreună cu selecționatele Iugoslaviei și Spaniei.Iată și componenta celorlalte grupe europene : grupa I : Polonia, Portugalia, Danemarca, Cipru ; grupa a 2-a : Italia, Anglia, Finlanda, Luxemburg ; grupa a 3-a : R.D. Germană, Austria, Turcia, Malta ; grupa a 4-a : Olanda, Belgia, Irlanda de Nord, Islanda ; grupa a 5-a : Bulgaria, Franța, Irlanda ; grupa a 6-a : Suedia, Elveția, Norvegia ; grupa a 7-a : Scoția, Cehoslovacia. Țara Galilor ; grupa a 9-a : U.R.S.S., Ungaria, Grecia. Cîștigătoarele primelor opt grupe din zona europeană se califică pentru turneul final, iar prima clasată în grupa a 9-a va susține un meci de baraj cu a treia clasată în turneul final al zonei sud-americane. Iată și alcătuirea grupelor zonei A- merica de Sud : grupa 1 : Brazilia, Paraguay, Columbia ; grupa a 2-a : Uruguay, Bolivia, Venezuela ; grupa a 3-a : Chile, Peru, Ecuador. Cîștigătoarele celor trei grupe participă la un turneu, iar primele două clasate se califică pentru turneul din Argentina.
TENIS DE MASĂ: Ieri, la 
Liubliana : România — Anglia 

3—0Joi la Liubliana au început campionatele internaționale de tenis de masă ale Iugoslaviei, la care participă sportivi și sportive din 14 țări. în competiția pe echipe, selecționata masculină a României a debutat cu o victorie, întrecînd cu 3—0 echipa Angliei. Rezultate tehnice : Dobosi — Jarvjs 21—15, 21—13 ; Gheorghe — Day 21—17, 20—22, 21—19 ; Dobosi, Gheorghe — Day, Jarvis 13—21, 21—10, 21—10,
LA C. P. L. FOCȘANI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
GIMNASTICAIncepînd de astăzi și pînă duminică, sala Dinamo din Capitală va găzdui cea de-a 13-a ediție a „Dinamo- viadei" de gimnastică. Și-au anunțat participarea gimnaști și gimnaste de la cluburile Dinamo (U.R.S.S.), Dynamo (R.D. Germană), Dozsa (Ungaria), Levski-Spartak (Bulgaria), Gwardia (Polonia), Ruda Hvezda (Cehoslovacia) și Dinamo (România).Astăzi, concursul începe la ora 17.

HANDBALOrașul Gdansk a găzduit întîlni- rea internațională amicală de handbal dintre reprezentativele masculine ale Poloniei și Cehoslovaciei. Handbaliștii polonezi au obținut victoria cu 19—15 (7—7).în meci tur pentru sferturile de finală ale „Cupei Cupelor" la handbal masculin, echipa elvețiană B.S.V. Berna a întrecut, pe teren propriu, cu scorul de 21—19 (13—8), formația Steaua Roșie Belgrad.
FOTBALPeste 30 000 de spectatori au urmărit la Lisabona meciul dintre selecționatele- Portugaliei și Angliei, contind pentru grupa I a campionatului european de fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). în clasamentul grupei conduce Anglia (8 puncte), urmată de Cehoslovacia (7 p), Portugalia (5 p) și Cipru (zero puncte). Cele mai mari șanse de calificare le are echipa Cehoslovaciei care, la 23 noiembrie, va întîlni formația Ciprului.La Wrexham, intr-un meci pentru grupa a 2-a a campionatului european de fotbal, selecționata Țării Galilor a învins cu scorul de 1—0 (0—0) formația Austriei și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției.

BASCHETCorppetiția europeană masculină de baschet ,,Cupa Cupelor" a programat primele meciuri din cadrul optimilor de finală. Iată rezultatele: Solna Stockholm — Innocenti Milano 71—65; Partizan Tirana — Aspo Tours 83—80; Galatasaray Istanbul — Crystal Palace Londra 91—77; B.C. Hel

Mobilă mai frumoasă, mai trainică

sinki — Estudiantes Madrid 90—80; Olympiakos Pireu — Soma Viena 77—49.
JUDOîn orașul finlandez Turku s-au desfășurat întrecerile campionatelor europene de judo rezervate juniorilor. Cite două titluri de campioni continentali au cucerit sportivii sovietici — prin Tenguiz Khouboulouri (categ. 93 kg) și Mihail Grief (categ. „open"), și sportivi din R. D. Germană — prin Andre Gerdes (categ. 70 kg), și Harald Heinke (categ. 80 kg). La categoria 63 kg, pe primul loc s-a situat polonezul Marian Standowicz.

PENTATLON MODERNPentru a treia oară consecutiv, sovieticul Pavel Lednev a cucerit titlul de campion mondial la pentatlon modern, în întrecerile celei de-a 21-a ediții a competiției, desfășurată la Ciudad de Mexico, Pavel Lednev a totalizat 5 056 puncte, fiind urmat în clasamentul final de Tamas Kancsal (Ungaria) — 5 025 puncte și Jim Fox (Anglia) — 5 016 puncte. în, clasamentul general pe echipe, primul Ioc a fost ocupat de Ungaria (14 703 p), urmată de S.U.A. — (14 444 p) șiU.R.S.S. — (14 299 p). Proba de cros, ultima a campionatelor, a fost cîști- gată de englezul Adrian Parker, care a parcurs 4 000 m în 13’41”3/10.
SAHBoris Gulko (Moscova), Vitali Țes- kovski (Omsk) și Iuri Balașov (Moscova) s-au calificat pentru turneul interzonal al campionatului mondial de șah, ca urmare a clasării lor pe primele trei locuri In turneul de baraj disputat la Soci.

TENISîn turneul internațional de tenis de la Calcutta, americanul Tom Gorman l-a învins cu 6—2, 6—0 pe indianul Krishnan, iar spaniolul Manuel Orantes a dispus cu 6—2, 6—3 de iugoslavul Nikola Spear.
CICLISMîn cursa ciclistă de șase zile de la Miinster (R. F. Germania), după 72 ore de întrecere conduc vest-ger- manii Wilfried Peffgen și Albert Fritz, cu 115 puncte. îi urmează, la un tur, perechile Dieter Kemper — Udo Hempel (R. F. Germania) și Rene Pijnen (Olanda) — Guenter Haritz (R. F. Germania).

La întreprinderea textilă „Ardeleana"

