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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C. C. al P. C. R

în ziua de 26 decembrie 1975 a avut 
*oc, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Tn cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut și aprobat Programul 
național de perspectivă pentru amena- 
Crea bazinelor hidrografice din Repu- 

ica Socialistă România.
Elaborat pe baza hotărîrilor Plenarei 

comune a C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României din 21—22 iulie 1975, sub di
recta îndrumare a secretarului general al 
partidului, programul național prevede, 
într-o concepție unitară, un ansamblu de 
obiective și măsuri complexe menite să 
asigure amenajarea integrală a apelor 
țării — problemă de interes național — 
și folosirea lor cît mai deplină pentru sa
tisfacerea cerințelor populației și ale eco
nomiei naționale, precum și apărarea îm
potriva inundațiilor a tuturor localităților 
și terenurilor agricole. în acest scop se 
vor realiza — în mai multe etape — am
ple lucrări de sistematizare a întregii re
țele hidrografice a țării, de regularizare a 
tuturor cursurilor de apă, de amenajare a 
unor bazine și lacuri de acumulare, 
rețele de irigații, precum și a unor 
canale pentru desecări. Prin realizarea 
acestor măsuri se vor asigura folosirea in
tensivă a potențialului energetic, conser
varea fondului funciar și combaterea ero
ziunii solului, valorificarea superioară a 
suprafeței agricole a țării și, pe această 
bază, va spori avuția națională, cu con
secințe din cele mai favorabile pentru ni
velul de trai al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
paralel cu lucrările de investiții realizate 
de stat, organele de partid și de stat ju
dețene, municipale, orășenești și comunale 
să asigure ca, în cadrul prevederilor pro
gramului național, la amenajarea cursu
rilor de ape și a altor lucrări să participe, 
prin muncă și contribuție materială, toți 
cetățenii țării ; de asemenea, la realizarea 
acestui program vor participa militarii for
țelor armate și membrii gărzilor patrio
tice.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
Programul național de perspectivă pentru 
amenajarea bazinelor hidrografice să fie 
supus dezbaterii Congresului consiliilor 
populare județene și al președinților con
siliilor populare.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
de asemenea, unele măsuri în vederea in
tensificării traficului fluvial și maritim — 
măsuri care se înscriu în cadrul preocupă
rilor generale pentru dezvoltarea trans
porturilor corespunzător creșterii în ritm 
susținut a economiei noastre naționale. în 
acest sens au fost aprobate propunerile 
de extindere a transporturilor pe Dunăre 
în perioada 1976—1980 și în perspectiva 
1981—1990. Au fost aprobate, de ase
menea, propunerile privind dezvoltarea 
transportului pe calea mării al materiilor 
prime pentru combinatele siderurgice, pe
trochimice și de îngrășăminte situate de-a 
lungul principalelor cursuri de ape din 
țara noastră sau în imediata lor apro
piere, precum și al altor produse impor
tate sau destinate exportului.

Comitetul Politic Executiv a pus în fața 
guvernului, a ministerelor economice,

chemate să contribuie la înfăptuirea aces
tor măsuri, sarcina de a trece, pe baza 
unor programe concrete — corespunzător 
prevederilor cincinalului 1976—1980 — la 
dezvoltarea și diversificarea flotei fluviale 
și maritime, a capacităților portuare, la 
amenajarea unor noi porturi, la îmbună
tățirea condițiilor de navigație pe Dunăre.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat propunerile privind reașezarea 
prețurilor de producție și de livrare ale 
produselor din ramura construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metalelor, destinate 
exportului și fondului pieței, fabricate de 
unitățile industriei locale de stat și coope
ratiste, precum și a prețurilor de deviz uti
lizate în activitatea de construcții-montaj.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a luat în discuție unele mă
suri privind organizarea și desfășurarea 
Congresului consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor populare.

Comitetul Politic Executiv a constatat că 
pregătirile se desfășoară în mod cores
punzător în întreaga țară, ca în toate ju
dețele au fost puse în dezbatere publică 
propunerile de dezvoltare economică și 
socială a comunelor, a tuturor localități
lor, schițele de sistematizare a acestora.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să se 
supună spre aprobare Congresului consi
liilor populare județene și al președinților 
consiliilor populare discutarea următoare
lor probleme : Planul de dezvoltare eco
nomică și socială a României pe cincina
lul 1976—1980, în profil teritorial ; Sarci
nile ce revin consiliilor populare din pla
nul cincinal 1976—1980 în domeniul agri
culturii și industriei alimentare : Sarcinile 
consiliilor populare în domeniul investiții
lor, construcțiilor și sistematizării localită
ților și în domeniul edilitar; Programul 
fientru conservarea și dezvoltarea fondu- 
ui forestier în perioada 1976—2010 și 

Programul național de amenajare a bazi
nelor hidrografice ; Planul pregătirii forței 
de muncă și principalele măsuri de îmbu
nătățire a activității în domeniul învăță- 
mîntului, culturii și sănătății publice ; Mă
suri pentru perfecționarea activității consi
liilor populare, pentru dezvoltarea demo
crației și participarea maselor la condu
cerea vieții economico-sociale.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat o infor
mare cu privire la vizita oficială de prie
tenie a prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, președintele Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei, și la vi
zita oficială de prietenie a tovarășului 
Manuel Pinto da Costa, secretar general 

- al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și 
Principe, președintele Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe, la rezultatele 
convorbirilor purtate cu aceste prilejuri.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
profunda satisfacție pentru noua întîlnire 
dintre șefii de stat ai României și Cam
bodgiei, care a avut loc la puțin timp 
după victoria obținută de poporul cam
bodgian în lupta împotriva imperialismu
lui, pentru apărarea independenței, a 
dreptului de a-și făuri o viață liberă, co
respunzător năzuințelor sale — cauză 
care s-a bucurat de întreg sprijinul și so
lidaritatea militantă a poporului român, a 
partidului și țării noastre.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe de
plin Comunicatul comun româno-cambod- 
gian, dă o înaltă apreciere convorbirilor 
la nivel înalt, care au deschis noi perspec
tive dezvoltării colaborării celor două po- 
fioare, în interesul reciproc al progresului 
or, întăririi solidarității în lupta pentru o 

nouă ordine economică internațională, 
pentru raporturi de deplină egalitate între 
toate națiunile, pentru o lume a păcii, mai 
dreaptă și mai bună.

Comitetul Politic Executiv a salutat cu 
satisfacție rezultatele vizitei tovarășului 
Manuel Pinto da Costa, schimbul de ve
deri dintre șefii de stat ai celor două țări 
care au condus la încheierea unor impor
tante documente pentru dezvoltarea co
laborării pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și în alte domenii de 
interes reciproc, pentru promovarea con
lucrării popoarelor noastre în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru democratiza
rea relațiilor interstatale, pentru instau
rarea unei noi ordini politice și economice 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv aprobă întru 
totul Declarația solemnă comună, precum 
și acordurile și celelalte înțelegeri semnate 
în timpul vizitei tovarășului Manuel Pinto 
da Costa în România și își exprimă con
vingerea că aceste documente slujesc in
tereselor ambelor popoare, cauzei gene
rale a progresului și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv stabilește ca 
guvernul, ministerele și toate celelalte in
stituții interesate să acționeze ferm pentru 
dezvoltarea colaborării româno-cambod- 
giene pe multiple planuri, în spiritul înțe
legerilor și concluziilor convorbirilor la ni
vel înalt, al comunicatului comun, să ia 
măsuri pentru realizarea, în cele mai bune 
condiții și la termenele stabilite, a acor
durilor și a celorlalte documente încheiate 
între Republica Socialistă România ^i Re
publica Democratică Sao Tome și Prin
cipe.

în timpul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și rezolvat și alte pro
bleme privind activitatea în industrie, 
cooperare economică internațională, în 
învățămînt, în domeniu^ științelor sociale 
și politice.

★
Cu prilejul noului an — 1976, Comite

tul Politic Executiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele Republicii, adresează tuturor 
organizațiilor de partid, comitetelor jude
țene, orășenești și comunale ale partidu
lui, comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, bărbați și femei, tineri si 
vîrstnici — întregului popor cele mai cal
de felicitări pentru rezultatele obținute în 
1975, pentru activitatea plină de abnega
ție consacrată realizării cincinalului îna
inte de termen, progresului neîntrerupt al 
patriei, înfloririi și bunăstării națiunii 
noastre socialiste.

Comitetul Politic Executiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează tuturor cetățe
nilor patriei noi și mari satisfacții în 
muncă și viață, sănătate, fericire și pros
peritate, succese tot mai însemnate în în
deplinirea prevederilor planului pe anul 
viitor — primul an al cincinalului 1976— 
1980 — în înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al Xl-lea al partidului.

Poporul culege roadele
înfăptuirii marelui

angajament național
„CINCINALUL

ÎNAINTE
DE TERMEN"

Tehnică modernă, de înalt randament în noua secție de trâgâtorie a întreprinderii de țevi din Roman 
Foto : E. Dichiseanu
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Fertilizarea ogoarelor 
cu îngrășăminle naturale

O ACȚIUNE CARE TREBUIE SĂ SE DESFĂȘOARE 
FĂRĂ RĂGAZ, ÎN TOT CURSUL IERNII

Sporirea recoltei la toate culturile depinde în mod 
hotărîtor nu numai de aplicarea întregului complex de 
măsuri agrotehnice, ci și de îmbogățirea solului cu 
materii hrănitoare de care au atita nevoie plantele, 
în această privință îngrășămintele naturale constituie 
o rezervă aproape inepuizabilă: gunoiul de grajd 
rezultat din fermele în sistem gospodăresc ale unită
ților agricole, cel de la complexele zootehnice și, bi
neînțeles, tot ce strings țăranul de la animalele pe 
care le crește în gospodăria individuală. Ținînd seama 
de numărul de animale existente, se apreciază că, 
anual, rezultă circa 50 milioane tone îngrășăminte 
naturale, al căror conținut în azot, fosfor și potasiu 
depășește pe cel al îngrășămintelor chimice folosite 
în cursul unui an. lată de ce trebuie desfășurate largi 
acțiuni în vederea strîngerii șl fermentării corespun
zătoare a gunoiului, transportării lui în întregime pe

terenurile arabile șl administrării Iul în funcție de ce
rințele plantelor.

Ținînd seama de sarcinile mari care revin în 1978 
agriculturii în ce privește sporirea recoltelor la toate 
culturile, este necesar ca organele de specialitate, 
conducerile unităților agricole, cu sprijinul organiza
țiilor de partid și al consiliilor populare, să acționeze 
ferm pentru ca, în aceste zile de iarnă, să fie trans
portate la cîmp toate resursele de îngrășăminte natu
rale. Pretutindeni, în toate comunele și satele, trebuie 
să se lucreze intens, fără răgaz, cu spirit gospodă
resc, pentru transportarea la cîmp, cu toate, mijloa
cele, a întregii cantități de gunoi de gra|d, care să fie 
administrată în condițiile tehnice cerute, spre a se 
fertiliza suprafețe cît mai întinse. Cum se desfășoară 
aceste lucrări ? lată constatările raidului întreprins de 
corespondenții noștri din județele Alba, Vaslui și Arad.

Timpul bun de lucru, starea cores
punzătoare a drumurilor, precum 
măsurile organizatorice inițiate 
conducerile unităților agricole, 
sprijinul organizațiilor de partid, 
permis ca în județul ALBA să 
transporte la cîmp mari cantități 
îngrășăminte naturale. De altfel, pînă 
în prezent, cooperativele agricole din 
județ au fertilizat peste 2 000 ha cu 
îngrășăminte naturale. Cooperative
le agricole recunoscute pentru spi
ritul gospodăresc al membrilor lor' 
ctim sint cele din Buoerdea Vihoasâî 
Vințu de Jos, Gîrbova de Sebeș, RP 
metea, Lunca Mureș și altele, consti
tuie și acum un bun exemplu. în 
aceste unități s-au fertilizat cu în
grășăminte naturale cele mai mari 
suprafețe de teren.

în contrast cu realizările din uni
tățile fruntașe se situează 10 coope
rative care au neglijat complet lu
crarea. Aceste unități nu au trans
portat pînă în prezent în cîmp nici 
o tonă de îngrășăminte naturale, deși 
au în plan zeci de tone. Se pare că 
au uitat de experiența gospodarului 
înțelept, după care cine se odihnește 
iarna nu are ce culege toamna. Prin
tre aceste unități se află cele din 
Cisteiu de Tîrnave, Crăciunelu de 
Jos, Petrești, Parda, Ungurei etc. în 
mod nesatisfăcător se desfășoară fer
tilizarea terenurilor cu îngrășăminte 
naturale și în alte unități. Cu cîte

și 
de 
cu 
au 
se 
de

2—5 tone îngrășăminte transportate 
in cimp, cooperativele agricole din 
Sintimbru, Totoi, Cergău, Măhăceni, 
Blandiana și altele nu au făcut mare 
lucru. S-a constatat că un număr 
mare de unități așteaptă mijloace 
mecanice pentru încărcarea gunoiu
lui de grajd în remorci. Or. se știe 
că gospodarul harnic se ajută sin
gur. Cum ? Cu furca și lopata, cu 
atelajele. Dar unii au cam uitat 
să țină furca In mînă, nu mai știu 
cum se încarcă un car sau o sanie cu 
gunoi.-Ei așteaptă găaifere >Și ramorci. 
Nu-i o treabă deloc gospodărească. 
De aceea, sînt necesare măsuri ur
gente de impulsionare a ritmului zil
nic de transport, astfel încît supra
fețele planificate să fie în întregime 
fertilizate cu îngrășăminte naturale. 
Toți locuitorii satelor au datoria să 
participe la această acțiune de mare 
importanță pentru sporirea recolte
lor. (Ștefan Dinică).

★
La Direcția agricolă a județului 

VASLUI se apreciază că planul de 
fertilizări cu îngrășăminte naturale 
pe trimestrul patru al acestui an — 
70 000 tone — a fost nu numai reali
zat, ci și depășit. S-au transportat în 
cîmp aproape 135 000 tone gunoi de 
grajd. Dacă precizăm faptul că în 
județul Vaslui, pînă la declanșarea 
campaniei de primăvară, trebuie să 
se transporte în cimp 272 000 tone,

se poate spune că sînt reale condi
ții de a se spori recolta viitoare. 
De altfel, din cele 12 000 ha prevăzu
te, au fost fertilizate 7 000 ha. cu 
deosebire cele destinate culturilor 1- 
rigate, legumelor, cartofilor, plante
lor tehnice, în vii și livezi. Ing. Doina 
Bosînceanu, din sectorul horticol al 
cooperativei agricole de producție 
Negrești, de exemplu, ne explica fap
tul că, pînă acum, în vii, livezi și gră
dina de legume au fost transportate 
aproape 1 000 tone de îngrășăminte 
naturale. Tn ansamblu, ccnneratori< 
de aici au administrat peste 2 600 
tone, îndeosebi pe suprafețele plani
ficate pentru cultura sfeclei de za
hăr și porumbului. Cantități impor
tante, de gunoi de grajd — peste 3 000 
tone — au transportat în cîmp ți 
cooperatorii din Codăești, Berezeni, 
Stănilești, Corni. Potrivit indicațiilor 
date de direcția agricolă județeană, 
transportul se face pe bază de gra
fic pe fiecare formație de lucru 
și prin folosirea tuturor mijloacelor 
de transport. Gunoiul fermentat este 
administrat direct în cîmp, iar cel 
nefermentat se depozitează în plat
forme la marginea tarlalelor. O altă 
măsură întreprinsă se referă la valo
rificarea întregii rezerve de gunoi de 
grajd existentă în gospodăriile popu
lației. Șirul exemplelor pozitive ar
(Continuare in pag. a Il-a)

Au îndeplinit planul anual
INDUSTRIA 

JUDEȚULUI CONSTANȚA 
Cu realizările 

brie, colectivele 
din industria 
și-au îndeplinit 
plan pe acest an la producția 
bală industrială. Se va obține, pe an
samblul industriei județului, o pro
ducție globală suplimentară în va
loare de 170 milioane lei. Se vor rea
liza astfel peste plan importante can
tități de produse fizice, printre care : 
1 300 remorci auto, 3 000 tone îngră
șăminte chimice etc. (George Mi- 
hăescu).

de vineri, 26 decem- 
de oameni ai muncii 
județului Constanța 
integral sarcinile de 

glo-

INDUSTRIA 
JUDEȚULUI OLT

Colectivele unităților industriale 
din județul Olt anunță un nou și im
portant succes : realizarea planului 
anual la producția globală și marfă 
Pînă Ia finele anului 1975, unitățile 
din industria județului Olt vor pro
duce suplimentar produse și utilaje 
în valoare de peste 200 milioane lei. 
între altele, se vor fabrica peste sar
cinile planificate 4 140 tone aluminiu 
și aliaje din aluminiu,' 30 vagoane 
marfă, 230 tone conserve de fructe, 
instalații de irigat și utilaje pentru 
agricultură în valoare de 106 milioa
ne lei, mobilă în valoare de 1 mi
lion lei etc. (Emilian Rouă).