Grijă deosebită pentru protecția muncii țesătoarelorîntreprinderea textilă „Ardeleana" din Satu-Mare se situează între unitățile fruntașe ale Centralei industriei bumbacului, atît prin succesele constante pe care le obține în producția de țesături, cit și prin realizările notabile în asigurarea de condiții optime de muncă, de u- șurare a efortului fizic și de sporire a capacității creatoare și productive a tuturor categoriilor de muncitori și muncitoare. După cum ne informează inginerul Alexandru Mic, directorul unității, prin eforturile conjugate ale comitetului oamenilor muncii, comitetului sindical și cabinetului de protecție a muncii, au fost materializate valoroase măsuri tehnice de sporire a gradului de securitate a muncii țesătoarelor. Prin acțiuni de autoutilare. toate războaiele automate au fost prevăzute cu a- părători suplimentare la capace

le de vatale, evitîndu-se astfel accidentele prin eventuala desprindere a suveicilor. Au fost, de asemenea, confecționate cărucioare speciale, pliante, care pătrund in cele mai înguste locuri de muncă, de unde ridică și transportă sulurile de urzeală.Măsurile tehnice sînt completate cu acțiuni complexe de instruire și educare a angajați- lor în spiritul grijii pentru respectarea normelor de protecție a muncii. La instruirile lunare sînt prezentate (și comentate cu cazuri concrete din fabrică) filme pe tema protecției muncii, create de colectivul de cineaști a- matori din Întreprindere. Au fost proiectate filme ca „Ziua de lucru a țesătoarei", „Accidentul de muncă poate fi evitat", și este în curs de realizare un film pentru protecția muncii lucrătorilor de la transportul intern. (Octav Grumeza, corespondentul „Scînteii").
Realizări ale meșteșugarilor buzoieniîndeplinirea sarcinilor actualului plan cincinal încă din prima parte a anului 1975, de către unitățile de producție și desfacere ale Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești din Buzău, a creat condiții favorabile sporirii substanțiale a rezultatelor economice in fiecare cooperativă. Astfel, pînă la această dată, volumul producției marfă livrată peste prevederile cincinalului) însumează 175 milioane lei.Concentrîndu-și eforturile in direcția îmbunătățirii aprovizionării populației cu bunuri de larg consum, U.J.C.M. Buzău a adoptat ample programe de perfecționare a activității productive de desfacere și prestări servicii, care vizează atît perioada curentă, cit și de perspectivă. In acest context, un loc important îl ocupă specializarea unităților pentru valorificarea mai bună a resurselor materiale locale și satisfacerea cerințelor populației la un nivel calitativ ridicat. Astfel, vor fi înființate două noi cooperative meșteșugărești profilate pe execuția produselor de artizanat și prelucrarea lemnului, metalului și

maselor plastice. De asemenea, vor lua ființă 12 unități proprii de desfacere, dintre care 5 vor fi specializate pe articole de încălțăminte, confecții, artizanat, lemn și metalochimice. Răspîn- direa unităților în mai multe localități din județ asigură o legătură mai directă cu consumatorii și o cunoaștere mai temeinică a cerințelor populației fiecărei zone, in funcție de care își. vor orienta activitatea atelierele de producție.în cooperativele meșteșugărești buzoiene producția de mică serie s-a extins prin valorificarea cupoanelor de mătase, bumbac și lină rezultate din activitatea industriei republicane. O atenție sporită a fost acordată dezvoltării comerțului stradal. Se află in lucru in unitățile productive ale cooperației meșteșugărești 10 tonete ce vor fi amplasate pe arterele orașelor Buzău și Rm. Sărat. în localitățile Buzău, Rm. Sărat. Pogoanele. Nehoiu, Siriu, Beceni și Vintilă Vodă se vor extinde sau se vor înființa noi centre de prestări servicii.
Mihat BAZU
corespondentul „Scînteii"

Preocuparea constantă a colectivului de muncă al Combinatului pentru prelucrarea lemnului Focșani, privind valorificarea superioară a masei lemnoase, diversificarea și creșterea continuă a calității produselor, a fost marcată recent de o nouă realizare importantă. Aici a luat ființă un sector specializat în fabricarea mobilei de artă. El este dotat cu mașini de mare capacitate și de o tehnicitate ridicată, fapt ce a determinat și creșterea gradului de prelucrare a elementelor sculp

tate. Totodată, a crescut considerabil productivitatea muncii, iar capacitatea de fabricație a mobilei stil a sporit de 3.5 ori. Trebuie menționat și faptul că la C.P.L. Focșani se manifestă și o grijă deosebită pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor care muncesc in acest sector de producție, mobila de artă fabricată aici bucurîndu-se de aprecieri elogioase din partea beneficiarilor din țară și de peste hotare. (Dan Drăgulescu, corespondentul „Scînteii").

„EX-LIBRIS"La biblioteca județeană Dolj a fost deschisă prima expoziție de grafică mică „Ex-libris“ din Craiova, Organizată cu concursul a doi neobosiți colecționari . — Iosif Tellman și Da- finel Duinea —. expoziția înmănunchează 300 de lucrări de grafică „Ex-libris“ aparținînd unor talentați graficieni din țară și din peste 25 de țări ale lumii. Prin bogăție și diversitate tematică exponatele alcătuiesc un mic muzeu de artă. (Nicolae Băbălău).
„OCHIUL DE AUR"Artistul fotograf Marx Iosif din Tîrgu-Mureș s-a intors recent in țară cu premiul I și cu medâlia de aur obținute la cea de-a doua Expoziție internațională de artă fotografică de la Novisad — Iugoslavia. La a- ceastă prestigioasă expoziție, denumită „Ochiul de aur", au participat peste 1 000 de artiști fotografi din 32 de țări, fiind prezentate peste 3 500 de lucrări. (Cornel Pogăceanu).

. „VALORI IEȘENE..."La Iași se desfășoară o largă manifestare cultural-educativă sub genericul „Valori ieșene în contemporaneitate". Acțiunea, aflată la o doua ediție, cuprinde manifestări dedicate literaturii, artelor plastice, teatrului, muzicii, științei etc. între aces-

tea s-au bucurat de un deosebit succes spectacolul inaugural intitulat „La fiecare ceas al lașului", discuțiile despre literatură, purtate cu publicul de un mare număr de poeți, prozatori și critici literari, discuții despre dramaturgia românească și universală, susținute de dramaturgi, actori, critici și alți iubitori ai teatrului. Instituțiile de spectacole, casele de cultură,
CARNET

cclwrÂl"
cluburile din întreprinderi au găzduit spectacole-dezbatere, concerte, dialoguri intre creatori și public, expoziții de artă plastică. concursuri gen „Cine știe ciștigă". (Manole Corcaci).
EXPOZIȚIE ITINERANTĂ„în sprijinul cunoașterii științifice". Sub acest titlu a fost elaborată o expoziție itinerantă din inițiativa secției de propagandă a comitetului județean Suceava al P.C.R., primită cu interes de locuitorii satelor din zonele Fălticeni, Suceava, Rădăuți și Cîmpulung Moldovenesc, de mineri, de lucrătorii forestieri. Cuprinzînd, între altele. date despre univers, aspecte din domeniul cosmonauticii, imagini selectate din epopeea

comico-satirică „Să fie lumină" de Jean Effel, reflecții, maxime și cugetări despre ' religie ale unor mari gînditori, precum și instantanee din activitatea pentru răspîndirea cunoștințelor științifice, expoziția constituie un atractiv și convingător mijloc de combatere a misticismului. de cultivare a concepției materialist-științifice despre viață și lume. (Gheorghe Parascan).
SCHIMB

DE EXPERIENȚĂ ‘în Valea Jiului a avut loc un rodnic schimb de experiență pe tema „Activitatea educativă de masă cu filmul, în centrele muncitorești", la care au participat reprezentanți ai întreprinderilor și unităților cinematografice din cîteva importante centre muncitorești ale țării, activiști culturali și de sindicat. Filmele documentare, procesele cinematografice, simpozioanele și dezbaterile care au avut loc în acest cadru s-au soldat cu prețioase învățăminte pentru perfecționarea continuă a activității educaționale cu filmul.La Lupeni s-a desfășurat cea de a treia ediție a „Festivalului filmului de amatori, de ficțiune și animație", în cadrul căruia au fost prezentate 34 de filme, producții a 22 de cine- cluburi participante la festival. Cineclubul „Amafilm" (Lupeni) a fost premiat pentru filmul „Misiunea ’29". (Sabin Ionescu).

Ca înfățișare. Matanzas — capitala provinciei cu același nume — este un oraș cu totul original. El se desfășoară pe orizontală. la marginea unuia din cele mai frumoase golfuri ale Cubei, cale de 100 de kilometri de capitală. Arhitectura vechilor sale edificii, total diferită de aceea în- tîlnită îndeobște In Cuba. numeroasele poduri de piatră care se arcuiesc peste a- pele golfului, porticurile si coloanele din piatră, albastrul apelor mării si sutele de ambarcațiuni care se leagănă în port, toate acestea conferă orașului un aer Venetian.Alături de această Veneție a Cubei coexistă însă un alt oraș, demn de prezentul socialist, un Matanzas industrial, inima unei provincii cu peste 500 000 de locuitori, in care creșterile economice si succesele pe frontul producției au devenit o constantă.Dar cum a luat naștere acest al doilea oraș ? E drept. Matanzas dispunea și în trecut de cîteva o- biective economice. între care portul, adăpostit în golful ce îmbrățișează orașul. E- rau nutine aceste o- biectlve, dar considerate pe atunci suficiente pentru o capitală de provincie a cărei principală activitate economică gravita în jurul trestiei de zahăr. O adevărată renaștere economică a cunoscut provincia In anii socialismului. în această nouă si fertilă perioadă ea a înregistrat un apreciabil avînt economic în toate domeniile, un proces de dezvoltare in

dustrială si agricolă accelerată. Aceasta a determinat si apariția citadelei industriale, a cărei pondere în economia națională devine cu fiecare an mai mare.Pentru a asigura o aprovizionare eficientă cu materii prime Si o distribuție rapidă a produselor finite, volumul cel mai mare de investiții . a fost concentrat in anumite zone. în primul rînd in apropierea porturilor — Cienfuegos. în
CORESPONDENTA 

DIN HAVANA

sud si Matanzas. în nord.Orașul industrial își deschide porțile la intrarea în golful Matanzas si este adăpostit. de fant. de portul cu același nume. Obiectivele industriale. edificate în anii construcției socialiste sînt dispuse de-a lungul șoselei Versalles — Punta de Sabanilla. Aici se află, intre altele. uzina de îngrășăminte chimice „Cubanitro". termocentrala „Jose Marti", statia de încărcare a zahărului „19 Aprilie", moderna tăbăcărie ..Martires de Nan- cahuazu" si multe alte întreprinderi. Tot aici au fost edificate Institutul tehnologic ..Ernst Thăîmann". care pregătește cadrele necesare tuturor obiectivelor din zonă.Activitatea în orașul industrial se desfășoară neîntrerupt, iar realizările nu în- tirzie să se arate. Presa cubaneză anunța, de pildă, că uzina „Cubanitro" și-a depășit pla

nul. Știrea, în fapt, comunica un lucru curent în aceste zile în care, în întimpi- narea primului Congres al partidului comunist. întreaga tară este angaiată intr-un uriaș efort creator. Și aceasta cu atît mai mult cu cit respectiva uzină, unica în tară care produce îngrășăminte complexe și Îngrășăminte granulate si care în 1974 a indeDlinit planul de producție în proporție de 211 la sută, a cîști- gat cîtiva ani la rînd titlul de fruntașă in producție. Dar succese nu mai puțin importante au fost obținute si de celelalte u- nităti industriale, care s-au angaiat să îndeplinească planul anual în 11 luni, ca un o- magiu adus acestui mare eveniment în viata partidului si a tării.Realizările obținute în zona orașului, ca si in întreaga provincie, unde se remarcă îndeosebi succesele cultivatorilor de trestie de zahăr si ale lucrătorilor din marile complexe agrozootehnice. impun, la rindul lor. o sporire continuă a capacităților industriale din Matanzas. Acum se lucrează intens la edificarea altor două obiective : o termocentrală, care va putea să producă zilnic circa 800 000 kWh energie electrică, si o instalație de încărcare a zahărului In saci. O- biective care in cu- rind se vor adăuga zestrei economice a acestui important nucleu industrial al Cubei socialiste.
M. FABIAN

„Soiuz-20“ și „Saliut-4“ au format 
un nou tren spațial

MOSCOVA 20 (Ager
pres). — După cum a- 
nunti agenția T.A.S.S., 
a fost realizată cupla
rea navei cosmice so
vietice fără pilot „So
iuz—20", lansată la 17 
noiembrie a.c.. cu sta
ția orbitală „Saliut-4“, 
care a fost plasată pe 
o orbită circumterestră 
la 26 decembrie 1974.

După plasarea navei 
„Soiuz—20“ pe orbită 
au fost efectuate ma

nevrele in vederea a- 
propierii și cuplării, 
folosindu-se sistemele 
radiotehnice si ordina
toarele de bord.

După cum se știe, 
stația orbitală „Sa- 
liut-4" a fost utiliza
tă pentru explorări 
științifice de echipaje
le navelor cosmice 
„Soiuz—17“ si „Soiuz— 
1S“. La bordul ei au 
lucrat cosmonauta A- 
lexei Gubarev, Gheor-

ghi Greciko, Piotr 
Klimuk și Vitali Se- 
vastianov. Ultimii doi 
s-'au aflat in spațiu 
timp de 63 de zile.

Noul tren spațial so
vietic, realizat prin 
cuplarea lui „Saliut— 
4“ cu nava „Soiuz— 
20“, are ca scop pune
rea la punct și încer
carea unor agregate și 
sisteme de bord ale 
ambelor aparate cos
mice in zbor comun.

„NOUVEL OBSERV ATEUR":

0 municipalitate in impas„La începutul lui octombrie, autoritățile federale ale S.U.Ai. își anunțaseră decizia : orașul New York trebuie lăsat să dea faliment. Pentru a-și justifica decizia, autoritățile au apreciat ca „un lux intolerabil în vremea de azi" să se acorde facilități celor 265 000 de studenți ai săi. să se asigure asistență sanitară populației orașului, să fie școlarizați copiii din ghetouri — măsuri adoptate în ultimii ani de municipalitatea new-yorkeză. Falimentul New Yorkului urma să „servească drept exemplu" pentru alte orașe americane care ar încerca „să adopte măsuri cu caracter social intr-un context capitalist".în ultimul moment, Congresul a- merican a hotărît să acorde un răgaz New Yorkului, sub forma unor înlesniri financiare, in fapt un simplu balon de oxigen. Dar ajutorul federal a fost însoțit „de condiții atit de draconice și de penibile, incit nici un alt oraș să nu fie tentat să solicite o astfel de favoare". De pildă. New Yorkul va trebui să concedieze anul acesta 70 000 de funcționari municipali (aproape un sfert din totalul lor), să „înghețe" salariile pe o perioadă de 2—3 ani, să renunțe la controlul asupra chiriilor, să închidă cel puțin 10 din cele 18 spitale municipale, să nu mai acorde subvenții studenților.Or, dacă „planul de asanare" a finanțelor municipale va fi aplicat, grevele se vor succeda fără încetare, ceea ce va accelera lenta agonie în care a intrat marea metropolă a- mericană acum 10 ani. Declinul New Yorkului a început către anul 1950. Alungați din sudul Statelor Unite, apoi din Porto Rico, de mecanizarea agriculturii, mai bine de un milion de negri și portoricani au venit la New York în căutare de lucru, în timp ce peste un milion de albi — în special comercianți și meseriași — au părăsit cartierele în care au pătruns acești „imigranți".Ca urmare a tuturor acestor deplasări, de la 8 milioane, populația marii metropole a scăzut la 7,5 milioane, din care aproape o treime sînt negri și portoricani. Proprietarii imobilelor cer chirii tot mai ridicate „imigranților", înghesuiți cite 5—10 într-o singură încăpere, în case dărăpănate, fără ferestre și instalații sanitare, în care șobolanii (4 pe cap de locuitor în Harlem) sint un