Aspect de muncă din camera de comandă a intreprinderii de sticlărie din BucureștiÎN PAGINA A lll-A

ISTORIA POPORULUI
inepuizabil izvor

al educației patriotice
Fiecare societate a 

avut și are factorii ei 
educaționali. Unii din
tre aceștia sînt de or
din general și au un 
caracter cvasiperma- 
nent, însoțesc poporul 
de-a lungul întregii 
lui existențe istorice ; 
alții sînt specifici u- 
nei anumite orînduiri 
sociale, epoci sau u- 
nui popor. Aceștia din 
urmă apar In funcție 
de nevoile societății, 
de aspirațiile ei. de 
trăsăturile 
ale oamenilor 
alcătuiesc.

Este firesc, 
să relevăm 
care, influențînd min
tea și sentimentele ti
nerelor generații din 
societatea socialistă, ar 
putea concura la obți
nerea rezultatului edu
cativ cel mai adecvat 
în opera de formare a 
omului nou. Sînt. fără 
îndoială, mulți acești 
factori pentru că, pe 
lingă cei creați în mod 
deliberat, o serie de 
asemenea factori apar 
și influențează con
știința fiecărei noi ge
nerații într-un mod, 
aproape, involuntar. în 
fond, fiecare acțiune 
omenească poate fi 
privită și sub unghiul 
de vedere educativ. 
Important este să fie 
judicios folosiți acei 
factori educaționali de 
însemnătate majoră 
care pot modela con
știința umană pe o 
scară colectivă. nu 
numai individuală.

Referitor la modul 
in care fiecare popor 
manifestă receptivitate 
față de factorii edu
caționali, îndrăznesc să

sufletești 
care o
așadar, 
factorii

afirm că poporul nos
tru, poate și datorită 
vechimii lui pe aceste 
meleaguri, este unul 
dintre cele mai recep
tive la amintirea tre
cutului. El și-a șlefuit 
acest cult al moșilor și 
strămoșilor lui în 
vremuri cînd cărțile 
de istorie erau o ra
ritate. Legendele trans-

puncte 
de vedere

mise din generație în 
generație, obiceiurile 
evocatoare, desigur în
depărtate, dar totuși 
cu un miez istoric, 
s-au integrat în viața 
lor de toate zilele și 
nu de puține ori. sub
til, au căpătat valențe 
educative, adecvate 
momentului istoric. 
Unii cronicari au fo
losit din plin bogăția 
moștenirii tradiției is
torice și. la rîndul lor, 
ne-au redat același 
material încărcat cu 
virtuțile talentului lor 
de povestitori, de pa- 
trioți și umaniști.

Știința istorică., dez
voltată în timpurile 
moderne pe baze do
cumentare mai ri
guroase, mai conforme 
adevărului, a căpătat 
de regulă un atribut 
propriu la istoricii ro
mâni : și-a format cu 
vigoare caracterul mi
litant. Toți marii noștri

Istorici s-au devotat 
cercetării trecutului 
poporului român din 
dorința de a-și mobi
liza compatrioții 
fapte deosebite, 
măsura trecutului 
eroic. Unul dintre 
voarele procesului 
nașterii naționale, 
formării României 
moderne l-a constituit 
„regăsirea" trecutului 
glorios, pe care vici
situdinile veacurilor îl 
acoperiseră cu un văl 
de uitare, dar nu 
reușiseră să-l îngroa
pe. Eminescu, cu u- 
riașa lui forță de în
țelegere a Istoriei, a 
fixat într-un vers 
nemuritor tocmai a- 
ceastă punte între tre
cut și viitor în con
știința poporului, aflat 
atunci în pragul re
cuceririi independen
ței naționale : „Ce-ți 
doresc eu ție. dulce 
Românie, Țara mea 
de glorii, țara mea de 
dor ?... La trecutu-ți 
mare, mare viitor" I

în 1848, în timp ce 
trupele marilor impe
rii vecine mărșăluiau 
pe teritoriul românesc,. 
Nicolae Bălcescu, pă
truns de un înalt simț 
al demnității națio
nale. reamintea Euro
pei, dar și compatrio- 
ților săi, tratatele În
cheiate de domnitorii 
români (Mircea cel 
Bătrîn. Bogdan al 
Il-Iea, Vlad Tepeș șț 
Petru Rareș) cu Imps-, 
riu) otoman, prin care.

N. COPOIU

la 
pe 
lor 
iz- 
re-
al

■ ......—-.J..,, 
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS

Sănătoasa insatisfacție comunistă: 
ESTE BUN, DAR POATE FI ȘI MAI BUN

„Asaltul 
Carpaților"

Este genericul sub care pionie
rii maramureșeni au colindat în 
acest an munții și pădurile, poie
nile și izvoarele din ținuturile 
lor atît de pitorești.

— Pe unde au trecut pionierii 
— ne spunea un drumeț — nu te 
mai poți rătăci nici acum, iarna.

Argumente : 38 de echipaje, cu 
peste 500 de purtători ai crava
telor roșii cu tricolor, au execu
tat 11 500 de semne și marcaje, 
plus numeroase indicatoare in
stalate pe trasee turistice în lun
gime de peste 200 de kilometri, 
în masivele muntoase Rodnei și 
Gutîi. în fruntea acțiunii s-a 
situat, și în acest an, același pa
sionat și neobosit animator al 
turismului școlar maramureșan, 
profesorul pensionar Iosif Metz 
din Baia Mare. Aflăm cu bucu
rie că școlarii de aici pregătesc 
în prezent primul „Ghid turistic 
pionieresc". Care ghid se zice că 
e tot atît de bun și pentru 
„orientarea" celor mari.

• Un record în Ialomița • E mult, e puțin ?• Ce spun comuniștii ?
în primăvara acestui an, „Scînteia" 

supunea atenției inițiativa „VECINE, 
ASCULTA-MI SFATUL", modalită
țile practice prin intermediul cărora 
organizațiile de partid sătești din 
județul Ialomița acționează pentru 
generalizarea experienței unităților 
fruntașe. Era în perioada premergă
toare tnsămîntării porumbului, în zi
lele cind comuniștii din comuna Bor- 
cea, luînd pulsul pămîntului, se gîn- 
deau la tot ce au de făcut pentru ca 
toamna munca *să le fie răsplătită 
cu o recoltă cît mai bogată. Pornind

de la diferentele de producție obți
nute de cele trei cooperative din co
mună s-a organizat un schimb de 
experiență, în care argumentele ofe
rite de cooperativa fruntașă — C.A.P. 
Borcea II — i-au convins pe vecini 
cum trebuie să lucreze pentru a se 
alinia și ei în rîndul celor mai bune 
unități.

...Și a sosit toamna, cînd s-au mă
surat rezultatele muncii. în aceste 
momente am revenit pe urmele arti
colului din primăvară. în limbajul 
lor concis, cifrele vorbesc convingă
tor :

’ Cooperativa agricolă Producțiile de porumb în kg boabe STAS
de producție la hectar

realizat în 1974 realizat în 1975
Borcea I 5 400 6 418
Borcea II 7 827 10 542
Pietroiu 5 200 6100

pentru aplicarea inițiativei a scăzut, 
așteptîndu-se probabil ca rezultatele 
să apară de la sine. Inițiativa capătă 
viață, se materializează în rezultate 
concrete atunci cînd este aplicată 
permanent, în activitatea de zi cu zi 
și nu doar cînd se mai interesează 
cineva de la județ de soarta ei.

în această privință, nu poate fi 
omis faptul că pînă și în... ograda 
fruntașilor mai sint încă destule lu
cruri de îndreptat. Sint, bunăoară, 
binecunoscuți la C.A.P. Borcea II 
atît cooperatorii și formațiile de 
lucru care, irigînd. prin brazde, au 
obținut producții de aproape 18 000 kg 
porumb boabe la hectar, cît și cei 
care, întîrziind lucrările de întreținere 
a culturilor, abătîndu-se de la regula 
de a uda 24 de ore din 24, au obținut 
doar 6 000—7 000 kg porumb boabe la 
hectar, recolte care au diminuat sim
țitor producția medie a cooperativei.

PÎRGHIE SIGURĂ 
A EFICIENTEI: 

înnoirea și modernizarea 
producției

I Accidentul... 
| n-a avut loc 
INicolae Cristescu, șef de echi

pă la secția drumuri și poduri 
Orșova, terminase programul de 
lucru. Mergind spre casă, pe un

I drumeag de-a lungul căii ferate, 
a zărit, la un moment dat, o 
șină ruptă. A alergat intr-un

I suflet la autobaza din apropie
re. Idee inspirată. împreună cu 
lucrătorii găsiți la ora aceea in 
autobază, Cristescu a pus umă-

Irul la treabă. Intimplarea a fă
cut ca exact la apariția primului 
tren, treaba să fie gata și pe- 
Iricolul inlăturat. Altfel, cine 
știe ce s-ar fi întimplat... Sigur 
este că un accident n-a avut loc.

| Cu31-TL-430 
la Obor

Autospeciala 31-TL-430, pro- 
Iprietatea Direcției județene de 

poștă și telecomunicații Tulcea, 
a oprit in Oborul din Ploiești. 
Și, cit ai zice „ignat", s-a și 

I transformat in tarabă de vindut 
porci.

— Care mai iei ? Care mai 
Ivrei 7 Porci a-ntîia, dolofani, 

hai noroc și la mulți ani...

Printre cei care s-au apropiat 
de tarabă (scuzați : autospecia- 

Ilă) s-a aflat și un lucrător de 
miliție, curios să afle cum îl 
cheamă pe șofer, șt cum a ajuns 

I tocmai la acest tirg („M-a trimis 
șeful meu, Gheorghe Gramenl, 
de la serviciul aprovizionării al 

I Direcției P.T.T. Tulcea"), de 
unde are cei cinci porci („Din 
comuna Stejaru — Tulcea"), 
de la cine („De la tatăl șefu- 

Ilui"), de ce a nimerit tocmai 
la Ploiești („Cică la Ploiești e 
preț mai mare și eu trebuie să 
țin la preț"). Dar și milițianul a 
ținut la preț și i-a aplicat șo- 

l ferului o amendă tot „a-ntîia“. 
' Cine-l „aprovizionează" insă cu 
■ o amendă (măcar) șt pe șeful 

de la aprovizionare ?

i Ospățul !
’ și musafirii I

Deși organele de miliție atră- 
I seseră atenția celor de la Oco- 
I Iul silvic să-i retragă pădura

rului Constantin Uzea din Su- 
diți (Ialomița) autorizația de 
port-armă, acesta a rămas mai 
departe cu pușca la spinare. 

Zilele trecute a pus arma 
la ochi și a împușcat o căprioa- 

I ră. L-a văzut un trecător, Tre
cătorul a anunțat miliția. Mili
ția i-a făcut o vizită păduraru
lui. Pădurarul tocmai își pregă
tea o friptură. Cînd s-a pome
nit cu musafirii, i-a pierit pofta.

Coniacul > 
și avocatul 

Localul familial „Traian", de 
lingă Foișorul de Foc din Bucu- I 
rești, la o oră matinală. Mai , 
exact, înainte de ora 10, oră de 
la care, potrivit Decretului 
76/1975, este permis să se ser
vească și băuturi alcoolice. Deși 
cunoștea bine acest lucru, os
pătarul Ștefan Mavrodin, bucu
ros de saftea, îl servește pe un 
client cu coniac. După puțin 
timp, apare un control de la 
Direcția economică din Inspec
toratul General al Miliției. Po
trivit prevederilor aceluiași de
cret, ospătarul în culpă este _ a- 
mendat cu 5 000 de lei, Vrînd 
să-i ia apărarea ospătarului, 
clientul cu coniacul sare cu gu
ra și o ține morțiș că și l-a adus 
de acasă și că venise să-l „sa
vureze" intr-o „ambianță spe
cifică". Dar sticla de la bar, 
abia începută, l-a dat de gol. 
Și unde-i lege, nu-i .tocmeală. 
După cum ne informează ofițe
rul de miliție Stelian Almășan, 
clientul era — sau ar fi trebuit 
să fie — chiar un apărător al 
legii, fiind de meserie... avocat. 
Numele lui: Ștefan Manoliu.

Atenție 
la fire!

în ultimul timp, cîțtva cititori 
ai rubricii ne-au semnalat tot 
atitea cazuri in care unii se
meni de-ai noștri, din necunoaș
tere sau, imprudență, se joacă 
în chip periculos cu firele elec
trice. Adeseori, consecințele sint 
dintre cele mai grave. Un băiat 
de 14 ani, din satul Beta, co
muna Lopadea Nouă, județul 
Alba, a aruncat o sirmă lungă 
pe firele de la rețeaua electrică. 
Celălalt capăt al sirmei l-a ținut 
în mină. A fost electrocutat 
mortal.

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA

cu Bpri)inul corespondenților 
„Scînteir

Citind acest tabel, facem o primă 
și îmbucurătoare constatare : față 
de anul trecut. în fiecare din cele 
trei unități producția a marcat o vi
zibilă creștere. Lesne se poate con
stata apoi sporul substantial de pro
ducție la cooperativa fruntașă și 
creșterea, destul de modestă, la ce
lelalte două unități vecine. Pentru 
a sugera și mai bine distanta din
tre... vecini vom adăuga că în timp 
ce cooperatorii din Borcea II au re
coltat 52—53 tone de sfeclă la hectar, 
cei din cooperativele învecinate au 
adunat doar 27—28 tone, adică aproa
pe jumătate. Și tot aici este locul să 
consemnăm o altă cifră deosebit de 
semnificativă : după ce și-au primit 
drepturile, după ce au fost asigurate 
cantitățile de porumb pentru animale 
și fondul de ajutoare, cooperatorii 
din Borcea II au livrat la fondul de 
stat de pe fiecare hectar cite 8 000 
kg porumb !

Persistenta la Borcea a situației 
cînd cele trei cooperative sint vecine 
doar ca hotar între tarlale, nu și 
prin rezultatele pe care le obțin, de
notă, vrînd-nevrînd, insuficienta 
preocupare a comitetului comunal de 
partid pentru ca prin formele și mij
loacele de care dispune să acționeze 
cu fermitate în vederea înlăturării 
binecunoscutelor neajunsuri, în ve
derea generalizării experienței frun
tașilor. Te întrebi ce sentiment în

„SClNTEIA" pc urmele... „SCÎNTEII"

cearcă și mai ales cum reacționează 
secretarul comitetului comunal și pri
mar al comunei cînd zi de zi întîlneș- 
te intr-o parte oameni la lucru, iar in 
altă parte lucrări făcute de mîntuială, 
lipsă de ordine și disciplină și justifi
cări pe care nu le mai cred nici cei 
care le invocă. Firește, reprezentantul 
biroului comitetului județean de par
tid care răspunde de zonă ar putea 
și ar trebui să determine o schim
bare în stilul și metodele de muncă 
ale comitetului comunal de partid, 
ale activiștilor U.J.C.A.P., ale spe
cialiștilor de la direcția agricolă care 
nu se mai pot limita doar Ia înregis
trarea producțiilor unora și ale alto
ra, la constatarea diferențelor din
tre ele.

în ceea ce privește aplicarea ini
țiativei de care am amintit se pare 
că tocmai cei ce ar fi urmat să fie 
beneficiarii ei au înteles-o greșit. A 
aplica inițiativa „Vecine, ascultă-mi 
sfatul" nu înseamnă a organiza o 
suită de ședințe, întîlniri în care să 
se discute la nesfîrșit ce fac unii și 
ce nu fac alții. Or, de la schimbul de 
experiență din primăvară interesul

— Cu toate că sîntem fruntași au 
persistat și în activitatea noastră 
destule nereguli — spunea la un 
moment dat tovarășul Constantin 
Nedelcu, președintele C.A.P. Bor
cea II Ele puteau fi observate și în
lăturate din timp, adică de pe vre
mea cind porumbul era de-o șchioa
pă. Ne-au scăpat, și acum tragem... 
concluzii care să ne folosească in ’76.

Dar concluziile trebuie să vizeze 
fără îndoială și modul în care orga
nizația de partid a asigurat mobili
zarea comuniștilor și prin ei a tuturor 
cooperatorilor la obținerea unor re
zultate cît mai bune. Cu prilejul unei 
analize efectuate de un colectiv de 
activiști de partid s-au constatat de
ficiențe serioase în conceperea și des
fășurarea zi de zi a muncii de par
tid, în analiza periodică a activității, 
în activitatea acestei organizații s-au 
făcut resimțite unele manifestări de 
formalism și superficialitate : adună
rile de partid nu s-au ținut la ter
menele stabilite, materialele prezen
tate în cadrul lor au fost parcă o co
pie fidelă a celor supuse dezbaterilor

Peisaj în alb: Poiana Brașov

0 anomalie 
— sperăm — 
irepetabilă

Cititorul nostru Ion 
Andrei din București 
ne-a sesizat un fapt 
care ne-a reținut în 
mod deosebit atenția. 
Soția sa, împreună cu 
încă două persoane, a 
cumpărat, de la filiala 
din Giurgiu a Oficiu
lui județean de turism 
Ilfov, bilete de trata
ment pentru stațiunea 
Covasna. Dar, cum se 
arată în scrisoare, in 
stațiune s-a comunicat: 
„biletele fiind peste 
contract, nu vă putem 
primi, din lipsă de 
locuri". „îmi exprim 
pe această cale, sub
linia autorul scrisorii, 
indignarea de care 
sint cuprins și rog să 
se ia măsurile ce se 
apreciază pentru ca cei 
vinovați de situația 
penibilă creată să fie 
trași la răspundere cu 
toată seriozitatea".