real pericol pentru copii. Peste un milion de oameni trăiesc în astfel de cocioabe, construite înainte de lez- gea din 1901, In condiții cind nu se cereau nici măcar un minim de norme sanitare.Aceste cocioabe sortite demolării continuă să facă pbiectul speculațiilor imobiliare. Unul dintre cele mai elocvente exemple este proiectul „Manhattantown" : un grup de antreprenori au achiziționat o zonă de asemenea cocioabe insalubre, anga- jîndu-se să construiască, după demolarea cocioabelor, 2 720 de locuințe. Ei au achitat doar 18 la sută din prețul terenului, apoi au lăsat lucrurile neschimbate timp de șase ani. în această perioadă au continuat însă să încaseze, chirii de la locuitorii cocioabelor. După șase ani, speculanții au dispărut, datorînd o- rașului impozite în valoare de 620 000 dolari. încasările municipalității au scăzut mereu datorită unor asemenea afaceri veroase.Oamenii de afaceri, Ia rindul lor, au început să abandoneze — ca pe o navă care eșuează — „orașul" cel mai poluat, zgomotos și înghesuit din America. După 1969, circa 460 000 de locuri de muncă (unul din șapte) au dispărut. întreprinderile industriale au părăsit orașul datorită lipsei de spațiu pentru extinderea construcțiilor, a poluării (30 tone de praf pe kmp și pe lună în Manhattan), paralizării progresive a traficului... Efectelor acestui exod li s-au adăugat cele ale crizei economice : orașul nu mai oferă acum decît 3,3 milioane de locuri de muncă. Procentul șomajului s-a ridicat la 11 la sută din forja de muncă, el depășind 40 la sută in rindul populației de culoare.Impasul este aproape total. Municipalitatea orașului recurge la Împrumuturi peste împrumuturi pentru a face față cheltuielilor curente. Ea trăiește de pe o zi pe alta. într-o atmosferă de apocalips. New Yorkul moare lent, asfixiat de propriul gigantism și afluxul celor atrași de un vis devenit deșert.Dacă municipalitatea nu ar fi primit în ultimul moment cîteva baloane cu oxigen, amintite mai sus, la 17 octombrie, orele 15, s-âr fi declarat falimentară. Sînt așteptate însă alte scadențe, alte încercări și mai grele, în viitoarele luni".
LOTOCÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 14 NOIEMBRIE 1975EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1 variantă 10% autoturism „Dacia 1 300“ ; cat. 2 : 2,90 a 16 665 lei ; cat. 3 : 4,40 a 10 984 lei ; cat. 4 : 13,15 a 3 675 lei ; cat. 5 : 59,50 a 812 lei ; cat. 6 : 164,30 a 294 lei.REPORT CATEGORIA 1 : 12123 Iei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categoria A : 2 variante 25% a 44 972 lei ; cat. B : 2,65 a 16 290 lei ; cat. C : 7,40 a 5 834 lei ; cat. D : 15,35 a 2 812 lei ; cat. E : 51,45 a 839 lei ; cat. F : 120,60 a 358 lei ; cat. X : 1 489,55 a 100 lei.
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Principalele probleme ale economiei 
în dezbaterea comitetului specializat

mondiale
al O.N.U.

Președintele Perului a primit 
pe ambasadorul României

Evoluția situației din Spania
După încetarea din viață a generalului Franco

DE PRETUTINDENI

daunele provocate, în țărilor în curs de dez- recesiunea economică statele industrializate crizainternațional, statelor insistat

NAȚIUNILE UNITE 20 — Corespondentul nostru transmite : în Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra raportului de activitate al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), dezbateri care au constituit, în fapt, o analiză detaliată a stării economiei mondiale, o trecere în revistă a măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea structurilor de piață în domeniul materiilor prime și produselor de bază.Subliniind primul rînd, voltare de exportată deoccidentale, de inflație și de sistemului monetar numeroși reprezentanți ai socialiste și nealiniate auasupra adoptării unor măsuri eficace pentru a determina schimbarea acestei stări de lucruri. între acestea, s-a subliniat necesitatea îmbunătățirii structurii organismelor economice ale O.N.U., inclusiv a U.N.C.T.A.D. în context au fost avansate o serie de propuneri concrete in vederea celei de-a IV-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., a cărei agendă provizorie reflectă, în prezent, temele majore formulate în Declarația și Programul de acțiune asupra creării unei noi ordini economice internaționale și coincide cu temele identificate de cea de-a VlI-a

sesiune extraordinară a Adunării Generale.In ce privește transferul de resurse reale, majoritatea vorbitorilor au susținut opinia accesului nestingherit al țărilor la resursele internaționale de capital, fără obligația de a adopta metodele de dezvoltare ale statelor industrializate, fără nici un fel de condiții de orice natură ar fi ele și fără a-și limita drepturile suverane permanente asupra resurselor lor naturale.Problema prețurilor, a stabilirii unui echilibru echitabil și remuneratori u între prețurile produselor de bază, agricole și ale materiilor prime exportate de statele în curs de dezvoltare și costul produselor industriale importate de ele din statele dezvoltate a format un principal punct de referință în cadrul .dezbaterilor. Au fost, totodată, relevate necesitatea accelerării creșterii ponderii statelor în curs de dezvoltare în comerțul mondial, imperativul eliminării practicilor discriminatorii și restricționiste din calea circuitului mondial liber de bunuri materiale, precum și rolul major ce revine U.N.C.T.A.D. în liberalizarea comerțului internațional, pentru facilitarea progresului economic și social în lume, în special în țările în curs de dezvoltare, pentru realizarea unor pași spre edificarea unei noi ordini economice internaționale.

pre-In dez- de din-

LIMA 20 — Corespondentul nostru transmite : Președintele Perului, general de divizie Francisco Morales Bermudez, a primit pe ambasadorul României la Lima, loan Comănescu, care i-a transmis, cu acest prilej, un mesaj de prietenie din partea ședintelui Nicolae Ceaușescu. mesaj se relevă eu satisfacție voltarea ascendentă a relațiilor prietenie și colaborare rodnicătre România și Peru, exprimîndu-se convingerea că raporturile de cooperare dintre România și Peru se vor extinde în continuare pe multiple planuri, contribuind la înfăptuirea dezideratelor de progres și bunăstare ale celor două țări și popoare. Totodată, în mesaj sînt exprimate urări de noi succese în desfășurarea procesului peruan de transformări revoluționare și in realizarea aspirațiilor

de progres și prosperitate ale poporului peruan prieten.Exprimînd bucuria deosebită pe care i-a prilejuit-o primirea mesajului, șeful statului peruan a rugat să fie transmise președintelui Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri. El a evidențiat, totodată, continua dezvoltare și consolidare a relațiilor prietenie și colaborare dintre două țări și popoare, subliniind un rol deosebit în această l-a avut vizita întreprinsă de ședințele Nicolae Ceaușescu, preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Peru, în 1973. Președintele Francisco Morales Bermudez a arătat că guvernul peruan dorește să asigure continuitatea și amplificarea relațiilor cu România, urmărind traducerea în viață a acordurilor semnate între cele două țări.

de cele că privință pre- im-

MADRID 20 (Agerpres). — Generalul Francisco Franco, șeful statului spaniol, a încetat din viață joi dimineața, la spitalul La Paz din Madrid, in vîrstă de 83 de ani.După decesul său, conducerea .statului a fost preluată interimar de un Consiliu de regență. Acest organism este alcătuit din președintele parlamentului (Cortes). Alejandro Rodriguez de Valcarcel, de Zaragoza, Cantero generalul de armată Larrazabal.Urmind o excepțională, întrunit joi
arhiepiscopul Cuadrado. și Angel Salasprocedură Consiliul după-amiază,de urgență de regență, a hotă-

Prima sesiune a Comitetului ad-hoc pentru restructurarea
sectoarelor economic și social ale O.N.U.

E. Honecker-A. CunhalBERLIN 20 (Agerpres). — Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a avut convorbiri cu Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. Portughez, aflat într-o vizită in R. D. Germană. Cu acest prilej a avut loc o informare reciprocă privind situația din cele două țări și au fost discutate probleme internaționale actuale. precum și ale colaborării dintre cele două partide.
al C.C. al P.C.R., prim-se- Comitetului județean Teal P.C.R., a fost primită de Voislav Srzentici, secre-

Plenara C. C. al P. C

decrete-le- spre apro- speciale a unul refe- Juan Car-
rît să propună o serie de ge extraordinare, supuse bare Comisiei legislative parlamentului, între care ritor la numirea prințului los de Borbon drept „căpitan general al forțelor terestre, maritime și aeriene", titlu pe care l-a deținut în Spania numai generalul Franco ; un al doilea restabilește „registrul special al Casei regale", abolit în 1931 printr-o dispoziție specială ; iar alt decret-lege stabilește ca ziua de sîmbătă să fie rezervată ceremoniei de depunere a jurămîntului de către prințul Juan Carlos de Borbon, în calitate de șef al statului.

Declarații și mesaje ale reprezentanților forțelor politice 
din Spania în sprijinul reinstaurării democrației, 

legalității și libertăților politicedate joi publicității speciale, reprezen- politice din Spafna speranța că odată cu viață a generalului

în cadrul lucrărilor primei sesiuni a Comitetului ad-hoc pentru restructurarea sectoarelor economic și social ale organizației, majoritatea celor care au luat cuvîntul, pină în prezent, au subliniat că este necesar să se treacă imediat și cu hotărîre la activitatea de elaborare a procesului de restructurare a sectoarelor vizate direct, pentru a le spori rolul și capacitatea de acțiune, în cadrul eforturilor generale de promovare a unei noi ordini economice internaționale.Luînd cuvîntul la dezbateri, delegatul român Marian Chirilă a evidențiat că pentru a spori rolul O.N.U. în procesul instaurării noii ordini e- conomice. Adunarea Generală trebuie să includă pe agenda de lucru a sesiunilor sale ordinare sau extraordinare examinarea sistematică a problemelor economice, a modului in care sint realizate programele internaționale de măsuri și acțiuni, creîn- du-se, in acest scop, structuri organizatorice corespunzătoare. Consiliul

economic și social trebuie să-și organizeze astfel lucrările, incit să a- sigure într-o manieră concretă urmărirea și coordonarea mai eficace a modului în care instituțiile ce compun sistemul ON.U. transpun în practică obiectivele înscrise în programele economice privind instaurarea noii ordini economice șl sprijinirea dezvoltării mai rapide a țărilor in curs de dezvoltare.România — a arătat vorbitorul — se pronunță în mod hotărît pentru înfăptuirea principiului universalității Organizației Națiunilor Unite și a tuturor instituțiilor sale economice, pentru asigurarea participării active și directe, pe baza egalității depline în drepturi a tuturor statelor, la activitatea sistemului, pentru aplicarea consecventă a principiului repartiției geografice echitabile a locurilor în toate organismele sistemului economic și social, pentru generalizarea metodei de desemnare, prin alegeri, a statelor membre.

din CehoslovaciaPRAGA 20. — Corespondentul A- gerpres transmite : La Praga au avut loc, joi, lucrările plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a dezbătut raportul Prezidiului C.C. al P.C.C. cu privire la principalele sarcini ale dezvoltării economiei naționale în anul 1976. Comitetul Central a adoptat o hotărîre în legătură cu documentul dezbătut. în încheierea lucrărilor, secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Husak, a rostit o cuvîntare.

Vizita delegației 
de activiști ai P. C. R. 

în IugoslaviaBELGRAD 20 (De Ia corespondentul nostru). — Delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Cornel Onescu, membru cretar al leorman miercuritar în Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. In cadrul convorbirii s-a făcut un schimb de păreri privind preocupările actuale din cele două țări în construcția socialistă, îndeosebi în dezvoltarea agriculturii.Joi dimineața, delegația s-a înapoiat in Capitală.
LISABONA

portughez a hotărit 
să-și suspende activitatea

MOSCOVA Semnarea

unor documente
sovieto-italiene Cu

„F.A.O. trebuie să aducă o contribuție importantă 
la instaurarea unei noi ordini economice internaționale"

5

Intervenția reprezentantului român la Conferința F.A.OROMA 20 — Corespondentul Ager- pres transmite : în comisia I a celei de-a 18-a conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură — F.A.O., a fost abordat punctul de pe ordinea de zi intitulat : ..Examinarea tendințelor și politicilor pe termen lung în domeniul agroalimentației. ținind cont de recomandările Conferinței mondiale a alimentației și de declarația și programul de acțiune privind instaurarea unei noi ordini e- conomice internaționale".Reprezentantul permanent al țării noastre la F.A.O.. ambasadorul Ia- cob Ionașcu, a arătat că România apreciază că această organizație poate și trebuie să aibă o contribuție importantă la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. F.A.O. și statele mem-. bre ale organizației — a subliniat vorbitorul — trebuie să ia măsuri ur-. gente in vederea eliminării fenomenului de subdezvoltare agricolă și industrială existent în lume, pentru lichidarea împărțirii anacronice a lumii în state bogate și sărace. în dezvoltate și subdezvoltate. Aceste măsuri trebuie să contribuie, în primul rînd, la creșterea substanțială și diversificarea producției agroalimenta- re in țările în curs de dezvoltare.

F.A.O. este chemată, de asemenea, să întreprindă acțiuni concrete de natură să contribuie la formarea de noi cadre calificate necesare procesului de dezvoltare a agriculturii și la dezvoltarea cercetării științifice in acest domeniu al economiei.Vorbitorul a arătat că resursele necesare înfăptuirii acestor deziderate pot fi asigurate și prin reducerea bugetelor militare ale tuturor statelor și alocarea unei părți din suma rezultată pentru dezvoltarea agricolă a țărilor în curs de dezvoltare. Pentru ca organizația să poată răspunde exigentelor contemporane, a arătat reprezentantul român, este imperios necesar ca F.A.O. să-și perfecționeze continuu mecanismul său instituțional. să-și revadă normele și metodele de lucru, regulile de procedură, în așa fel incit să creeze condiții pentru o participare mai largă și mai activă a tuturor statelor membre la activitatea organizației. în acest sens, vorbitorul a sprijinit documentul prezentat de un grup de state în curs de dezvoltare, printre care Algeria, Cuba. Mexic. Panama, Peru. Venezuela. referitor la reformele de structură care trebuie aduse F.A.O. și la înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale în domeniul alimentației și agriculturii.