Ceea ce a și făcut 
Ministerul Turismului, 
căruia i s-a trimis se
sizarea spre soluțio
nare. în răspunsul a- 
dresat redacției se pre
cizează că, pe baza 
cercetărilor efectuate, 
a rezultat justețea se
sizării ; cei vinovați 
au fost sancționați 
pentru eliberarea unor 
bilete de tratament 
peste numărul celor 
contractate. Totodată, 
s-au luat măsuri de 
organizare a activității 
oficiului, în așa fel 
incit să se înlăture 
orice posibilitate de 
producere în viitor a 
unor asemenea ano
malii. care prejudiciază 
nu numai cetățeanul în 
cauză, ci și prestigiul 
oficiilor de turism. 
In privința cazului 
concret sesizat, în răs
puns se subliniază că 
a fost soluționat 
astfel : s-a restituit 
petiționarului, perso
nal, contravaloarea in
tegrală a biletului, cît

și a transportului, care 
a fost suportată de cei 
vinovați. Autorului 
sesizării i-au fost ce
rute scuze, atît ver
bal. de către cel 
care a eliberat biletul, 
cît și printr-o scri
soare ce i-a fost adre
sată de conducerea 
Oficiului județean de 
turism Ilfov.

Pentru întărirea 
ordinii 

și disciplinei 
muncii

Dintr-un amplu răs
puns adresat redacției 
de către Comitetul ju
dețean Mehedinți al 
P.C.R., la o scrisoare 
care sesiza că unele 
cadre cu munci de 
conducere din cadrul 
I.A.S. Corcova comit 
abuzuri — ceea ce face 
ca respectiva unitate 
să înregistreze serioa
se pierderi — se des
prinde că s-au între
prins acțiuni concrete 
pentru : a) cerce
tarea atentă, cu res
ponsabilitate, de către 
un colectiv de activiști 
de partid și de stat a 
tuturor faptelor inse
rate în scrisoare ; b) 
luarea unor măsuri 
radicale, de natură să 
întărească ordinea și 
disciplina muncii, pen
tru a se asigura astfel 
dezvoltarea I.A.S. și 
obținerea unor rezul
tate pe măsura posi
bilităților.

După ce în răspuns 
se fac referiri pe larg 
asupra lipsurilor și a- 
baterilor respectivelor 
cadre de la I.A.S. 
Corcova. se trage con
cluzia că „înregis
trarea de pierderi 
în acest an se dato- 
rește atît condițiiloi 
naturale, dar mai ales 
unor factori de ordin 
subiectiv, cum este in 
suficienta preocupare 
a cadrelor de condu
cere de Ia întreprin
deri și ferme, ca ur

mare a antrenării a- 
cestora în discuții ne
principiale, dăunătoare 
și străine activității 
de producție, ceea ce 
a condus la dezbinare 
și nu la sprijin și co
laborare, indispensa
bile unei activități e- 
conomice normale". 
Totodată, se consideră 
că aceste deficiențe 
existente în organiza
rea și conducerea ac
tivității din I.A.S. se 
datoresc in mare mă
sură și slabei munci 
politice și organizato
rice desfășurate de 
comitetul de partid al 
I.A.S., de organizațiile 
de bază, comitetul de 
sindicat și comitetul 
oamenilor muncii. In 
anii 1974—1975 nu a 
fost analizată nici
odată activitatea co
mitetului oamenilor 
muncii și a comitetu
lui de sindicat.

în încheierea răs
punsului se precizea
ză sancțiunile adoptate 
— mergind pînă la în
locuirea din funcție și 
desfacerea contractului 
de muncă.

In planul de mă
suri întocmit de co
mitetul județean de 
partid cu acest prilej 
sint prevăzute sarcini 
concrete pentru orga
nele de partid și de 
stat competente să în
drume și să controle
ze activitatea I.A.S. 
cum sint : dimensio
narea fermelor, profi
larea și specializarea 
acestora, dotarea teh- 
nico-materială ; îndru
marea tehnică, selec
ționarea. creșterea și 
promovarea cadrelor ; 
efectuarea unui studiu 
privind perspectiva 
dezvoltării fermelor 
din cadrul I.A.S. Cor
cova etc. Se precizea
ză că hotărîrea secre
tariatului comitetului 
județean de partid a 
fost adusă Ia cunoș
tința tuturor comuniș
tilor și a comitetului 
oamenilor muncii din 
întreprindere
Neculai ROȘCA

cu un timp în urmă și n-au ținut 
seama de sarcinile la zi, de modul 
diferit în care au muncit formațiile 
de lucru din cadrul aceleiași coopera
tive ; n-au făcut excepție de la acest 
mod formal, ineficient de lucru nici 
planurile de măsuri propuse spre 
aprobare adunărilor. Inițiativa „ve
cine. ascultă-mi sfatul" are nelimitate 
posibilități de aplicare atît între coo
perativele agricole din comună, cît și 
în cadrul formațiilor de lucru din 
aceeași cooperativă agricolă — fie ea 
chiar fruntașă.

Dar nu atît de reîmprospătarea me
moriei unora cu sfaturi și soluții de 
îmbunătățire a muncii este nevoie 
în primul rînd — ele s-au mai dat 
și sint bine cunoscute — ci de 
intervenția energică a forului ju
dețean, a comitetelor comunale 
de partid pentru a determina 
măsuri practice, concrete, acțiuni per
severente din partea organizațiilor 
de bază din ferme și brigăzi, a con
siliilor de conducere ale cooperative
lor agricole, specialiștilor care să 
ducă la aplicarea neîntirziată a învă
țămintelor pe care le oferă expe
riența unităților fruntașe. Ar fi gre
șit să se creadă că această cerință se 
referă numai la cooperativele agricole 
din Borcea...

De altminteri, asupra acestui, as
pect s-a insistat în mod deosebit în 
cadrul dezbaterilor unei plenare 
a comitetului județean de par
tid. Au fost evocate, față în fată, 
numeroase cazuri ale unor coopera
tive agricole de producție și între
prinderi agricole de stat care, deși 
beneficiază de aceleași condiții ma
teriale. au același pămint bun, obțin 
rezultate diferite, uneori greu de 
comparat. în context a fost puternic 
subliniată ideea că factorul decisiv 
în obținerea unor producții mari de 
cereale în fiecare unitate agricolă îl 
reprezintă omul ; încetățenirea or
dinii și disciplinei în fiecare forma
ție de lucru, îmbunătățirea organiză
rii muncii și efectuarea unui control 
riguros asupra calității lucrărilor, a- 
plicarea peste tot unde este posibil a 
irigării prin brazde sint cerințe 
obligatorii pentru fiecare țăran coo
perator și mecanizator, de la care nu 
poate fi exceptată nici o formație de 
lucru și asupra cărora organizațiile 
de partid sătești au datoria să insis
te cu fermitate și perseverență.

Desigur, relevarea succesului re
alizat de județul Ialomița, care a ob
ținut pentru prima dată în tară o 
producție medie de porumb la hec
tar de peste 5 000 kg boabe, a dat 
un motiv de satisfacție îndreptățită 
participanților la plenară. înseamnă 
mult, înseamnă puțin această perfor
manță ? Accentul pus pe posibilită
țile reale existente In fiecare unitate 
agricolă de a spori în anul 1976 re
coltele de cereale arată starea de ne
mulțumire sănătoasă, proprie comu
niștilor. chiar și față de rezultatele 
bune — stare de spirit aflată la po
lul opus al automulțumirii, comodi
tății, practicii... justificărilor. Exa
minarea exigentă, critică și autocri
tică, a activității din anul acesta — 
notă care a caracterizat dezbaterile 
din plenară — reflectă hotărîrea co
muniștilor din satele ialomițene de a 
acționa de pe acum în așa fel Incit 
recoltele anului 1976 să ilustreze mai 
bine condițiile create, hărnicia agri
cultorilor, potențialul lor și al pă- 
mintului generos al Bărăganului.

Constantin MORARU 
Lucian CIUBOTARU

Unitate de frunte a industriei noas
tre electrotehnice, întreprinderea „E- 
lectromotor" din Timișoara și-a ciș- 
tigat un bun renume in fața benefi
ciarilor interni și a clienților externi 
din peste 30 de țări, în primul rind 
prin nivelul tehnic ridicat al produ
selor fabricate. Aplicînd cu perseve
rență in viată indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, formulate cu pri
lejul vizitelor efectuate in întreprin
dere, colectivul unității raportează că, 
Ia ora actuală, ponderea produselor 
noi și reproiectate reprezintă 91 la 
sută din volumul producției globale. 
Practic, în ultimii patru ani a fost 
modernizată întreaga producție de 
bază a întreprinderii — respectiv, 
producția de motoare electrice.

O analiză chiar succintă a modu
lui de realizare a planului de cerce
tare și asimilare în acest an, de pil
dă, care a prevăzut asimilarea a nu 
mai puțin de 138 de produse noi. a- 
rată că toate sarcinile scadente au 
fost înfăptuite. între altele, au fost 
omologate proto
tipurile electro
motoarelor asin
crone trifazate cu 
cuplu mărit, elec
tromotoarelor cu 
nivel redus de 
vibrații, s-au in
trodus în fabrica
ție electromotoa
rele pentru pom
pele de vehicula
re a lichidului de 
răcire la mașinile-unelte (11 tipuri), 
unele electromotoare pentru mașini 
de filat și răsucit ș.a.

— Faptul că vom intra în noul cin
cinal, „cincinalul revoluției tehnico- 
științifice", cu o producție înnoită a- 
proape în întregime și că in profilul 
de fabricație al întreprinderii sint 
prevăzute numai produse de concep
ție proprie — preciza maistrul Va- 
sile Pop, secretarul comitetului de 
partid din unitate — exprimă atît 
capacitatea tehnică de creație, cît și 
conștiința înaintată a colectivului 
nostru. întregul arsenal al muncii po
litico-educative de masă a fost sub
ordonat acestui țel major : mobiliza
rea resurselor interne, a capacității 
creatoare pentru realizarea unor pro
duse cu performanțe superioare și 
consum redus de materiale. Progra
mele noastre de cercetare și asimi
lări, dezbătute cu comuniștii, cu toți 
lucrătorii, au devenit programe pro
prii de muncă pentru fiecare forma
ție, atelier ori secție. în actualul cin
cinal, pentru realizarea programului 
mare de asimilări, cît și a soluțiilor 
tehnice îndrăznețe alese, am apelat 
și la sprijinul oamenilor de știință, 
al cercetătorilor din institute specia
lizate, din alte întreprinderi.

Citeva exemple concludente. Cu 
sprijinul Institutului de cercetări și 
proiectări electrotehnice din Bucu
rești s-a asimilat procedeul tehnolo
gic de impregnare prin picurare a 
statoarelor și cel de încercare a mo
toarelor în instalații de climatizare. 
Specialiștii institutului „Elecțrouzin- 
proiect" au contribuit la elaborarea 
proiectului pentru standul de probă 
al motoarelor din gabaritul 0—4. iar 
împreună cu cei de la întreprinderea 
„Policolor" din Capitală s-au studiat 
posibilitățile de asimilare a rășinilor 
poliesterice. Cele mai multe cola
borări pe tărîmul cercetării și proiec
tării am avut însă cu catedrele de 
specialitate ale Facultății de electro

însemnări 
de la „ Electro motor

Timișoara

tehnică din Timișoara, care, practic, 
desfășoară cea mai mare parte a ac
tivității lor în întreprindere.

— în cadrul eforturilor pentru ridi
carea parametrilor tehnici ai produ
selor și reducerea consumului de ma
teriale — ne spunea tov. Marin Tă- 
nase. directorul întreprinderii — or
ganizațiile de partid, comitetul oame
nilor muncii au pus pe primul plan 
problemele privind diminuarea și 
buna gospodărire a importurilor, 
creșterea volumului de producție 
destinat exportului. Bunăoară, ini
țial, în planul tehnic pe 1975, am pre
văzut asimilarea a zece noi tipuri de 
motoare electrice, care să înlocuiască 
tot atitea produse similare din im
port, necesare echipării mașinilor-u- 
nelte. Ulterior, reevaluînd posibilită
țile în lumina cerințelor formulate de 
conducerea partidului, am introdus 
în plan încă 11 noi tipuri, a căror a- 
similare se desfășoară în bune con
diții. în planul tehnic pe 1976 au fost 
cuprinse 22 de noi tipuri de motoare 

care in prezent 
se aduc din im
port, existînd rea
le posibilități pen
tru suplimenta
rea sarcinilor In 
acest domeniu. 
Am reușit, tot
odată, să reducem 
consumul specific 
la cele mai im
portante materia
le achiziționate 

din străinătate — și anume, la tablă 
silicioasă și la cupru — prin optimi
zarea constructivă a unui mare număr 
de produse. Pe această cale, întreprin
derea a realizat economii de circa 40 
milioane lei în zece luni din acest an. 
Si încă un fapt care atestă, încă 
o dată, înalta responsabilitate a colec
tivului întreprinderii : nu există nici 
un produs nou asimilat care să nu fi 
fost introdus in fabricația curentă.

Recent, comitetul de partid din în
treprindere a analizat temeinic re
zultatele obținute și unele defi
ciențe care persistă în domeniul cer
cetării și asimilării de produse noi. 
S-a subliniat faptul că, în urma 
comparării riguroase a principalelor 
caracteristici ale motoarelor fabricate 
la „Electromotor" cu cele ale unor 
produse similare realizate de firme 
cu prestigiu internațional, perfor
manțele motoarelor întreprinderii ti
mișorene se situează la nivelul per
formanțelor pc plan mondial ; cu toa
te aceste realizări, comuniștii au 
subliniat necesitatea depunerii unor 
eforturi susținute pentru consolida
rea unui asemenea succes, pentru 
introducerea operativă a cuceririlor 
științei și tehnicii în procesul de 
producție.

Responsabilitatea cu care comu
niști), de la „Electromotor" au abor
dat o problemă atît de importantă 
pentru dezvoltarea continuă a indus
triei noastre electrotehnice —cerința 
permanentei înnoiri șl modernizări a 
producției — virtuțile tehnice și pro
fesionale ale colectivului, care atît la 
producția globală, cît și la export a 
îndeplinit cu mult înainte de termen 
sarcinile actualului cincinal, sint o 
garanție că obiectivele impor
tante ale anului viitor vor fi înfăp
tuite în mod exemplar, în condițiile 
unei eficiente economice superioare.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

0 remarcabilă experiență in
întreprinderea de stat pentru creș

terea și îngrășarea porcilor din Be- 
regsău, județul Timiș, a realizat pla
nul producției globale și marfă pe 
acest an în numai 10 luni. Ca urmare, 
numai cantitatea de carne ce se va li
vra peste plan pînă la sfîrșitul anului 
va însuma 2 000 de tone, iar benefi
ciile suplimentare se vor ridica la 15 
milioane lei. Asemenea rezultate — o 
continuare și o amplificare a celor 
obținute in anii precedenți — situează 
acest complex de creștere industrială 
a porcilor pe primul loc în rîndul 
unităților similare din țară. Este un 
Ioc binemeritat pentru că, în mai pu
țin de un cincinal, complexul de la 
Beregsău a dat beneficii egale cu 
fondurile de Investiții cheltuite pen
tru construirea acestui obiectiv. Este 
explicabil de ce spre această comună 
se îndreaptă sute de specialiști din 
unități similare din țară. Ei se docu
mentează asupra tehnologiilor apli
cate. tehnologii despre care se afirmă 
că se perfecționează mai repede decit 
într-o stațiune de cercetare.

Ce văd sutele de specialiști veniți 
Ia Beregsău din mai toate județele 
țării ? In primul rînd, un sistem de 
reamenajare interioară a maternități
lor de scroafe care permite ca, pe 
același spațiu construit, fără nici o 
clădire sau hală în plus, să fie cres
cut un număr dublu de animale. In 
sectorul de reproducție s-au conceput 

x 9 tipuri de boxe, din care, în urma 
numeroaselor experimentări, s-au pu
tut alege cele mai bune. Rezultatul 
acestei activități este că, în aceleași 
hale, în loc de 1 200 de boxe, cite 
erau, s-au amenajat 2 400. Efectul 
economic al acestor măsuri : numai 
în acest an în complex se obțin 
226 000 purcei, cu 51 000 mai mulți 
față de plan. Iar numărul lor total, de 
la intrarea în funcțiune a complexu

lui și pînă la jumătatea anului 1975, 
a depășit un milion. Sporirea produc
ției se datorește și altor măsuri teh
nice și organizatorice care merită a fi 
relevate. Un apreciabil efect au acțiu
nile de modernizare constructivă sau 
tehnologică. Numai prin extinderea 
canalelor subterane pentru eliminarea 
dejecțiilor la toate categoriile de por
cine se economisesc anual zeci de mii 
de ore de muncă și se asigură condi
ții optime de igienă.