MOSCOVA 20 (Agerpres).prilejul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Uniunea Sovietică președintele Italiei, Giovanni Leone, joi, la Moscova, miniștrii de externe ai celor două țări, Andrei Gromîko și Mariano Rumor, au semnat declarația sovieto-italiană, care trasează cadrul general al viitoarei colaborări dintre cele dohă state. Miniștrii de externe au semnat, de asemenea, a- cordul de colaborare economică pe perioada 1975—1979 și acordul privind suprimarea dublei impuneri în domeniul construcțiilor de nave. La semnarea documentelor sovieto-italiene, informează agenția T.A.S.S., au fost prezehți președintele Giovanni Leone și Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
NOTA DE PROTEST A LAOSULUI

VIENTIANE 20 (Agerpres). — Ministerul de Externe al Guvernului Provizoriu de Uniune Națională al Laosului a dat publicității o notă în care protestează împotriva unor acțiuni provocatoare tailandeze la frontiera de pe fluviul Mekong. . Nota precizează că, la 17 noiembrie a.c.. nave tailandeze au deschis focul a-, supra unor militari laoțieni și asupra a două sate laoțienc. Partea laoția- nă a ripostat, o navă tailandeză fi- in'd scufundată, iar celelalte silite să se retragă. Tot la 17 noiembrie, a- vioane tailandeze au violat spațiul aerian laoțian. Pe de altă parte, trupe tailandeze au tras cu mortiere și mitraliere asupra unor regiuni populate laoțiene, provocînd pierderi de vieți omenești și daune materiale.Condamnînd energic aceste acțiuni, nota laoțiană cere guvernului Tai- landei să respecte suveranitatea Laosului și să pună capăt actelor de a- cest fel.

CAIRO

LISABONA 20 (Agerpres). — „Cel de-al șaselea guvern provizoriu al Portugaliei a hotărît să-și suspende activitatea pînă cind președintele Republicii și șef al Statului Major General al forțelor armate va asigura condițiile indispensabile exercitării atribuțiilor și autorității sale, pe întreg teritoriul național" — informează un comunicat oficial, dat publicității, joi dimineața, la Lisabona.Se precizează că această hotărîre a fost adoptată in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului de Miniștri al Portugaliei, desfășurată sub președinția premierului Jose Pinheiro de Azevedo, în noaptea de miercuri spre joi.
i o i o g Q

în declarații sau în mesaje tanții forțelor și-au exprimat încetarea din Franco va fi reinstaurată democrația, va fi restabilită legalitatea, ofe- rindu-se garanții pentru manifestarea liberă și plenară a reprezentanților forțelor democratice din țară.Secretarul general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo. a declarat că in prezent este necesar ca „forțele de opoziție — de stingă, de centru, inclusiv cele de dreapta — să acționeze deschis pentru a propune un guvern provizoriu realist, capabil să asigure cea mai mare unitate națională". Este necesar, a spus Santiago Carrillo, ca puterea de decizie să revină cetățenilor spanioli înșiși și să fie instaurat in țară un regim democratic. El a arătat că Junta Democratică și Platforma de Convergență Democratică — cele două glianțe politice care grupează diversele mișcări de opoziție din Spania — trebuie să adopte intr-un timp optim inițiativele care să conducă la realizarea acestor obiective.„După încetarea din viață a Iul Franco, Spania democratică ar putea juca un rol important pentru destinderea internațională, pentru întărirea păcii și securității în Europa" — a declarat Dolores Ibarruri, președinta Partidului Comunist din Spania. în prezent, în țară există condiții pentru transformări democratice, dar a- ceste schimbări nu vin de la sine — a subliniat Dolores Ibarruri. Pentru transpunerea lor în viață este necesară organizarea unor acțiuni largi ale maselor populare. în primul rînd ale oamenilor muncii. Principala sarcină, in prezent, este desfășurarea luptei împotriva franchis- mului fără Franco.„Un capitol întunecat din istoria Spaniei a fost închis, a spus Felipe Gonzales, prim-secretar al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol. Momentul actual este marcat de preo-

cupare și speranța ; preocupare din cauza amenințării cu violența și a provocărilor împotriva democraților, iar speranță cu privire la _ viitorul Spaniei, pe care 90 la sută dintre spanioli îl doresc democratic". El a făcut apel la toate forțele democratice să acționeze in comun pentru făurirea „unei Spânii libere și demne", adăugind că poporul spaniol are nevoie de ajutorul democraților din întreaga lume, și în special din Europa. Rodolfo Llopis, lider al acestui partid, fost președinte al guvernului republican în exil, a apreciat într-o declarație că „nici un regim nu trebuie impus poporului spaniol fără ca acesta să fie consultat în prealabil".Intr-o declarație, secretarul general al Partidului Social Democrat Spaniol, Antonio Garcia Lopez, a cerut prințului Juan Carlos să dizolve organizațiile fasciste, să proclame amnistia politică și să restabilească libertățile democratice. El a cerut armatei să sprijine forțele democratice împotriva ? vechii gărzi fran- chiste : „Franco a murit, iar fran- chismul trebuie să aparțină trecutului".Rafael Calvo Serrer, monarhist liberal, membru al Juntei Democratice, a subliniat că marea problemă a Spaniei de azi este integrarea sa în viața internațională, iar aceasta se poate face numai prin intermediul unui regim democratic. Opoziția democratică, constituită de-a lungul anilor împotriva franchismului, va permite edificarea în Spania a unei vieți politice pe baze noi — a spus el.La rîndul său, președintele Republicii Spaniole în exil, Jose Maldonado, a afirmat că regalitatea nu poate asigura o soluționare pașnică a problemelor Spaniei, Nu există altă soluție — a spus el — decit consultarea prealabilă a poporului spaniol, In cadrul unor alegeri libere și universale.

• VULCAN FURNI
ZOR DE ENERGIE. Vulca’ nul Avatșinski din peninsula Kamciatka urmează să devină furnizor de energie calorică pentru producția energiei electrice într-o centrală termică. Un proiect, elaborat de savanțl și tehnicieni sovietici, prevede executarea in vulcan a unor foraje adînci de 6 km și captarea energiei calorice emanate de lavă. Realizarea acestui proiect îndrăzneț va fi precedată de un studiu amănunțit al vulcanului și a solului din împrejurimile lui. Experții contează că, folosind energia calorică emanată de vulcan, vor putea produce aburi încălziți pînă la o temperatură de 500 grade C. pentru punerea in funcțiune a turbinelor centralei electrice.

• MEDICAMENTE DIN 
ALGE Șl CORALI. Exppr'‘ cubanezi au descoperit în alge, corali și alte viețuitoare marine substanțe care pot fi folosite pentru fabricarea medicamentelor. Un interes, in acest sens, îl prezintă veninurile produse de anumite specii de meduze și corali, care au o largă gamă de aplicații — de la substanțe anticoagulants pînă la stimulatoare ale activității cardiace. Și din alge se pot extrage substanțe care prezintă interes pentru farmacologie. Cercetările au a- rătat că unele din ele pot fi folosite în tratamentul tumorilor.

• PREMIUL „JEAN-LE- 
DUC". Claude Lelouch, cunoscut amatorilor de cinema în special datorită filmului său de succes „Un bărbat și o femeie", a fost distins de Academia Franceză cu premiul „Jean-le- Duc" pentru noua sa creație cinematografică „Pisica și șoarecele". Premiul se atribuie anual unui film care „corespunde cel mai bine gustului francezilor".

• CU PRILEJUL BI
CENTENARULUI INDE
PENDENȚEI S.U.A., tul și Statele Unite var semna un acord in baza căruia celebra statuie a faraonului Tutankha- mon și alte obiecte de artă egipteană veche vor fi prezentate in mai multe orașe americane. Expoziția se va afla timp de patru luni, cu începere de la 1 noiembrie anul viitor, la Washington, Chicago, New York și Los Angeles.

• SUPERTAIFUNUL
JUNE. Centrul meteorologic

agențiile de presă
Convorbiri chino-fruncer -Țg La Pekin au avut loc convorbiri între Ciao Kuan-hua, ministrul de externe al R. P. Chineze, și Jean Sauvagnargues, ministrul afacerilor externe al Franței, aflat într-o vizită de prietenie în China, la invitația ministrului de externe chinez — informează agenția China Nouă.
La Vionaa avut loc 0 noua șe_ dință plenară în cadrul negocierilor privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală.
în convorbirile pe care le-au avut la Belgrad, Ivo Kuștrak, ședințele Comitetului federal slav pentru agricultură, și Earl ministrul american al agriculturii, au convenit că cele două țări au posibilitatea de a promova o amplă cooperare în domeniul agricol, în special în sfera cercetărilor științifice, a specializării și a investițiilor mixte.
Ministrul brazilian al să

nătății, dr' Pau^° de Almeida Ma-

chado, a primit, Ia Brasilia, pe academician prof. dr. Ana Aslan, cu care a avut o convorbire privind unele probleme din domeniul gerontologiei și organizării ocrotirii sănătății.
Acorduri între Iran si 

R.D.G. Președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Horst Sinder- mann, și-a încheiat vizita oficială în Iran, cu care prilej au fost semnate acordul de colaborare industrială și economică și un acord de colaborare culturală. Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a acceptat invitația de a întreprinde o vizită oficială în R.D. Germană.pre- iugo- Butz, PEKIN 20 (Agerpres). — In 
R. P. Chineză a apărut recent, 
in editura „Shang Wu“ din Pe
kin, in cadrul seriei de infor
mații geografice, volumul „Ro
mânia". Bogat ilustrată cu hărți 
și tabele statistice, cartea pre
zintă, pe lingă aspectele funda
mentale ale geografiei fizice a 
României, geografia economică a 
țării noastre, 
evidență 
rale din 
realizate
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BRUXELLES

Energetico in sprijinul dezvoltării

economice

Cind ordinatoarele sint obiect
de tontroversi...

transmit
Premierul Italiei,Ald0 Mor°- l-a primit pe liderul partidului socialist, Francisco de Martino, care l-a informat că partidul socialist nu intenționează să intre în actuala coaliție guvernamentală pînă la viitoarele alegeri generale.
Experiență nucleară. sta- tele Unite au efectuat joi o experiență nucleară subterană la mare adincime, in deșertul Nevada, avînd o putere echivalentă cu 200 000 — 1 000 000 tone de trotil, informează agențiile U.P.I. și A.P. Observatorul seismologie al Institutului de tehnologie din Pasadena, California, a anunțat că intensitatea exploziei a fost de gradul 6 pe scara Richter.

de avertisment din insula Guam a lansat un semnal de alarmă în legătură cu dezvoltarea „su- pertaifunului" June, localizat miercuri după-amiază la circa 200 mile vest de insulă. Specialiștii consideră că taifunul s-ar putea dovedi cel mai distructiv înregistrat vreodată în Oceanul Pacific. Presiunea atmosferică în centrul său coborîse la un nivel record. Viteza vîntului era de 175 mile (282 km) la oră, rafalele atingind în zona centrală 220 mile (354 km) la oră. Insula Guam a fost cruțată de furia furtunii care, miercuri, înainta lent spre arhipelagul japonez. Reamintim că cel mai devastator taifun survenit pînă acum în Pacific, Karen, a avut o viteză maximă a rafalelor de vint de 172 mile (277 km) la oră.
• PROPUNERE INE

DITĂ. Procurorul general din

fiind scoase in 
transformările structu- 
industrie si agricultură' 
după eliberare.

★

Corul „Madrigal", dirijat de 
Marin Constantin, și-a început 
turneul în Marea Britanie cu 
concertele date la Southend-on- 
Sea, Cardiff, Aberystwyth și alte 
localități. Spectacolele s-au bucu
rat de un frumos succes.

Criză de guvern in Son 
MarinO. Marele Consiliu General al Republicii Sap Marino (parlamentul), întrunit miercuri, a hotărît dizolvarea guvernului. Criza se dato- rește demisiei celor trei miniștri socialiști, in. semn de protest față de atitudinea celorlalți șapte membri ai guvernului (aparținînd partidului de- mocrat-creștin), care se opun oricăror schimbări sociale și amină aplicarea programelor de dezvoltare economică a țării. Căpitanii regenți a> Republicii San Marino au preluat conducerea țării pină la formarea unui nou guvern.

Catanzaro, principalul oraș al Calabriei, a dat publicității un raport din care rezultă o intensificare a acțiunilor organizate de mafie în această regiune. In perioada mai 1974 — august 1975, 39 de persoane și-ar fi găsit moartea, îndeosebi ca urmare a rivalităților intermafio- te. In legătură cu aceste acțiuni, 112- indivizi au fost arestați. Raportul propune o serie de măsuri de combatere a terorismului mafiot, un caracter inedit avînd aceea referitoare la internarea mafioților arestați într-o insulă unde se poate ar sigura o pază strictă.

Deși complexul hidroenergetic de la Assuan a intrat în funcțiune în cu peste patru ultima fază a operațiuni care la schimbarea fișării Egiptului, a a- vut loc la sfirșitul lunii octombrie, cind marele lac de acumulare a fost complet umplut. nivelul pei atingi nd maximă de 175 De la sud de suan, pînă dincolo de granița cu Sudanul, pe o lungime de 500 kilometri, a luat ființă astfel cel mai mare lac artificial din lu- înmagazi- > 120 000 cubi

urmă ani, vastei a dus înfă-
a- cota m, As-

me, care . nează peste miliarde metri de apă.Evenimentul cut recent a fost marcat de opinia publică egipteană ca un moment de seamă in viața economică a țării, deoarece barajul de la Assuan, stăvilind apele Nilului și impiedicînd revărsarea lor, a deschis noi perspective extinderii suprafețelor agricole și electrificării Egiptului. în cadrul fes-

petre-

As- ministrul iriga- Abdel Aziz Ata, arăta că patru ani care
tivităților de la suan, țiilor. Aboul in cei .au trecut de la inaugurarea barajului, veniturile realizate de pe urma acestuia se ridică la 10 miliarde de lire, fiind de 20 de ori mai mari decît costul 'construcției grandiosului obiectiv. Ca urmare a irigării unei suprafețe de circa 900 000 de feddani (un feddan=0,42 ha), valoarea producției agricole s-a triplat, iar energia furnizată de centrala fost de 22 kWh.Aceste alături nute făuririi proprii, prospecțiunilor logice, confirmă marile posibilități pe care le are Egiptul de a-și amplifica continuu potențialul economic prin valorificarea resurselor sale naturale, imprimîn- du-se astfel un puternic impuls operei de reconstrucție și dez-

electrică amiliarderezultate, cele obți- domeniulde în unei industrii al extinderii geo-

voltare a țării. După cum arată presa e- gipteană. planul cincinal (1976—1980), care a fost prezentat recent spre aprobare Adunării Poporului, acordă o atenție deosebită dezvoltării industriei, agriculturii, energeticii și sectoare ale miei . naționale, Iul investițiilor cîndu-se la 7—8 miliarde lire. Planul prevede construirea unor obiective de importanță capitală pentru valorificarea resurselor energetice ale țării. Printre biectivele cincinalului se numără ridicarea unor noi centrale e- lectrice pe Nil. crearea primelor centrale nucleare și Ia realizarea proiect al depresiunii Qattara. Realizarea ultimului dintre aceste obiective ar urma să asigure producerea unui volum de energie electrică de patru ori mai mare decît hidrocentrala de la Assuan.