în loc de 300—350 cîți avea înainte tn 
primire. Lucrări asemănătoare pentru 
introducerea fluxului tehnologic in
dustrial s-au făcut și In fermele pre
luate de la Săcălaz, Peciu-Nou și 
altele.

Pentru creșterea producției de car
ne de porc are o deosebită însemnă
tate punerea deplină în valoare 
a fondului genetic al raselor de porci. 
Specialiștii din Beregsău au organizat 
ferme de selecție și de testare a ma

La Beregsău - Timiș performanțe 
în creșterea porcilor

Specialiștii din cadrul acestui com
plex au hotărît să preia și să moder
nizeze, pe baza tehnologiilor pe care 
le aplică, fermele de tip gospodăresc 
aparținînd altor unități agricole de 
stat din județ. Aceste ferme livrau 
anual doar 300—400 tone de carne și 
își încheiau, de regulă, activitatea fi
nanciară cu pierderi. Ele produc 
acum cite 1 500 tone de carne. Ferma 
de la Jimbolia, de pildă, livrează 
anual 17 000 de porci, față de 4 000 cît 
livra in trecut. Aici, ca și ia celelalte 
ferme reamenajate, spațiul dintre 
vechile adăposturi — padocurile asfal
tate destinate plimbării animalelor — 
a fost acoperit, creîndu-se condiții 
pentru a se crește în plus 7 000 de 
porci. Si vechile construcții sint folo
site mai bine prin reamenajări inte
rioare făcute cu ingeniozitate. In fie
care adăpost au fost săpate canale, 
care au fost acoperite cu grătare pen
tru eliminarea dejecțiilor. în acest 
mod a devenit posibil ca fiecare mun
citor să îngrijească, fără eforturi fi
zice suplimentare. 1 000—1 200 porci.

terialului de prăsilă, descoperind 
exemplare la care s-au realizat spo
ruri în greutate de 700—800 g pe zi, 
iar consumul de furaje combinate s-a 
redus la 2,8—3 kg pentru un kilogram 
de spor în greutate. De asemenea, 
datorită metisării industriale intre 
trei rase valoroase se obține un nu
măr mai mare de purcei și se îmbu
nătățește calitatea cărnii. Numai creș
terea randamentului la tăiere înseam
nă un plus de aproximativ 3—4 kg 
carne la fiecare din zecile de mii de 
porci livrați anual. Schemele ds 
metisare au fost puse Ia punct în co
laborare cu cercetători din domeniul 
zootehniei.

Citeva noutăți de ultimă oră, pre
zentate lapidar de ing. Florentin 
Cîrpan, directorul unității, merită să 
fie consemnate. In urma încheierii lu
crărilor pentru creșterea purceilor în 
baterii și prin administrarea furaje
lor cu ajutorul transportoarelor me
canice. s-a ajuns ca un om să îngri
jească 8 000 de purcei. în loc de 1 000 
cît prevăd normativele. Se poate

zootehnie
spune că, în ultimele luni, la Bereg
său a apărut o nouă meserie, aceea 
de mecanic-îngrijitor. Și la sectorul 
de ingrășare au apărut primii meca- 
nici-îngrijitori, care au în primire 
cite 5 000 de porci, față de 800 cît pre
văd normativele. Aceste performanțe 
au devenit posibile deoarece munci
torii, in marea lor majoritate tineri, 
au învățat noi meserii indispensabile 
într-o unitate cu un înalt grad de 
mecanizare și, parțial, de automati
zare a lucrărilor. Alături de îngriji
tori, in complex lucrează numeroși 
mecanici, electricieni, șoferi. Meca
nicii proveniți din rîndul îngrijitori
lor, calificați la locul de muncă, asi
gură buna funcționare a utilajelor și 
instalațiilor și execută multe lucrări 
„de finețe" care țin de specificul 
biologic al producției. Ei aplică cu ri
gurozitate regulile de igienă, contri
buie la menținerea unui microclimat 
normal, care nu lasă prin nimic să se 
întrevadă că, pe un spațiu restrîns de 
18 hectare, se cresc, anual, zeci de 
mii de animale.

Pentru rezultatele economice obți
nute, I.S.C.I.P. Beregsău a fost dis
tinsă cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" și a primit Steagul 
roșu și Diploma de onoare de uni
tate fruntașă pe țară în întrecerea so
cialistă pe anul trecut ; pentru a pa
tra oară consecutiv, unitatea a fost 
distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I. 
Puternic stimulați de înalta prețuire 
acordată muncii lor, crescătorii de 
animale de Ia complexul din Bereg
său se străduiesc să aplice cu inge
niozitate noi metode științifice, să 
perfecționeze tehnologia de creștere a 
porcilor, oferind unităților cu profil 
similar o prețioasă experiență.

C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I)
putea continua cu realizările multor 
cooperative agricole, cum sint cele 
din Drînceni, Duda, Dragomirești, 
Dănești, Deleni-Vaslui. Trebuie arătat 
însă că în altele — Muntenii de Sus, 
Stioborăni. Telejna, Lunca Banului. 
Epureni, Viișoara — nu au fost trans
portate în cîmp decit cantități foarte 
mici de îngrășăminte naturale. Iată 
de ce este necesar ca organizațiile de 
partid din aceste comune să ia mă
suri energice în vederea impulsionă
rii acestei acțiuni de care depinde. în 
mare măsură, nivelul viitoarei recol
te. (Crăciun Lăluci).

*
La ora cînd rîndurile de față sint 

transmise redacției, în aproape tot 
județul ARAD zăpada continuă să 
cadă din abundență. Faptul acesta 
însă nu constituie deloc un impedi
ment pentru desfășurarea unor lu

crări de sezon în agricultură, printre 
care fertilizarea cu îngrășăminte or
ganice și chimice. In dimineața zilei 
de 26 decembrie, un însemnat număr 
de formațiuni special constituite in

este pe sfîrșite. In numeroase coope
rative agricole situate în zona de 
deal sint utilizate atelajele pentru 
transportul gunoiului de grajd, care 
este folosit la fertilizarea terenurilor

Fertilizarea ogoarelor
cadrul stațiunilor de mecanizare pen
tru lucrările de fertilizare au pornit 
la transportul și împrăștiatul îngră
șămintelor. în multe unități agricole 
cooperatiste, cum sint cele din Ira- 
toșu, Șeitin, Vinga, Mailat, Șiclău, 
Olari și altele, datorită bunei organi
zări a muncii, acțiunea de fertilizare

din pomicultură și a ogoarelor de 
toamnă. O situație întocmită la di
recția agricolă județeană evidențiază 
faptul că. pe ogoarele județului Arad, 
au fost transportate și împrăștiate în 
cîmp, pină la 26 decembrie, aproa
pe 327 000 tone îngrășăminte orga
nice dintr-un plan de 454 000 tone.

Din raidul întreprins se desprinde 
însă și faptul că nu peste tot în ju
deț se acordă atenția cuvenită acțiu
nii de fertilizare. Așa este cazul 
cooperativelor agricole din Sintea 
Mică, Aluniș, Horia, Secusigiu, Mișca, 
unde pînă în prezent cantitățile de 
îngrășăminte organice transportate in 
cîmp sint foarte mici. In altă ordine 
de idei, cu toate că în paralel cu ad
ministrarea îngrășămintelor organice 
se fertilizează solul și cu îngrășămin
te chimice, această din urmă lucrare 
se desfășoară în ritm prea lent. Prin
cipala cauză este întîrzierea în livra
rea îngrășămintelor chimice. Urgen
tarea livrării lor este una din cerin
țele la ordinea zilei în județul Arad, 
în toate unitățile agricole fiind asi
gurate mijloacele mecanice necesare 
pentru administrarea lor. (Constantia 
Simion).
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— Dacă mă veți întreba 
cu cine am început să fa
bricăm aceste „bijuterii** 
n-o să vă viină să credeți 
— subliniază directorul, 
ing. Lucian Mititelu, în cea 
mai mare parte, cu tineri 
sub 20 de ani ! Dar aoeasta 
nu înseamnă rabat la exi
gență. Pe făurarii de azi 
ai strungurilor automate 
i-am pregătit cu răbdare 
în colective cu tradiție.

între timp, formele de 
pregătire a cadrelor pentru 
industria tîrgovișteană s-au 
îmbunătățit. Acum, rețeaua 
de învățămînt a municipiu
lui lansează 3 000 de cadre 
cu pregătire medie șl pro
fesională în fiecare an. în 
localitate au apărut : un 
grup școlar metalurgic, care 
asigură o calificare pînă la 
nivel post-liceal : liceul in
dustrial și grupul școlar de 
construcții ; un liceu indus
trial cu profil de construc
ții de mașini și electroteh
nică, „pepiniera" de cadre 
pentru ,.SARO“ și pentru 
„ROMLUX", cea de-a treia 
stea în noua constelație in
dustrială a Tîrgoviștei, unde 
se confecționează lămpi e- 
lectrice cu incandescență, 
tuburi fluorescente, lămpi 
cu vapori de mercur etc.

Cum se răsfrîng în viața 
de zi cu zi a orașului „lu
minile" tot mai intense, 
mai generoase ale acestei 
constelații industriale ? în 
ultimii cinci ani, platforma 
a oferit peste 20 000 noi 
locuri de muncă în circa 80 
de meserii. Pentru prima 
dată în cetatea legendară, 
veche de aproape șase seco
le, în care au domnit Mir
cea cel Bătrîn și Vlad Țe- 
peș, Mihai Viteazul și Ma
tei Basarab, „au descălecat" 
în acești ani oțelari și la- 
minoriști, zidari-șamotori, 
confecționeri de lămpi elec
trice și a.m.c.-iști de înaltă 
clasă.

Un modem palat al cul
turii, casa științei șl tehni

cii a tineretului, teatrul de 
vară, hotelul „Dîmbovița", 
un spital cu 700 de paturi, 
supermagazinul de tip BIG, 
implantat chiar pe platfor
mă sau complexul comer
cial „Mondial" sînt. repere 
semnificative — toate apă
rute pe harta ultimilor cinci 
ani —- ale pulsului de viață 
nouă. în „orașul oțelului", 
înfloresc 20—30 milioane de 
flori în fiecare an, inclusiv 
„crizantema de aur", sub 
care se desfășoară cunoscu
tul festival al romanțelor.

...Pe secretarul comitetu
lui județean de partid, a- 
mintit de noi la începutul 
reportajului, l-am reintîlnit 
pe platformă. NI se spuse
se deja — mai în glumă, 
mai în serios — că „se
diul" județenei s-ar fi mu
tat în zona de sud, dacă 
s-ar ține seama de frec- 

• vența .prezenței organ el of

lor aplicate în cea mai tî- 
nără vatră siderurgică a 
țării itînărul inginer Emil 
Ionescu. La 14 decembrie 
1973, secretarul general al 
partidului a tăiat panglica 
inaugurală a oțelăriei nr. 1. 
Ziua primelor șarje de oțel 
s-a înscris în calendarul 
marilor evenimente ale in
dustrializării județului. De 
atunci, focul sacru al lui 
Hefaistos arde zi și noapte. 

Aici s-au produs pînă acum 
140 de mărci de oțeluri 
(dintre care peste 30 repre
zintă premiere ale metalur

giei românești). Sînt tot 
atîtea titluri de noblețe. Un 
blazon ilustrat de rezulta
tul cîtorva calcule : valoa-

voie de importuri, lansînd 
România printre primii 
producători din lume in a- 
cest domeniu. Sînt cifre 
care fac de prisos orice co
mentariu.

„SARO" înseamnă „strun
guri automate românești" 
fabricate în întreprinderea 
„soră mai mare" a combi
natului, căci „actul de naș
tere" al primului strung 
automat a fost eliberat în 
octombrie 1972. A fost o 
„premieră" de succes a in
dustriei românești de ma- 
șini-unelte. în prezent, aici 
se fabrică 4 tipodimensiuni 
SARO : 16, 25, 42 și 60 și 
3 tipodimensiuni de strun
guri paralele : SNA 630,

Era în luna lui cuptor a 
anului 1969. Oamenii în- 
timpinau cu toată dragos
tea inimii lor. cu mari bu
chete de spice aurii in 
mină, pe conducătorii par
tidului și statului nostru, 
aflați în vizită de lucru pe 
plaiurile dîmbovițene.

„Vechea cetate de scaun 
Tîrgoviște — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— va deveni, in cursul cin
cinalului viitor, o puternică 
cetate a oțelului și indus
triei constructoare de ma
șini". La poalele colinelor 
subcarpatice, intre brațele 
Dîmboviței și Ialomiței, pe 
vatra cu miros de grîu și 
petrol, se înalță acum unul 
dintre cele mai noi și mo
derne avanposturi ale in
dustriei românești.

...Despre sărbătoarea 
inaugurării mărețului spec
tacol al muncii și hărniciei 
acestui cincinal la Tîrgo
viște, pe scena urbei pa
triarhale, copleșită încă de 
elegia „rumurilor" cîrlo- 
viene și de liniști romanti
ce, martorii oculari poves
tesc cu emoție. Inginerul 
Ion Călineșcu, secretar al 
comitetului județean de 
partid, ne-a arătat o ma
chetă metalică, nu mai 
mare de-o șchioapă, a co
loanei infinitului, pe care 
a fost gravată data de 
3 august 1970 :

— Adică ziua cînd a în
ceput ctitoria noii „oetăți 
de scaun" pentru măria sa 
oțelul, cum a scris un re
porter de la dv. Pentru 
noi, simbolul brâncușian a 
dobîndit semnificații deo
sebite.

Lupta cu pămîntul a ex
cavatoarelor și buldozerelor 
s-a deschis pe alte două 
fronturi. Primul angajat al 
întreprinderii de strunguri 
„SARO" a fost însuși di
rectorul ei oare, încă în 
ianuarie, măsurase cu pas 
nerăbdător, pe harta de 
zăpadă, „tarlaua" pe care 
avea să se construiască cel 
de-al doilea obiectiv al 
platformei. Iar în primă
vara aceluiași an, s-a deli
mitat perimetrul celei de-a 
treia unităti — o fabrică 
de surse de lumină.

Localnicii se mindresc că 
au trăit un adevărat „cin
cinal al Tîrgoviștei". Iar 
datele statistice ne conduc 
la izvoarele acestui senti
ment de patriotism local. 
Volumul investițiilor des
tinate platformei a fost de 
17 ori mai mare decît suma 
corespunzătoare în cincina
lul 1966—1970.

O amplă și frenetică mo
bilizare de resurse umane 
și materiale. Pentru a în
cărca întreaga cantitate de 
pămînt dislocat și de be
toane încorporate în obiec
tivele platformei ar fi ne
voi# de un tren imaginar 
a cărui lungime ar depăși . 
lungimea totală a rețelei 

Kerpvj^re din țara noastră.
’e o suprafață de 160 h'ec-

• CU O MEDIE ANUALĂ DE PESTE 13% A SPORITEI 

ÎN ACEST CINCINAL PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ
• 1N ANUL 1975 AM PRODUS CU 84% MAI MULT 

FATĂ DE 1970 Șl DE 33 DE ORI MAI MULT DECÎT 
ÎN '1938

Pe ansamblul producției industriale, cincinalul 
1971—1975 a fost realizat, cu cinci luni mai de
vreme față de Directivele Congresului al X-lea 
al partidului, iar față de prevederile maxime 
ale planului — cu aproape două luni înainte. 
Aceasta este o mare victorie a clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor.

O trăsătură definitorie a dezvoltării industriei 
în actualul cincinal este dinamismul înalt al 
creșterii producției — de peste 13 la sută în me
die anual — ceea ce exprimă pregnant consec
vența politicii partidului de industrializare a ță
rii, corespunzător cerințelor progresului neîntre
rupt al societății noastre, intereselor sporirii bu
năstării poporului. Reamintim că prin planul cin
cinal a fost fixat un ritm mediu anual de creș
tere de 11—12 la sută (comparativ cu 8,5—9,5 la 
sută, cît se prevăzuse în Directivele Congresului 
al X-lea), că — pe baza unui asemenea ritm — 
în 1975, producția industrială a țării trebuia să 
fie cu circa 76 la sută mai mare față de anul 
1970. Cum a fost îndeplinită această sarcină de 
importanță vitală pentru dezvoltarea țării ?

„Producția industrială globală — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale — a crescut în decursul 
cincinalului cu 84 la sută în raport cu cea reali
zată în anul 1970, realizîndu-se un ritm de dez
voltare superior prevederilor înscrise în Direc
tivele Congresului al X-lea". Acest ritm susți
nut de creștere a producției industriale — cel 
mai rapid din întreaga perioadă a construcției 
socialiste — asociat cu adîncirea procesului de 
modernizare a structurilor pe ramuri șl sub- 
ramuri, a ridicat mult nivelul tehnic și calitativ 
al industriei noastre socialiste, generînd influ
ențe binefăcătoare pe toate planurile vieții eco
nomice și sociale.