. altor econo- tota- ridi-

o-

trecerea vastului

Nicolae N. LUPU

Informatica a devenit în țările membre ale Pieței comune un capitol de reflecții cu accente amare, dar tot mai frecvent situate în prim plan, plînse timp, grave urmă, țelor, danță naționale, iar în contextul căutării de soluții pentru ieșirea din impas se invocă, ca un prag greu de trecut, neputința în materie de finanțare a investițiilor și a activității de cercetări. Si, totuși, acum ori deloc — este cuvîntul de ordine lansat în materie de ordinatoare de comitetul însărcinat cu problemele de politică industrială al C.E.E., precizindu-se că tendințele actuale în domeniu! informaticii o- teră pentru Piața comună împrejurări care, poate, nu vor mai fi întîlnlte niciodată.Tehnologia producerii ordinatoarelor costă extrem de scump.

de- de prin în for-
Sînt pierderea măsurată rămineri dispersarea lipsa de concor- a programelor

iar trustul american I.B.M. s-a găsit într-o situație favorabilă, care i-a. permis cucerirea pieței americane, mai întîi, și apoi expansiunea în restul lumii. în țările Pieței comune, valoarea ordinatoarelor produse în Statele Unite reprezintă 55 la sută — fapt estimat, la nivelul Comisiei executive a C.E.E., de la Bruxelles. ca fiind foarte grav, concurența americană fiind considerată descurajatoare: Cele nouă țări vest-europe- ne sînt constrinse să cheltuiască sume considerabile pentru a conserva măcar o parte a debușeurilor proprii, sau să caute posibilități de infiltrare în sectoare ale informaticii încă neacaparate de concurenți.Strategii Pieței comune constată însă cu amărăciune că. în majoritatea cazurilor, acțiunile întreprinse de fabricanții de ordinatoare vest-europeni s-au soldat cu grave eșecuri. Se vorbește despre aceasta la mo-

dul cel mai deschis. „Cele două mari industrii de ordinatoare vest-europene — British International Computers LTD și consorțiul franco-vest- germano-olandez Uni- data — sînt mult prea mici pentru a rivaliza în mod eficace cu a- mericanii" — se arată într-un studiu consacrat acestei teme. De altfel, nu se face un secret din faptul că, în cadrul G.E.E., întreprinderile americane de ordinatoare sînt dominante în toate cele nouă țări. în Anglia, americanii dețin 55 la sută din piață, în R.F.G. — 74 la sută, in Franța — mai mult 80 la sută.Desigur, C.E.E. depune armele deși cu întîrziere, caută cu stăruință nele soluții pentru face față unei situații considerate ca dezastruoasă. Dar, deocamdată. perspectiva nu este cîtuși de puțin optimistă.

flcord olandezo-ceho- 
SlOVCSC. urma convorbirilor purtate de miniștrii de externe ai Olandei și Cehoslovaciei. Max van der Stoel și Bohuslav Chnoupek, la Haga a fost semnat un acord de colaborare economică, industrială și tehnică dintre cele două țări.

La Belfast au fost eIiberate' conform instrucțiunilor secretarului de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Merlyn Rees, încă 10 persoane deținute fără judecată, suspectate de a fi participat la acțiuni teroriste.
în urma unei explozii de gaz metan la mina de aur Kloof din vecinătatea localității Fochville din Republica Sud-Africană, 12 mineri negri și-au pierdut viața, iar alți patru au fost răniți.

• 500 DE KILOMETRI 
IN DOUĂ ORE I In 1982> distanța de 500 km dintre Paris și Lyon ar urma să fie parcursă in numai două ore — de două ori mai rapid ca în prezent — ca urmare a intrării in circulație a unui tren de pasageri ultrarapid. Inițiat îh 1967. proiectul unei asemenea legături feroviare fulger se află acum într-un stadiu avansat. Se scontează că supertrenul francez va transporta 15 milioane de pasageri anual.

denuȘi, se u- a

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

anul 1976 a fost
Un protocol bulgaro-pn- 

kiStUneZ Privind dezvoltarea comerțului reciproc în semnat la Sofia. Bulgaria va livraîn Pakistan produse ale industriei constructoare de mașini și electronice și va importa bumbac și țesături din bumbac, tutun, piei și produse din piele.

Convorbiri în problema 
Timarului. Ministrul de externe al Indoneziei, Adarn Malik, a anunțat la Djakarta că reprezentanții celor trei mișcări din Timor, între care - există contradicții privind viitorul politic al insulei, sînt gata să se în- tilnească la Bali în vederea unor convorbiri.

CONFERINȚA CIPEC Măsuri de stabilizare
a situației pe piața mondială a cupruluiLIMA 20 — Corespondentul nostru transmite : La Lima s-au încheiat lucrările celei ministeriale a vernamental al țărilor exportatoare de cupru (CIPEC). care au avut loc între 17 și 19 noiembrie. La actuala reuniune au fost acceptate cererea de intrare în consiliu a Indoneziei, în calitate de membru plin, și solicitările ce i-au fost adresate de Australia și Papua-Noua Guinee, pentru a fi primiți ca membri asociați. Pînă în prezent, din CIPEC făceau parte patru țări — Chile, Peru, Zambia și Zair.

de-a 8-a Conferințe Consiliului intergu- adoptat o serie deConferința a măsuri menite să atenueze dezechilibrul între ofertă și cerere pe piața mondială a cuprului. în acest scop s-a hotărit, ca o măsură pe termen scurt, menținerea reducerii cu 15 la sută a producției de cupru, aplicată de membrii CIPEC începînd din a- prilie anul acesta. Pe termen lung, conferința a decis inițierea unui dialog cu statele consumatoare de cupru, pentru a se promova astfel negocieri apte să conducă la un a- cord privind stabilizarea prețului cuprului.

• ELECTROCARDIO
GRAMA DE BUZUNAR. Supravegherea pacienților suferind de maladii ce reclamă un control permanent va fi mult ușurată și simplificată datorită așa-numitei „clinici da buzunar", realizată de o firmă britanică. Este vorba de un instrument medical în greutate de numai 400 grame, pe care pacientul îl, poartă tot timpul a- supra sa. Micul aparat măsoară și înregistrează pe bandă tensiunea arterială, activitatea cordului și temperatura, bolnavul urmînd să se prezinte periodic într-o clinică pentru a da banda „la citit", fiind astfel scutit de internare.

• „OLIVER’S STORY". Eric Segal, profesor american de filologie clasică, devenit celebru prin publicarea romanului „Love Story", în anul 1970, lucrează in prezent la continuarea cărții sale. Sub titlul „Oliver’s Story", el înfățișează viata eroului din „Love Story", Oliver Barrett IV, după moartea soției acestuia. Cartea va fi publicată în 1976 în editura „Harper and Row" din New York.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București. Plata Sclntett Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale si dlfuzorll din întreprinderi si Instituții Din străinătate, abonamentele se fae prin ILEXIM — Departamentul export-import 
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