Experiența anilor construcției socialiste, pu
ternic amplificată în ultimele două cincinale, a 
demonstrat cu prisosință că dezvoltarea în rit
muri înalte a industriei reprezintă o necesitate 
obiectivă imperioasă pentru țara noastră, con
diția esențială, determinantă pentru avîntul im
petuos al întregii vieți economice și sociale. Rit
mul superior de creștere a producției industriale 
din cincinalul 1971—1975 a asigurat sporirea con
tribuției diferitelor ei ramuri și subramuri nu 
nțimaj la înzestrarea >cu tehnică modernă a in
dustriei, ci și ' a' ’ agriculturii'' (mecanizare, chte'-t

Oțel și oumeni 
intr-o „colounu

mie, participînd cu circa 60 la sută Ia crea
rea venitului național, față de 30,8 la sută 
în 1938. Comparativ cu anul 1960, astăzi produ
cem de peste 6,5 ori mai mult : față de 1965 — 
de aproape 3,5 ori mai mult, iar față de 1970 — 
de aproape două ori mai mult. Calculele arată că, 
datorită ritmului mediu anual superior de creș
tere, România își dublează producția industrială 
într-o perioadă de două-trei ori mai scurtă de
cît aceea înregistrată pe plan mondial. Este sem
nificativ faptul că, dacă producția noastră in
dustrială ar fi sporit în ritmul mediu anual de 
circa 4 la sută — cit a fost în perioada antebe
lică — atunci nivelul ei din acest an s-ar fi 
putut obține abia în anul 2025. Prin succesele 
remarcabile din acest cincinal, pe suportul ce
lor din întreaga perioadă a construcției socialis
te, am cîștigat deci mai bine de o jumătate de 
secol în dezvoltarea industrială a țării, România 
ti ansformîndu-se intr-un stat industrial-agrar 
în plină înflorire.

Demn de remarcat este și faptul că dezvolta
rea industrială atît de rapidă a României are loc 
în condițiile in care, în ultimii ani, o mare parte 
din țările lumii au fost confruntate cu proble
me serioase de criză economică, cu fenomene de 
recesiune ; este suficient să precizăm că Japo
nia, de pildă, anterior o „campioană" a ritmuri
lor superioare, a consemnat în această perioadă 
o creștere de numai 2—4 la sută anual. La noi, 
dimpotrivă, prin înfăptuirea consecventă a po
liticii de industrializare, a programului vast de 
investiții, a fost exclusă tendința de stagnare a 
creșterii economice, s-au făcut noi pași înainte 
pe calea apropierii României de nivelul state
lor dezvoltate din punct de vedere economic.

Crescînd în ritmuri înalte, industria noastră 
socialistă a devenit, în anii actualului cincinal, 
o prezență activă, uneori majoritară, în toate 
județele țării. în 1975, numărul județelor care 
obțin o producție industrială de peste 10 mi
liarde lei a ajuns la 21, față de 9, în anul 1970. 
Cu deplin temei, aceasta se înscrie ca o excep
țională realizare a politicii partidului și statului 
nostru de repartizare rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul țării, promovată cu hotă- 
rire îndeosebi în perioada ultimelor două cin
cinale. în urma dezvoltării industriei, a întregii 
economii, s-au creat în acest cincinal 1,3 milioa- 

_____  __ ___ , .... ne noi locuri de muncă, cele mai multe dintre 
mizare, irigații ș.a.)', i noilor obiective și capa- -ele 
citați-productive-«pas^ în .funcțiune, a tuturor . __ . ----- ««««
celorlalte ramuri ale economiei naționale, la-.;- a fost. însoțită^ de întreguț; cortegiu al d 
dinamizarea substanțială a comerțului cu stră- 1~!“ *■*-* <_• —*-
inătatea.

Ritmul înalt de creștere din acest cincinal a 
permis obținerea unor sporuri anuale ale pro
ducției industriale pe locuitor — la principalele 
produse — apropiate de cele ale țărilor avansate 
economic, înregistrîndu-se astfel noi progrese pe 
calea reducerii decalajului față de acestea. Dez
voltarea în ritm susținut a industriei, în primul 
rind a sectoarelor care asigură valorificarea efi
cientă a resurselor materiale și de muncă — 
construcția de mașini, chimia, metalurgia — și, 
în cadrul lor, a subramurilor „de vîrf", a sti
mulat puternic promovarea largă a Progresului 
tehnico-științific în întreaga economie.

Tocmai datorită dezvoltării în ritm rapid a 
acestor ramuri a fost posibil ca, în anul 1975, 
producția industrială a țării să fie de circa 33 
de ori mai mare față de anul 1938. Industria 

\ și-a consolidat rolul hotărîtor în econo-

0 infinitului

I» <« W «« .»„!« «»

în acest cincinal, „zestrea" tehnico-productivâ a 
industriei noastre socialiste s-a îmbogâțit sub
stanțial, prin punerea în funcțiune a noi și noi 
obiective și capacități moderne. Prezentăm în 
aceste imagini (de sus în jos) aspecte din 
întreprinderea de conductori electrici emailați 
Zalău, „Tehnoton” lași și Filatura de lină piep
tănată din Buzău, ale căror colective s-au inte

grat rapid în activitatea industrială a țării

ele fiind localizate tocmai în zonele rtiâi *pujin' 
dezypltgțe. Pretutindeni; dezvoltarea industrială ' 
a f-ct îpzcțită dc îr.trcgdy cortegiu gl atribute
lor civilizației'— cartiere de locuințe, școli, case 
de nașteri, spitale, creșe și cărrtine de copii, ma
gazine.

Noul cincinal prevede dezvoltarea în conti
nuare, în ritm înalt, a industriei, sporirea și 
modernizarea producției, pe baza cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane. In această pe
rioadă, România va face un nou și mare pas 
înainte spre reducerea decalajelor care o despart 
de țările avansate din punct de vedere econo
mic. Avînd in față o vastă perspectivă de mun
că și creație pe tărîmul dezvoltării industriale a 
țării, oamenii muncii sînt hotăriți să înfăptuias
că, încă din primul an al noului cincinal, pre
vederile Directivelor Congresului al XI-lea al 
P.C.R., cu conștiința că aceasta este în intere
sul accelerării progresului economic și social al 
țării, pe drumul făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Petre NEDELCU

tare s-au amplasat, pînă în 
prezent, 250 000 tone de 
construcții și confecții me
talice, peste 80 000 tone de 
utilaje.

Ce înseamnă concret a- 
cest monumental conglo
merat de utilaje și agrega
te, dirijat și pus să pro
ducă de către circa 10 000 
de oameni ? Cu cit se îm
bogățește zestrea industria
lă a țării, cum este propul
sat progresul tehnic în cele
lalte ramuri ale industriei, 
ca rezultat al nașterii gi
gantului de la Tîrgoviște ?

Primul popas t la Combi
natul de oțeluri speciale. Ne 
este „ghid“ prin labirintul 
construcțiilor și tehnologii -

rea unei tone de „otel de 
Tîrgoviște" este, în prezent, 
de 3 ori mai mare decît 
aceea a oțelului obișnuit al 
siderurgiei românești și va 
putea crește de peste 20 de 
ori. Sau : în timp ce o 
tonă de oțel obișnuit, încor
porată în sectorul construc
țiilor de mașini, își sporește 
valoarea de 5 ori, oțelul 
aliat și înalt aliat se valori
fică în medie de circa 20 de 
ori. Numai producția de o- 
țel pentru scule a combina
tului pe acest an a redus e- 
fortul valutar al industriei 
românești cu peste 30 mi
lioane lei valută. La fie- 
nele cincinalului viitor, „e- 
litla" tîrgovișteană a meta
lurgiei . românești va furni
za un milion de tone db 
oțeluri nobile. Aici se va 
asigura peste jumătate din 
necesarul de oțel pentru 
producția națională de rul
menți și organe de asam
blare. în 1976, bunăoară, 
combinatul va produce 
o cantitate de oțel pentru 
rulmenți suficientă pentru 
a satisface nevoile produc
ției întreprinderii de rul
menți din Alexandria pen
tru următorii... zece ani 1 
Odată cu intrarea în func
țiune la întreaga capacitate 
a laminorului de benzi elec
trotehnice, producția de ta
blă silicioasă, material de 
bază în Industria electro
tehnică, va anula orice ne-

710 și 800. Săptămânile tre
cute a ieșit pe poarta uzi
nei strungul cu nr. 1000. 
Daică ne gindim că produc
tivitatea strungurilor auto
mate este de zeci de ori 
mal mare în raport cu 
strungurile normale, men- 
tinînd aceeași calitate înal
tă a producției, și că numai 
cele 250 de strunguri auto
mate — repartizate anul a- 
cesta în diverse unități din 
țară ale industriei electro- 

, tehnioe, de mecanică fină, 
de automobile și tractoare, 
ale industriei locale etc. — 
au contribuit la economisi
rea a 20 milioane de lei-va- 
lută ptih ifTOSucerai tores“ ........................... _
punzătoare a importurilor de partid gifci. Și nu e oari
de pînă acum, vom avea firesc să fie așa, dacă aid 
imagirffea ‘ efawelor'^multiple ’bate „inimade otel" a Tir» 
ale introducerii acestei teh
nici „de vîrf" în diferite 
ramuri ale economiei noas
tre. Este semnificativ că 
utilizînd strungurile ce vor 
fi realizate la Tîrgoviște în 
viitorii cinci ani s-ar pu
tea dota la nivel ultramo
dern 5—6 obiective de talia 
și profilul Întreprinderii 
meoanice din Sinaia. Și să 
adăugăm la toate acestea 
faptul că, începînd din 
vara lui ’75, „SARO" a de
venit o marcă de mașini- 
unelte folosite în Italia și 
R. F. Germania, R. D. Ger
mană și R. P. D. Coreeană, 
Mexic și Brazilia. Zilele 
acestea pleacă primele 
strunguri paralele în S.U.A.

goviștei ? L-am întrebaț 
pe interlocutorul

— Cînd credeți 
încheia lucrările 
strucție pe platformă ?

— Greu de spus. Poate 
niciodată — a venit repli
ca. Și apoi zimbind : Aș 
zice că e vorba în munca 
noastră de o „coloană a in
finitului" : fiecare sfîrșit 
de etapă reprezintă, în a- 
celași timp, începutul al
teia...

Un ciclu neîntrerupt at 
muncii și vieții, reluat me
reu 
ale 
ți ei

nostru i 
că se vor 
de con*

la cote tot mai înalte 
progresului si civiliza- 
soaialiste.

Viorel POPESCU

de fire și fibre sintetice din Sâvinești s-a extins și modernizat simțitor in actualul cincinal, corespunzâtor cerințelor economiei naționaleCombinatul

Sîntem ceea ce devenim.
Fapte devenite și oameni 

In devenire.
Oameni care — pentru în- 

tîia oară în această ultimă 
jumătate de deceniu — au 
intrat în ceea ce denumim 
„cimpul muncii". Deci, in 
cîmpul învățăturii. Deci, în 
cimpul oamenilor adevărați 
care simt, sînt și devin o- 
dată cu țara.

Cine sint ? Ce au văzut ? 
Ce au înțeles ei din lecțiile 
acestor cinci ani ?

...Stratina Nemirceag a 
venit la Brăila ca să-și ur
meze soțul. Știa ceea ce 
poate să știe o fată cu opt 
clase, crescută la Coșeștii 
de Vaslui. într-o familie de 
cooperatori. Știa, adică, să 
se scoale dis-de-dimineață 
și să se ducă să lucreze 
cîmpul împreună cu părin
ții. Devenită peste noapte 
orășeancă, s-a cam speriat. 
Costică, soțul, pleca în- 
tr-ale lui, la uzina j, la 
,',Progresul", de unde venea 
abia seara. Ea simțea că 
dacă statul in casă mai du
rează o să-și ia lumea-n 
cap. Asta prin vara lui ’70. 
Atunci a auzit că se fac an
gajări pe platforma chimică. 
Combinatul de la Chiscani

cerea oameni. S-a dus. Au 
angajat-o ca necalificată.

Totul în jur o năucea, nu 
pricepea mare lucru și se 
gindea chiar să plece. A o- 
prit-o inginera Mariana 
Chiriac. ’71 a găsit-o cali
ficată la locul de muncă. 
Lucra la schimb. Făcea ce 
face și acum, adică ce face 
o operatoare în atelierul de 
cablare de la textil-cord : 
supraveghează mașinile. Nu
mai că, dacă în ’71 dădea 
5—6 tone pe schimb, acum, 
cu aceleași mașini, dă 11 
tone, deci dublu. Am între
bat-o pe Stratina Nemir
ceag — azi „șefă de levate" 
— ce știe ea despre 
C.C.H.F.A. (Combinatul de 
celuloză, hîrtie și fibre ar
tificiale) și, realmente, m-a 
uluit. Femeia care cu cinci 
ani în urmă — după pro
priile ei spuse — abia dacă 
deschidea gura, acum vor
bește cu o nonșalanță co
pleșitoare despre celuloză și 
hirtie. fibre artificiale din 
celuloză, rețele de cord etc. 
și pronunță cu o viteză 
care ar deconcerta și pe o 
stenografă de profesie „car- 
boxil-metil-celuloză-sodiu". 
Iar ca om pentru care gos
podăria rurală a însemnat

totul pînă acum cinci ani, 
îți adaugă așa, ca să vezi 
bine că știe : „producția de 
lină artificială care se fabri
că la noi pe platformă in
tr-un an echivalează cu

ducția globală a județului 
e dublă față de primul 
an al cincinalului. Nu se 
mai poate conduce fără in
formatică, fără calculator. 
Noțiunea asta „calculator" a

prinderile am întîmpinat 
destule greutăți. Ca centru 
de calcul am fost constituit! 
imediat după ’71, ca urma
re a unei hotărîri de partid 
și de stat. Personal, sînt

unele hoteluri știți și dum
neavoastră care-i situația), 
dar am făcut treabă. După 
o primă atitudine rebarba
tivă — asta prin ’72 — cei 
din întreprinderi s-au con

sitari, între ’71—’75 Româ
nia are deja contingente 
capabile să organizeze în 
fapt o conducere științifică. 
Sînt dintre informaticienii 
apăruți în acești ani. Con

Tara văzuta de cei care au 
un cincinal în cîmpul muncii

lîna de pe două milioane de 
oi, iar cea de bumbac este 
egală cu producția de pe o 
suprafață de 100 000 de hec
tare".

...„Ideea de a pune la dis
poziția conducerilor unități
lor fondul de date necesar 
pentru a-și întemeia valid 
deciziile — iată cauza pen
tru care a fost înființat cen
trul nostru teritorial de cal
cul. In acest cincinal pro

speriat pe mulți, iar pe alții 
continuă să-i contrarieze — 
mă gîndesc la cei care mai 
mult citează decît citesc. în 
fond lucrurile sînt foarte 
simple : calculatorul e un 
instrument la dispoziția 
creierului, așa cum este 
pentru mină ciocanul sau 
cleștele de scos cuie. Ex
trapolarea mi se pare per
misă. în relațiile cu între

angajat aici al patrulea, 
după ce cu 15 zile îna
inte fusese angajată condu
cerea. Media de vîrstă la 
noi este de 22 de ani. Am 
avut și zile grele. Acum a- 
vem două „Felix C-256", 
dar mult timp ne-au lipsit. 
Ne-am descurcat totuși, am 
făcut coadă pe la calcula
toarele altora, am dormit pe 
mesele din holuri (că pe la

vins că fără noi nu se mai 
poate. Este ceea ce mi se 
pare caracteristic pentru a- 
cest cincinal : partidul a 
convins pe cine trebuie că 
lumea, pe aici, o ia pe dru
mul producției științific or
ganizate, că totul este știin
ță sau devine știință. Dacă 
in cincinalul trecut noțiuni 
de conducere cu calculatorul 
posedau doar cîțiva univer

cluzia mea ? Calea cea mai 
sigură pentru a învinge re
zidă în tăria convingerii..."

Cele de mai sus repre
zintă stenograma unei con
vorbiri purtate recent cu tî- 
nărul inginer-programator 
Gabriel Dumitrescu, secre
tarul organizației de partid 
de la Centrul teritorial de 
calcul din Brăila.

...Dintotdeauna porturile 
au fost „ferestre" spre lume.

„Vrei să cunoști tăria unei 
țări și cine îi sînt priete
nii ? Vino într-un port și 
privește". Invitația mi-a 
lansat-o Ion Manole, 26 de 
ani, ajutor de ofițer meca
nic în portul Brăila, anga
jat pe Dunăre din 22 iunie 
1971.

Ce se poate vedea ? Ceea 
ce se încarcă și descarcă. 
Vasele maritime și fluviale 
încarcă la Brăila și duc în 
lume fabrici construite în 
România, hîrtie, ciment, fa
ianțe, laminate, îngrășămin
te chimice, cereale, celulo
ză, cherestea și descarcă la 
noi bumbac, citrice, tablă, 
pînzeturi, cafea. Anual, se 
vehiculează aici în jur de 4 
milioane tone de mărfuri, 
dintre care 60 la sută în 
tranzit. Și toate acestea au 
trecut și trec prin cirllgele 
ori greiferele mînuite de pe 
macaralele plutitoare de că
tre Ion Manole, Ion Vră
biuță, Vasile Bordeianu, Ilie 
Spînu — toți tineri și an
gajați în bazin la începutul 
cincinalului tocmai pentru 
că portul, ca și țara, se dez
voltă în continuare.

Deceniile, unele peste al
tele, s-au scurs pe Dunăre 
la vale și istoria — o anu
mită istorie — consemna cu 
cinism că „Brăila, ca port, 
a murit". Singurii care n-au 
crezut au fost comuniștii. 
Datorită lor portul a reîn
viat. Anual, trec acum prin 
fața lui 4 500—5 000 de nave. 
Ba mai mult : Pină în 1970 
în ceea ce se chema pe a- 
tunci Șantierul naval Brăila 
se reparau — cu chiu și vai 
— doar nave fluviale. Și 
iată că, tot de acolo, dar în 
cu totul alt decor, în ultimii 
4 ani, s-au desprins din 
docuri mai întîi „Codlea", 
apoi „Azuga", apoi încă alte 
8 cargouri de 4 500 tdw (10 
în total), iar în septembrie 
a.c. primul cargou brăilean 
de 7 500 tdw — „Simeria" — 
a primit botezul fluviului.

Iar toate astea sînt acum 
văzute, cunoscute și recu
noscute ca fiind opera ulti
mului, dar nu a celui din 
urmă cincinal...

Fiindcă sîntem ceea ce 
devenim.

Mircea BUNEA
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UN IMPUNĂTOR MONUMENT LINGĂ VASLUI

Omagiu lui
Stefan

9
în cursul zilei de 

ieri, la sud de Vaslui, 
unde, în anul 1475, a 
fost înscrisă cu litere 
de aur una din cele 
mai glorioase pagini 
din istoria poporului 
român, mii de oa
meni ai muncii din o- 
rașul și județul Vaslui 
au participat la solem
nitatea dezvelirii unei 
statui a lui Ștefan cel 
Mare.

Impunătoarea sta
tuie, opera sculptoru
lui Mircea Ștefănes- 
cu. se află situată pe 
o colină din apropie
rea drumului național 
24 București — Iași, 
înaltă de 7 metri, sta
tuia ecvestră este fi
xată pe un soclu, cu 
verticala de 10 metri. 
Din marginea șoselei, 
drumul spre statuie 
urcă o esplanadă cu o 
lungime de 200 metri. 
La ridicarea acestui 
monument și-au adus 
contribuția muncito
rii, inginerii și tehni
cienii Combinatului 
fondului plastic Bucu
rești, constructorii 
vasluieni, tineretul și 
alți oameni ai muncii 
din județul Vaslui.

După festivitatea 
dezvelirii impunătoru
lui monument — la 
care au participat pri
mul secretar al comi
tetului județean de 
partid. Gheorghe Tăna- 
se, alți reprezentanți ai 
organelor locale de 
partid și de stat și un 
foarte mare număr de 
cetățeni — toți cei pre- 
zenți au adresat C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o 
telegramă, în care se 
spune, între altele : 
„Participanții la fes
tivitatea dezvelirii sta
tuii ecvestre a dom
nitorului Ștefan cel 
Mare, ridicată pe lo
cul unde, în urmă cu 
cinci secole, s-a des
fășurat una dintre 
cele mai crîncene bă
tălii ale poporului 
nostru pentru inde
pendență și libertate

cel Mare

națională, ca purtători 
ai gîndurilor și senti
mentelor tuturor lo
cuitorilor județului 
Vaslui, exprimă con
ducerii partidului, 
dumneavoastră, mult 
iubite și stimate 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, aleasă sti
mă și recunoștință 
profundă. Vibrant o- 
magiu adus domnito
rului patriot Ștefan 
cel Mare, statuia pe 
care o inaugurăm as
tăzi va menține trează 
în conștiința generații
lor prezente și viitoare 
permanența de multe 
milenii a românilor 
pe aceste locuri, lupta 
lor neînfricată pentru 
apărarea pămîntului 
străbun. Totodată, fo-

losim acest prilej pen
tru a ne reafirma a- 
deziunea totală față 
de întreaga politică 
internă și externă a 
partidului și statului 
nostru pusă in slujba 
intereselor majore ale 
scumpei noastre pa
trii".

în încheierea fes
tivității a avut loc un 
program artistic sus
ținut de corurile reu
nite ale sindicatului 
învățămînt din Vaslui 
și Bîrlad, Casei de 
cultură Huși, actori de 
la teatrul „V.I. Popa" 
din Bîrlad, formații 
artistice de amatori 
din județ.
Crăciun LALUCI 
corespondentul 
„Scinteii”

ISTORIA POPORULUI
(Urmare din pag. I)
acesta din urmă recu
noștea existenta stata
lă autonomă a celor 
două țări românești.

Marii bărbați de 
stat și, în același timp, 
istorici, M. Kogălni- 
ceanu și C. Hurmu- 
zachi au rostit minu
nate pagini de anto
logie in adunările ad- 
hoc, demonstrînd ne
cesitatea Unirii 
dovei și Țării 
nești, pe baza 
rii trecutului 
glorios comun 
lor două principate. 
„Dorința cea mai 
mare, cea mai gene
rală — spunea Mihail 
Kogălniceanu — acea 
hrănită de toate ge
nerațiile trecute, acea 
care este sufletul ge
nerației actuale, acea 
care împlinită va face 
fericirea generațiilor 
viitoare este Unirea 
Principatelor într-un 
singur stat, o unire 
care este firească, le
giuită și neapărată, 
pentru că în Moldo
va și în Valahia sin- 
tem același popor, o- 
mogen. identic ca nici 
un altul, pentru că 
avem același început, 
același nume, aceeași 
limbă, aceeași religie, 
aceeași istorie, aceeași 
civilizație, aceleași in
stituții, aceleași legi și 
obiceiuri, aceleași te
meri și speranțe, a- 
celeași trebuințe de 
îndestulat, aceleași 
hotare de păzit, ace
leași dureri in trecut, 
același viitor de asi
gurat și, în sfîrșit, a- 
ceeași misiune de îm
plinit".

Unirea țărilor româ
ne a devenit un con
cept educativ pe plan 
general-uman, iar pro-

Mol- 
Româ- 
evocă- 
istoric 

al ce-

timpul istoric, intrînd 
ca o concluzie și un 
îndemn în viața de 
toate zilele. Creangă a 
transpus într-o me
morabilă povestire 
„Moș Ion Roată și U- 
nirea" tocmai sensul 
educativ al momentu
lui istoric.

Valențele educative 
ale istoriei pot fi in
tegral fructificate nu
mai printr-o abordare 
a trecutului, care să 
îmbine armonios rigo
rile conținutului știin
țific cu cele ale unei 
prezentări atractive și 
recreative.

Îmbogățirea docu
mentară și mai ales 
tratarea lui intr-o ma
nieră uscată, pedantă, 
a redus, trebuie s-o 
recunoaștem, capaci
tatea de penetrație a 
faptului istoric in con
știința maselor. Din- 
tr-o înțelegere greșită 
a cerințelor decurgînd 
din caracterul științific 
al cărții de istorie, de 
regulă asimilat cu 
prezentarea aridă a 
datelor documentare, 
multe asemenea lu
crări nu-și îndeplinesc 
rolul educativ din 
cauza formei lor a- 
proape inaccesibile ci
titorului lipsit de pre
gătirea de specialitate.

Or, știința istorică, 
spre deosebire de alte 
discipline, se adresea
ză nu numai specia
liștilor, ci și unui pu
blic mult mai larg. A- 
pare astfel concludent 
faptul, remarcat de 
mulți istorici străini, 
că revista „Magazin 
istoric", fără a face 
concesii privind conți
nutul științific, dar fo
losind o formă de pre
zentare accesibilă de-

opotrivă nespecialiști- 
lor, este urmărită lu
nar de sute de mii de 
cititori. Iată o modali
tate judicioasă de pu
nere in valoare a po
tentelor 
ducative ale 
lui istoric.

Se impune 
cest sens 
rea participării 
ve a cititorilor, îndeo
sebi tineri, elevi și 
studenți, pionieri și 
uteciști la „redescope
rirea trecutului" in 
formele cele mai plă
cute : excursii la locu
rile istorice, con
cursuri locale pe teme 
de Cunoaștere istorică, 
reluarea la o treaptă 
de organizare mai 
înaltă a unor obice
iuri, datine cu adîncă 
semnificație istorică. 
Desigur, nu este încă 
prea tirziu ca profe
sorii de istorie să în
treprindă, cu ajutorul 
pionierilor și uteciști- 
lor, acțiuni de culege
re de la bătrînii 
telor a baladelor, 
gendelor și altor 
me de evocare a 
cutului istoric.

Oamenii muncii 
tă în cartea de 
rie, în filmul istoric, 
în- romanul istoric o 
oglindă fidelă a pro
priei lor imagini pro
iectate în trecut, prin 
înaintașii lor. Fără în
doială că „gloria stră
bună pe străbuni cin
stește", după cum 
scria Grigore Alexan- 
drescu, dar nu e mai 
puțin adevărat că cin
stirea străbunilor pen
tru faptele lor măre
țe insuflă „nepoților" 
din fiecare generație 
dorința de a se ară
ta demni de moște
nirea glorioasă a 
înaintașilor.

instructiv-e-
tezauru-

în a- 
stimula- 

acti-

sa-

tre-

cau- 
isto-

BUCUREȘTI: „SALONUL MUNICIPAL 
DC PICTURĂ Șl SCULPTURĂ"

S-a deschis, recent, la Dalles „Salonul municipal de pictură _ și 
sculptură", eveniment de anvergură (sint expuse peste 400 de lucrări, 
semnate de 380 de artiști, reprezentind o mare diversitate de stiluri), 
important nu numai pentru viața artistică a Capitalei, ci și pentru 
mișcarea noastră plastică în general. Inaugurat in preajma aniversării 
republicii, a momentului de trecere intr-un nou cincinal, „Salonul" 
de anul acesta prezintă, chiar dacă nu și-a propus-o programatic, su
gestii pentru un bilanț al activității pictorilor și sculptorilor din prin
cipalul centru cultural al țării 
toate domeniile vieții noastre.

intr-o perioadă intens creatoare pentru

„Să fii întotdeauna un vrednic

• ÎN AULA UNIVERSITĂȚII 
din Timișoara s-au -desfășurat 
lucrările simpozionului „Aspecte 
privind implicațiile filozofice 
ale revoluției științifico-tehni- 
ce“. După comunicarea susținu
tă de acad. Ștefan Milcu, pre
ședintele Comitetului român de 
istorie și . filozofie a științei, 
consacrată preocupărilor actuale 
și de perspectivă ale acestui or
ganism, participanții au abordat 
în cuvîntul lor o amplă arie te
matică privind rolul revoluției 
științifico-tehnice în dezvoltarea 
societății și a cunoașterii uma
ne. • „TRECÎND PRIN 
CURCUBEU". Un reușit colaj 
de versuri, organizat în cadrul 
ciclului „Seri clujene", la mu
zeul de artă a fost prezentat 
în premieră, de către actori ai 
Teatrului Național din localita
te. Manifestarea este dedicată 
aniversării republicii și a fost 
programată, pentru zilele urmă
toare, la Dej și Huedin.

• UN SCHIMB DE EXPE
RIENȚA a avut loc la Aiud pri
vind rolul gazetelor satirice în 
combaterea atitudinilor înapo
iate față de muncă și viață, a 
manifestărilor care contravin

normelor eticii și echității so
cialiste. La grupul școlar me
talurgic a fost organizată o ex
poziție a gazetelor satirice. • 
GRAVURA lui Giambattista Pi
ranesi (1720—1778) constituie o- 
biectul unei expoziții organizate 
la Brăila de către Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste

Artistul 
bucureștean în 

contemporaneitate
...Este titlul generic al actualului 

..Salon". El indică un posibil punct 
de pornire in „lectura" anuală pe 
care acest gen de manifestare o pri
lejuiește. Prezența pictorilor și sculp
torilor in actualitate, in centrul e- 
venimentelor economice, sociale, po
litice. culturale este o realitate preg
nantă, sesizabilă atit pentru vizita
tori, cit și pentru participant) — care 
fac. cu acest prilej, un util schimb de 
experiență. Artiștii bucureșteni au 
făcut, cu această ocazie, o adevărată 
demonstrație nu numai de măiestrie, 
dar și de hotărită opțiune. Entuzias
mul in fața unor eroi naționali, as
pirația spre un ideal umanitar sur
prins în plin proces de dezvoltare 
contemporană sau întrezărit in negu
rile trecutului, atitudini 
sau contemplative sint, 
sumar, citeva din temele 
sau explicite ale picturii 
turii.

Și în acest an. „Salonul" deschis 
în sălile Dalles răspunde uneia din
tre funcțiile sale esențiale — aceea 
de actualizare a unor valori specifice 
(binecunoscute de altfel din manifes
tări anterioare) dar, totodată, de a e- 
videnția 
acum în 
tualizare 
acum de 
rată, a tuturor artiștilor de a desci
fra în lucrări realități specifice aces
tei țări. Mărturie stau întreaga serie 
de portrete închinate unor mari per
sonalități românești, nenumăratele 
lucrări purtind titluri semnificative 
precum : „Epos legendar", „Univers 
contemporan", „Pescarii de la talie- 
ne“, „închinare Neajlovului", „Apă
rătorul Moldovei", „După serbare", 
„Șantier naval" etc. ; peisajele — men
tioned simplu aspectele investigate 
— de pe marile șantiere industriale 
sau din Bucureștiul nou etc.

Dincolo de aceste aspecte, intere
santă ni se pare încercarea de a sur-

prinde semnificația majoră nu numai 
a evenimentelor de excepție, ci și a 
celor cotidiene, de a surprinde, din
colo de limitele pur formale, esența 
acestor evenimente, făcindu-le, prin 
aceasta, să persiste în aria valorilor 
artistice. Capacitatea creatorilor noș
tri de a exprima, într-o manieră per
sonală, gînduri. de a descifra in eve
nimentul contemporan tilcuri ce de
pășesc clipa va conferi, credem, du
rabilitate artistică celor mai multe 
din lucrările prezentate.

este și dinamizarea compoziției prin 
montajul.de imagini. Există în creația 
contemporană românească o funda
mentală tendință spre construcție, 
spre coerența limbajului, spre clari
tatea mesajului, care se opune ori
căror încercări de distincție a ima
ginii plastice, de instalare a vidului 
acolo unde trebuie să existe lumină, 
culoare, energie, viață. Cu această 
configurație, imaginea plastică româ
nească traduce o spiritualitate încli
nată spre construcție și armonie.

Constantin PRUT

Marina PREUTU

combative 
enumerate 

implicite 
și sculp-

alte valori aflate pină 
stare potențială. Această ac- 
depinde parcă mai evident 
opțiunea foarte netă, decla-

Manifestare 
de prestigiu

Farmecul și actualitatea manifestă
rilor de tip „Salon" sint asigurate in 
măsura in care informează exact 
asupra atelierului artistic dintr-un 
anume centru într-un anume mo
ment al evoluției sale. De aici inevi
tabila amploare și, pînă la un punct, 
denivelările valorice care nu se pot 
confunda cu absența criteriilor de 
selecție.

Actualul „Salon" bucureștean dove
dește persistenta unei imagini ce 
aparține tradiției noastre artistice din 
ultimul secol. Raportul cu aceas
tă tradiție — ea însăși fixind și per
manentizând realitățile unui străvechi 
patrimoniu spiritual — asigură con
tinuitatea și personalitatea stilistică a 
artei noastre, face posibile dezvoltă
rile actuale. Imaginea cultivată de 
pictori și sculptori tinde, prin întrea
ga sa încărcătură — de motive și 
emoții — să creeze un spațiu de me
ditație, cu o nesecată forță de actua
lizare. Importante ni se par răspun
surile găsite de artiști la problemati
ca actuală și, în acest sens, imagisti
ca pictorilor și sculptorilor se prezin
tă ca o unitate complexă, în care se 
afirmă opțiuni stilistice diverse. Pe 
simezele expoziției regăsim. într-o 
firească alăturare, lucrări ce stau sub 
semnul unui lirism, profund. în care 
triumfă o natură generoasă și pură, 
împrumutind imaginii principiile sale 
vitale, și lucrări in care se afirmă 
vocația constructivă a omului. Prin
tre modalitățile de expresie mai noi

„Columna", „Noutăți tehnico-științi- 
fice". „Sfinx", „Biblioteca ostașului" 
și-au dovedit valoarea publicistică și 
educativă- Ț-jjcrârile editurii îmbo
gățesc bibliotecile noastre, contri- »_ • x «__ 1__ _ '_ i.l _ _
.cialisie, în spiritul patriotismului, al 
curajului și dăruirii eroice, al pre
țuirii marilor idealuri de libertate 
națională și . socială pentru care 
poporul român a dat âtitea jertfe, 
al nobilelor țeluri ale făuririi so
cialismului și comunismului. Un loc 
important în activitatea Editurii mi
litare il ocupă publicarea unor lu
crări de doctrină și teorie militară, 
studii de tehnică și medicină etc.

Prezentă în viața culturală a țării 
atit prin cărțile tipărite cit și prin 
numeroasele manifestări cultural- 
artistice — șezători, întilniri cu citi
torii din unitățile militare, din între
prinderi și instituții — Editura, mi
litară și-a cîștigat un binemeritat 
prestigiu. La cea de a 25-a aniver
sare, ziarul „Scînteia"

, tivului .....................
ces in 
vine.

Editura militară a împlinit un 
sfert de veac de la înființare. în 

sistemul nostru editorial. Editurii mi
litare ii revine nobila misiune .de, a. 
contribui, cu mijloace specifice, la in- _ . 
struirea și educarea militarilor buie la. . fprrțiarea conștiințeiso
lelor noastre armate, â unor largi --’.-i- 
categorii de cetățeni, în spiritul dra
gostei de țară, al neobositei preocu
pări de a fi perfecționată continuu 
pregătirea de luptă și politică a ce
lor chemați sub drapel. Editura mi
litară a răspuns de-a lungul anilor 
tot mai bine acestor solicitări. Cele 
aproape 2 000 de titluri, într-un tiraj 
de peste 20 000 000 exemplare, au îm
brățișat o problematică foarte largă a 
literaturii social-politice, istorice, de 
teorie și știință militară, tehnico-ști- 
ințifice sau beletristice, abordînd ge
nuri publicistice din cele mai diverse.

De-a lungul anilor, editura a inițiat 
și susținut numeroase colecții și 
serii editoriale. Unele din ele, cum 
sînt : „Domnitori și voievozi ai ță
rilor române", „File din istoria mi
litară a poporului român", „Memorii 
de război", „Documente privind is
toria militară a poporului român".

urează colec- 
Editurii militare ' deplin suc- 

îndeplinirea misiunii ce-i re-

Sfera cunoașterii 
și sfera morală

Se poate observa în actualul „Sa
lon" municipal o apropiere a ar
tiștilor de realitate. Mai ales acest 
ultim aspect ni se pare semnificativ. 
Nu numai pentru că o artă care-și 
extrage substanța din observație, din 
cercetarea adevărului vieții se im
pune ca o artă vie, autentică, origina
lă, ci și pentru că orizontul observa
torului se vădește a fi. acum, mai 
amplu, rezultatele transfigurării măr
turisind un consens între conștiința 
individualității creatoare și conștiința 
colectivității.

Se poate vorbi deci, in afara orică
ror diferențieri stilistice, despre o 
atitudine comună, funciar realistă, 
despre o expresie realistă, implicind 
în egală măsură sfera cunoașterii și 
sfera morală (cu precădere, aceasta). 
Abordarea multiplelor fațete ale exis
tenței din unghiul desăvirșirii conti
nue a condiției și a personalității 
umane, al idealurilor spre care nâ- 
zuim, articularea clară a discursului 
plastic, izvorîtă din certe rațiuni mo
delatoare, sint. elocvente in acest 
sens. în ansamblu, sentimentul domi
nant este cel de activă participare a 
creatorului la viața cetății, de con
fundare cu biografia acesteia.

Evantaiul disponibilităților artistice 
ni se pare extrem de larg. Desprin
dem, astfel, în „Salon" tendința de a 
privi actul cotidian al muncii ca un 
emblematic eveniment social. Imagi
nea este sensibil monumentalizată, cu 
scopul de a i se conferi, figurat vor
bind, virtuțile efigiei. într-un plan în
vecinat putem situa descripția coti
dianului, a secvenței de viată obiș
nuite, anecdotică pină la un punct, 
semnificativă insă ca reacție la unele 
excese de mitologizare a firescului. 
(Unele nereușite se datorează in
capacității creatorului de a investi 
sensuri adinei și perene). O altă ex
periență. continuînd o prestigioasă 
tradiție a picturii noastre, . vizează 
evocarea lirică a peisajului industrial 
și a scenei de muncă, poetizarea unui 
efort, a unui spirit constructiv 
profund caracteristice societății noas
tre. Tot in categoria viziunilor sinte
tice am așeza și proiecțiile simbolice 
ale realității contemporane (de re
gulă, prin vibrante și revelatoare me
tafore). Dar invenția, subliniem, nu 
părăsește nici aici sugestiile realității.

Țot)«liilcpei!spegti^a temelor jțpțug-,,. 
lității am cerceta și lucrările cu su- 
biect istoric. Tonul evocării.-■ senii-“ 
montul general, optica aparțin intim 
contemporaneității, dezideratelor sale 
formative, potrivit cărora eroismul 
legendar și, eroismul cotidian se-con
topesc in matca aceleiași continuități, 
acelorași țeluri nobile și generoase. 
Se-nțelege, pe fiecare din aceste tra
iectorii artistice distincte se pot re
cepta reușite depline ori parțiale, va
lidate sau nevalidate de harul artis
tului, se pot distinge nuanțe capabile 
să contureze cu o mai mare exactita
te. cu o mai accentuată adincime pe
rimetrul supus discuției (e de la sine 
înțeles că nu putem comenta în de
taliu cîteva. sute de lucrări). „Sa
lonul" ni se impune ca o manifestare 
de prestigiu, densă și unitară, apro- 
fundind fertile căutări anterioare, 
dezvoltînd viziuni și premise valo
roase, garanții ale unor rodnice 
perspective.

fiu al națiunii române"
O viață scurtă de nici trei decenii, 

trăită insă la temperatura înaltă a 
abnegației și dăruirii pentru cauza 
dreptății sociale și eliberării națio
nale a poporului român — aceasta a 
fost viața militantului socialist Ni
colae Codreanu, de la a cărui naștere 
se împlinesc 125 de ani. De activita
tea sa revoluționară, desfășurată ală
turi de alți militanți precum C. Do- 
brogeânu-Gherea, Eugen Lupu, C. 
Stăuceanu, N. Russel, Zamfir Arbore, 
V. Gh. Manicea. Al. S. Trușcă și 
alții, se leagă indisolubil sădirea în 
solul românesc a vlăstarului ideilor 
socialiste din care avea să crească 
mai apoi vigurosul trunchi cu rădă
cini adinei și puternice al mișcării 
noastre socialiste.

După studii urmate la Chișinău și 
Petersburg. Nicolae Codreanu s-a 
stabilit in 1874 în România, obținind 
la Universitatea din București titlul 
de licențiat in medicină. încă din 
1871, în România se organizaseră pri
mele cercuri socialiste la Iași și Bucu
rești, apoi și in alte centre ale țării. 
Nicolae Codreanu a contribuit la în
tărirea acestora și la crearea altora 
noi, la clarificarea lor ideologică in 
sens marxist, prin 
ginea unor lu
crări socialiste, 
printre care la 
loc de seamă 
s-a aflat „car
tea capitală a lui 
Karl Marx". în 
același timp, Ni
colae Codreanu, 
împreună cu alți 
socialiști români, 
a asigurat tranzi
tul literaturii re
voluționare spre 
Rusia, a sprijinit lupta cercurilor re
voluționare bulgare din România in 
frunte cu Hrisțo Botev ; aceste ac
țiuni au înscris o pagină luminoasă 
în bogata cronică a tradițiilor de so
lidaritate internaționalistă ale mișcă
rii noastre socialiste și muncitorești.

Nicolae Codreanu s-a aplecat cu 
interes și pasiune asupra realităților 
sociale din România, studiindu-le te- 

■ meinic. Găsim în această preocupare 
o atitudine ce se va dovedi comună 
ginditorilor socialiști din țara noas
tră : aceea de a investiga și cunoaște 
particularitățile dezvoltării istorice a 
societății românești, în funcție de care 
înțelegeau să-și adapteze tactica și 
mijloacele luptei revoluționare. Con
tactul nemijlocit cu stările de lucruri 
ale vremii i-a dezvăluit contradic
țiile adinei generate de rinduielile 
burghezo-moșierești.

De aici concluzia sa despre înda
torirea istorică ce le revenea socia
liștilor de a lumina poporul, de a 
organiza pe cei mulți și asupriți, de 
a-i conduce în lupta pentru un viitor 
mai bun. Sub acest aspect. Nicolae 
Codreanu este printre cei dinții care 
se ridică împotriva detractorilor idei
lor socialiste și argumentează legi
timitatea socialismului în țara noas
tră. Ca un fir roșu străbate corespon
dența și articolele sale încrederea 
adîncă în capacitatea revoluționară a

dezbateri pe mar-

■ ■

125 de ani de la 
nașterea militantu
lui socialist Nicolae 

Codreanu

poporului român : „Numai revoluția 
socială ne va putea duce, și pe 
noi românii, pe drumul luminos al 
fericirii și bunăstării muncitorilor, 
numai ea va smulge din rădăcini și 
va distruge în sinul națiunii noastre 
clasa privilegiaților care exploatează 
populația muncitoare...", scria el.

Unul dintre marile merite ale pri
milor socialiști români, printre care și 
Nicolae Codreanu, îl constituie efor
turile indreptate spre centralizarea 
in cadrul unei singure organizații a 
tuturor cercurilor, nucleelor și sim-i 
patizanților socialiști, spre crearea 
unui partid socialist în România. In 
acest sens, în vara anului 1878, el a 
întreprins o lungă călătorie prin țară, 
oprindu-se la Brăila, Iași, Ploiești și 
București, organizind dezbaterea de 
către militanții socialiști a proiecte
lor „Societății social-democrate ro
mâne" și ale unui ziar socialist. La 
finele aceluiași an „crearea asociației 
și a gazetei erau aproape de înfăp
tuite". Nicolae Codreanu nu avea insă 
să trăiască acest moment, stingîn- 
du-se din viață la 31 decembrie 1878.

Nu putem încheia aceste rinduri 
fără a consemna incă un episod sem

nificativ din viața 
lui Nicolae Co
dreanu ; este vor
ba de atitudinea 
sa profund patrio
tică în clipele în 
care întreaga 
țară se angajase 
ferm, cu toate e- 
nergiile în răz
boiul de neatir- 
nare. „...M-am 
gindit și eu nea»- 
pârât despre ceea 

fac in împrejuri-ce trebuie Să 
rile de față ale țării noastre — 
scria el — in ce chip să mă arăt 
că sînt vrednic de un adevărat fiu 
al națiunii române ; de aceea, iată 
că m-am hotărît să părăsesc pentru 
cităva vreme serviciul de medic de 
plasă și să mă duc acolo unde arma 
inamicului sau, mai bine, barbaria 
omenirii Zdrobește vieți tinere și pu
ternice...". Alături de participarea u- 
nor studenți socialiști pe cîmpurile 
de luptă, de ofrandele generoase 
pentru armată ale muncitorilor din 
numeroase centre ale țării, gestul lui 
Nicolae Codreanu vorbește despre 
patriotismul fierbinte al mișcării 
noastre muncitorești și socialiste, 
despre atașamentul său statornic față 
de idealul libertății naționale.

Năzuințele care l-au animat pe 
Nicolae Codreanu. ca și atitea alte 
generații de luptători revoluționari, 
au devenit realitate vie in zilele 
noastre, cînd întregul popor, strîns 
unit în jurul Partidului Comunist 
Român, înalță edificiul societății so
cialiste multilateral dezvoltate.. Mun
ca fără preget pentru înfăptuirea po
liticii partidului este cea mai înaltă 
cinstire adusă memoriei militanțijor 
care, asemenea lui Nicolae Codreanu, 
și-au consacrat viața luptei pentru 
triumful idealurilor de libertate și 
progres ale poporului.

Silviu ACHIM

If

♦ ★
Vineri, la amiază, la Casa centrală 

a armatei a avut loc adunarea fes
tivă consacrată împlinirii a !" 
ani de la Înființarea Editurii 
tare.

Adunarea a fost deschisă de i 
ralul maior Gheorghe Gomoiu, 
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului Politic 
Superior. Apoi a fost citit Ordinul 
de zi al ministrului apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia dat cu 
sări.

Directorul 
nelul Tudor .. 
vitatea editurii în cei 25 de ani de 
existență.

Au rostit cuvinte de salut : Lau- 
rențiu Fulga. prim-vicepreședinte al 
Uniunii scriitorilor. Aurel Martin, 
director general adjunct al Centra
lei editoriale, și Valeriu Ripeanu, 
directorul editurii „Eminescu".

într-o atmosferă insuflețitoare, a- 
dunarea a adoptat o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor armate, în care se 
spune : însuflețiți de mărețele rea
lizări ale oamenilor muncii, mindri 
de prezentul socialist și viitorul co-

25 de 
mili-

gene- 
, ad-

prilejul acestei aniver-

Ediiturii militare, colo- 
Tamaș, a înfățișat acti-

Rîmnicu-Sărat o expoziție de 
grafică. Galeriile palatului cul
turii găzduiesc expoziția jude
țeană anuală a artelor plastice, 
care cuprinde o selecție din cele 
mai recente lucrări ale artiști
lor buzoieni — toate reunite 
sub genericul „Republică 
ritoare", • „PAM1NT

Carnet cultural
România, in colaborare cu 
muzeul din localitate. 63 din
tre cele peste 1 200 de planșe 
care constituie opera artistului 
italian (gravuri ale unor celebre 
monumente ale Romei antice 
— Columna lui Traian, teatrul lui 
Marcelus, forumul lui Nerva. ar
cul lui Titus etc. — ca și lucrări 
surprinzînd aspecte din Roma 
contemporană artistului) sint cu
prinse în expoziție, care se bucu
ră de un frumos succes. • AR
TIȘTII PLASTICI DIN BUZĂU 
au deschis, la clubul zonei 
industriale buzoiene, o expo
ziție de pictură și sculptură, 
iar la Muzeul orășenesc din

inflo-
AL

inter- 
literar-

al patriei, urmind luminosul 
exemplu de muncă 

’ ‘" pe
munist 
dumneavoastră 
neobosită și dăruire comunistă, . 
care-1 oferiți cu atîta generozitate 
întregii națiuni, vă încredințăm, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că și în viitor vom sprijini, prin lu
crările publicate, activitatea din co
mandamente, unități și subunități 
consacrată îndeplinirii sarcinilor de 
mare răspundere revenite armatei 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XI-Iea, a indicațiilor dum
neavoastră de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică date la adu
narea activului de partid din ar
mată. Nu vom precupeți nici un efort 
pentru' a elabora, în continuare, o 
literatură militantă, inspirată din 
doctrina partidului nostru privind 
apărarea patriei ca operă și cauză a 
întregului popor, din activitatea ar
matei populare, care să contribuie 
la cultivarea în conștiința ostașilor 
țării a patriotismului înflăcărat și 
internaționalismului socialist, a prin
cipiilor și normelor eticii și echității 
socialiste, a atitudinii înaintate față 
de muncă și îndatoriri, a hotăririi 
ferme de a fi oricînd gata să apere, 
împreună cu întreaga națiune, cu
ceririle revoluționare, independența 
și suveranitatea de stat a României 
socialiste.

(Agerpres)

Cornel Radu 
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FAMILIA SI ȘCOALA 

in procesul unitar de instruire
și educare a elevilor

BUCURIEI" — concurs 
județean de montaje 
muzicale, organizat la Ploiești — 
a reunit sute de artiști amatori 
din județele Argeș, Brașov, 
Brăila, Buzău. Covasna, Dîm
bovița, Harghita. Hunedoara. 
Tulcea, Prahova și din muni
cipiul București. • LA ARAD. 
Montajul de versuri „Noi vrem 
să ne unim cu țara", gala de fil
me „Rfealizări ale industriei ro
mânești în cincinalul 1971— 
1975", momentul poetic „Nico
lae Labiș — viața și opera", ex
punerile pe teme ca „Politica 
externă a României, politică de 
pace și colaborare cu toate sta

tele lumii", „Marxism-leninis- 
mul“, masa rotundă cu tema 
„Cunoașterea și respectarea le
gislației muncii de către tinăra 
generație", simpozionul „A 28-a 
aniversare a proclamării repu
blicii", expunerea „Poporul ro
mân în 
lizator 
dintre 
politice 
lună în județul Arad 
FOCȘANI, 
artistice de agitație, organizat cu 
prilejul aniversării a 20 de ani 
de activitate a formațiilor de la 
„Exportvin" Focșani și Depoul 
C.F.R. Adjud, a prilejuit o pa- 

confruntare a unor 
din Vrancea. Galați. Ba- 

Buzău. • UN SFERT DE 
Filialele societăților de 
filologice și istorice din

fața unui nou și mobi- 
cincinal" — iată cîteva 

manifestările educativ- 
organizate în această

• LA 
festivalul brigăzilor

sionantă 
brigăzi 
cău și 
VEAC, 
științe 
Bacău și-au sărbătorit cei 25 de 
ani de existentă printr-o sesiu
ne de comunicări omagiale de
dicată istoriei și culturii me
leagurilor cuprinse între Bistrița 
și Trotuș. • UN SIMPOZION cu 
terna „Ocrotirea naturii 
România" a fost organizat 
muzeul „Vasile ' Pârvan" 
Bîrlad.

Corespondenții „Scinteii

in 
la 

din

Am adresat unor părinți întrebările: 
Cum vă ocupați de copiii dv. elevi? 
Cit din timpul dv. liber acordați în
drumării și educării lor ?

Iată, rezumativ, răspunsurile părin
ților elevilor din clasa a Vl-a B. de 
la Liceul real-umanist nr. 2 din Satu- 
Mare.

Vasile Telegdi : Anul trecut am 
controlat mai insistent băiatul, im- 
primindu-i astfel un ritm susținut de 
studiu, seriozitatea cuvenită față de 
învățătură, față de muncă. Rezulta
tele se văd mai ales în acest an. S-a 
obișnuit cu un regim riguros de 
muncă și. acum nu mai e nevoie să-l 
controlez „amănunțit". Dacă totuși, 
foarte rar, se mai întîmplă să ia o 
notă mai slabă, căutăm împreună să 
găsim toate cauzele care au gene
rat-o și il fac să înțeleagă că el, in 
primul rînd, poartă vina pentru mo
mentele de superficialitate și delă
sare la învățătură.

Ioan Pop : In afara îndrumării și 
controlului este extrem de impor
tant — cel puțin eu așa mă strădu
iesc să procedez —să-i facem pe 
copii să înțeleagă importanța mun
cii, a învățăturii temeinice, de zi cu 
zi, care este, fundamentul pe care își 
vor clădi întreaga lor activitate din 
anii maturității.

A. $! : Am făcut o greșeală. Cînd 
era mai mic, băiatul nu-și rezolva 
singur problemele și l-am „ajutat". 
Ca urmare, nu s-a obișnuit cu mun
ca independentă. Nu-i place nici 
acum să citească singur, ci îmi cere 
să-i povestesc eu lecția. Am epuizat 
toate metodele pedagogice, solicit 
sprijinul cadrelor didactice.

R. E. : N-am decît cîteva clase 
primare și nu mă pricep să o con
trolez pe fetiță la învățătură. E sla
bă la limba și literatura română. Mă 
mulțumesc să-i spun „nu prea te-am 
văzut cu cartea", dar imi dau seama 
că o astfel de „îndrumare" nu prea 
are efect.

M. D.: Băiatul meu citește multă 
literatură istorică. vizionează pro
gramul televiziunii pină seara tir
ziu. (Uneori temele și le face dimi
neața, înaintea plecării la școală). De 
ce să-l rețin? Doar e în interesul 
formării culturii lui generale.

Cu mici variații, in continuare,

răspunsurile la întrebarea noastră în
cearcă să justifice prezența sau ab
sența părinților în dialogul cu școa
la. Iată cîteva „argumente":

Pe acest prim trimestru, cu două 
excepții, toată clasa a VIII-a de la 
Școala generală nr. 3 din Slobozia 
are o situație de promovare. Una 
dintre excepții, eleva L. H„ are note 
sub limită la limba română, la ma
tematică și la fizică. La „chemările" 
repetate ale dirigintei, mama răs
punde invariabil: ,,E obligația școlii 
să se ocupe de situația la învățătu
ră a copiilor". Exemplul colegei de 
clasă a copilului său, eleva A. M„

Pe marginea unei 
anchete a „Scinteii"

care anul trecut avea rezultate sla
be, dar care în acest an, printr-o co
laborare strînsă a părinților cu ca
drele didactice, se achită onorabil de 
îndatoririle școlare, se pare că n-a 
convins-o încă.

Prezent la . săptămînala „oră de 
consultații" a dirigintei fiicei sale, 
elevă în anul II B, de la Liceul 
real-umanist nr. 15 din București, N. 
Șuluțiu ne. explică : „Cum aș putea 
lipsi? Doar școala este o a doua 
casă a copilului meu și este de da
toria mea să contribui ca ea să-i ofe
re condițiile optime de pregătire", 
(în paranteză fie spus, inginerul N. 
Șuluțiu, de la Institutul de cercetări 
geologice, venise să perfecteze o nouă 
„comandă" cu atelierul-școală — să
culețe pentru mostrele de roci cu
lese pe teren de geologi).

împreună cu cîțiva profesori diri- 
ginți — Polixenia Ardeleanu, Elena 
Pascu, Cornelia Bădescu, de la Li
ceul real-umanist nr. 15 din Bucu
rești, Reveica Marin, de la Școala 
generală nr. 3 din Slobozia — am 
încercat să întocmim uh fel de „lis
tă" de probleme pe care le aduc in 
discuție părinții la întîlnirile lor cu 
diriginții. Iată-le, în ordinea frec
venței: motivarea absențelor, situa
ția la învățătură, gospodărirea cla
sei, contribuția concretă ia rezolva-

rea unor acțiuni ale școlii (care, 
concret, la liceul bucureștean amin
tit înseamnă participarea efectivă la 
pregătirea manifestărilor. prilejuite 
de sărbătorirea semicentenarului șco
lii, amenajarea unor noi laboratoare 
și ateliere etc.).

Am reținut, din acest sondaj, și 
opinia, cu pronunțate accente auto
critice, a prof. Lucia Budai, direc
toare adjunctă la liceul sătmărean:

— Aș desprinde, ca o primă con
cluzie, necesitatea de a avea 
des dialoguri deschise, sincere, 
ponsabile cu părinții, întrucît 
atrag atenția inclusiv asupra 
nor deficiențe din activitatea 
■nor cadre didactice în proce
sul instructiv-educativ. în același 
timp, ne-am dat o dată mai mult sea
ma că școala trebuie să acționeze 
mai ferm și mai diferențiat în în
drumarea părinților, în stimularea 
responsabilității și competenței lor 
ca educatori.

La sugestia interlocutorilor noștri, 
adresăm, in continuare, cititorilor 
ziarului, întrebarea de la începutul 
acestor rinduri, lăsînd deschisă „lis
ta" înscrierilor la cuvint. Pentru că 
o bună parte dintre problemele de 
principiu și aspectele concrete ale 
dialogului școală-familie, amintite 
doar tangențial în ancheta de față, 
merită o abordare mai profundă. Ne 
gindim, bunăoară, la calitatea îndru
mărilor și a „sfaturilor" pedagogice 
oferite părinților, la tactul, respectul 
reciproc, la dorința sinceră de oonlu- 
crare care trebuie să guverneze dialo
gul direct părinte-profesor, la impli
carea mai directă, mai activă a părin-^ 
ților in ceea ce se cheamă optimiza
rea procesului instructiv-educativ, la 
educația etică, civică, patriotică din 
familie etc., etc. ■

Se spune despre școală și familie că 
sint parteneri — cu răspunderi și 
îndatoriri egale — în amplul proces 
de pregătire a tinerelor generații. E- 
galitate care însă trebuie să implice 
mai profund familia în vasta operă 
politico-educativă a societății noas-< 
tre socialiste.

mai 
res- 

ne 
u- 
u-

Florica DINULESCU 
Octav GRUMEZA

montajul.de
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ne este deosebit de plăcut să adresăm Excelenței Voastre, guvernului și 

poporului român sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitare și urări pe 
care ni l-ați adresat cu prilejul sărbătoririi independenței țării noastre.

Exprimind urări de fericire și sănătate Excelenței Voastre, vă rugăm să 
primiți asigurarea înaltei noastre considerații.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

PE SCURT DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

GORJ. Prin darea în folosință a 
noului spital din Tg. Jiu capacita
tea de spitalizare a rețelei sanitare 
din județul Gorj a ajuns in prezent 
la aproape 3 000 de paturi. In acest 
cincinal au mai fost construite 13 
dispensare medicale în mediul ru
ral și urban, 2 policlinici, 2 spitale, 
7 creșe și altele. Se află, de ase
menea, în stadiu de finisaj un nou 
spital cu 280 paturi în orașul No
vaci. Numai in ultimul an al aces
tui cincinal s-au alocat peste 132 

’ milioane lei pentru dezvoltarea ba
zei materiale a rețelei sanitare din 
județul Gorj.

SATU-MARE. Locuitorii orașului 
Cărei au realizat în 1975, prin mun
că patriotică, un însemnat volum 
de lucrări pentru înfrumusețarea și 
gospodărirea mai bună a localității, 
în valoare de peste 15,5 milioane 
lei, depășind de cinci ori prevede
rile stabilite la începutul anului. 
Roadele însuflețitoarei întreceri pa
triotice — desfășurată sub egida 
consiliului orășenesc al Frontului 
Unității Socialiste — se materiali
zează în extinderea rețelei de apă 
potabilă, construirea de drumuri de 
acces la ștrandul cu apă termală și 
spre piața de cereale, săparea și 
turnarea fundațiilor la șase blocuri 
de locuințe și altele.

CARAȘ-SEVERIN. Rețeaua co
mercială a orașului Caransebeș s-a 
îmbogățit cu noi și moderne unități 
comerciale, care însumează o supra
față de peste 3 000 mp. Printre noi
le obiective se numără complexul 
„Nord", care dispune de unități 
pentru desfacerea de produse in
dustriale, pîine, carne, legume și 
fructe, precum și de un restaurant 
cu autoservire. De asemenea, prin 
grija cooperației meșteșugărești, s-a 
construit și dat in folosință un com
plex pe strada Zorilor, pentru des
facerea încălțămintei, a articolelor 
electrotehnice și altele.

ARAD. în actualul cincinal, în 
orașul Arad s-au construit, în
tre altele, 4 448 apartamente din 
fondurile statului și alte 3 904 a- 
partamente din fondurile populați
ei cu sprijinul statului, 2 933 locuri 
In căminele de nefamiliști, creșe și 
grădinițe cu 1 690 de locuri, peste 
100 săli de clasă.

DOLJ. La Grupul școlar „Elec- 
troputere" din Craiova au avut Ioc 
o consfătuire de lucru și un schimb 
de experiență cu directorii grupu

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cei mai buni 
sportivi ai anului
Obișnuitele clasamente de fine de 

an ale federațiilor noastre sportive 
au prins contur, în ele apărind, fi
rește, pe primele locuri, sportivi și 
sportive care în decursul anului au 
realizat mari performanțe, unele cu 
rezonanță internațională. Intre „lide
rii" clasamentelor pe 1975 notăm : la 
atletism — Natalia Andrei (Univer
sitatea Craiova) ; box — Simion Cu- 
țov (Dinamo București) ; scrimă — 
Ecaterina Stahl (Steaua); caiac-canoe 
- L. Serghei ,P. Malihin (Steaua) ; 

canotaj — Marlena Predescu (Dinamo 
București) ; gimnastică — Nadia Co- 
măneci (Liceul de gimnastică „Gh. 
Gheorghiu-Dej“); alpinism — D. Chi- 
vu (A.S.A. Brașov) ; rugbi — Alex. 
Pop (Grivița roșie) ; ciclism — M. 
Ramașcanu (Dinamo București) ; înot 
— Anca Groza (Dinamo) ; polo pe 
apă — Cornel Rusu (Rapid Bucu
rești) ; sărituri — X. Ganea (Indepen
denta Sibiu) ; pentatlon modern — 
D. Spîrlea (Olimpia București); hand
bal — R. Voina (Steaua) ; lupte gre- 
co-romane — I. Enache (Dinamo 
București) ; lupte libere — V. Iorga 
(Progresul Brăila) ; motociclism — 
Gh. Sora (Metalul București) ; auto
mobilism — Doru Gindu (I.O.B. 
Bailș) ; carting — Gh. Udrea (C.S.U. 
Brașov) ; volei — W. Schreiber (Di
namo) : hochei pe gheață — V. Ne- 
tedu (Steaua) ; șah — Florin Gheor
ghiu (I.T.B.) ; popice — Ana Petrescu 
(Gloria București) ; baschet — V. 
Popa (Dinamo).

HOCHEI
Din cauza timpului nefavorabil, e- 

chipa cehoslovacă de hochei pe ghea
tă V.Z.T. Chomutov a sosit cu intlr- 
ziere în țara noastră și n-a putut 
susține aseară la Poiana Brașov me
ciul cu selecționata României. în- 
tîlnirea a fost reprogramată pentru 
astăzi cu începere de la ora 14,00 
pe patinoarul artificial de la Poiana 
Brașov.

GALAȚI:

Noi servicii
Meșteșugarii gălățeni manifes

tă o constantă preocupare pen
tru mereu mai buna satisfacere 
a cerințelor populației. Pentru 
a cunoaște preferințele benefi
ciarilor săi pentru viitor. 
U.J.C.M. Galați a difuzat un 
chestionar în județ, cu 13 în
trebări, care urmăreau testarea 
modului in care cetățenii sint 
satisfăcuți de serviciile diferite
lor cooperative meșteșugărești, 
solicitîndu-li-se în același timp 
opinii, sugestii și propuneri pri
vind îmbunătățirea serviciilor, 
oportunitatea înființării altora. 
La chestionar au răspuns multi 
cetățeni. Cele mai multe dintre 
propunerile lor, și de care 
U.J.C.M. a ținut seama, se referă 
la înființarea unei case de co
menzi, dotată cu specialiști din 
meserii diferite, a unui atelier 
de reparat jucării mecanice, a

i— i i ' <■ 

rilor școlare și ai liceelor indus
triale din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. 
Cu acest prilej, a fost organizată și 
o expoziție cu peste 500 de produse 
executate în atelierele-școală ale li
ceelor de specialitate din cadrul 
M.I.C.M. destinate atelierelor și 
laboratoarelor din rețeaua de în- 
vățămînt.

IALOMIȚA. Au fost terminate 
lucrările de construcție a digului 
care va apăra de inundații com
plexul de creștere și îngrășare a 
porcilor din comuna Gheorghe Do- 
ja. La ridicarea celor 3 km de dig, 
lucrătorii Oficiului de îmbunătățiri 
funciare și proiectarea construcții
lor agricole, de la S.M.A. Făcăeni 
și I.A.S. Roseți au folosit 85 000 mc 
pămînt și 1 500 tone piatră.

OLT. In comuna Seaca s-a dat în 
folosință un modern dispensar sa
nitar, care dispune, între altele, de 
o casă de nașteri și un cabinet sto
matologic. La realizarea dispensa
rului, locuitorii comunei au contri
buit prin muncă voluntar-patrioti- 
că in valoare de zeci de mii de lei.

CLUJ. — Galeriile de artă din 
Cluj-Napoca sînt gazda unei expo
ziții organizate de filiala din loca
litate a asociației române de mar
keting. Sînt expuse cele mai noi 
realizări ale creatorilor de modele 
de bunuri de larg consum și obiec
te de artă decorativă. Vizitatorii 
sint invitați să-și consemneze a- 
precierile în chestionare special 
întocmite.

TIMIȘ. In cursul actualului cin
cinal, zestrea urbanistică a orașe
lor timișene a sporit simțitor prin 
executarea unor importante lucrări 
edilitar-gospodărești. Rețeaua de 
alimentare cu apă, bunăoară, a 
crescut în acest interval cu încă 90 
kilometri. Tot in acești ani, în ora
șele Sinnicolau Mare și Jimbolia 
s-a introdus alimentarea cu apă, în 
timp ce la Timișoara și Lugoj s-au 
executat lucrări de extindere a 
uzinelor de apă. La Timișoara a 
fost pusă în funcțiune și o stație de 
epiirare cu o capacitate de 300 litri 
pe secundă. &

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
RUGBI

în turneul pe care-1 întreprinde în 
Franța, echipa de rugbi Grivița roșie 
a susținut pînă în prezent două par
tide în provinciile de sud-vest ale 
țării-gazdă. In primul joc, disputat 
la Arcachon (Gironde), rugbiștii ro
mâni au învins cu scorul de 25—6 o 
selecționată regională. Cea de-a doua 
partidă s-a desfășurat in localitatea 
Peyrehorade (Landes), unde forma
ția bucureșteană a întrecut cu 13—11 
echipa locală întărită cu jucători din 
orașele învecinate. Duminică. în ulti
mul joc al turneului, rugbiștii români 
vor juca la Saint Medard-en Jalles.

CLASAMENTE...
Redacția sportivă a agenției 

T.A.S.S. a întreprins, ca în fiecare 
an, o anchetă pentru desemnarea ce
lor mai bune șase sportive din jurne. 
Au participat redactori de speciali
tate de la 17 agenții de presă, printre 
care „Reuter", „Agerpres", „Kyodo", 
„France Presse", „P.A.P.", „Tanjug", 
„Prensa Latina" și „Associated 
Press".

Iată primele, șase sportive ale anu
lui 1975 : 1. Faina Melnik (U.R.S.S.) 
— recordmană mondială de atletism 
la aruncarea discului ; 2. Kornelia 
Ender (R. D. Germană) — recordma
nă mondială la natație ; 3. Nadia Co
maneci (România) — campioană eu
ropeană de gimnastică ; 4. Annemarie 
Proell (Austria) — schi ; 5. Ludmila 
Turișceva (U.R.S.S.) — gimnastică ; 
6. Chris Evert (S.U.A.) — tenis. A- 
genția T.A.S.S. a acordat premii spe
ciale primelor trei clasate.

Au mai fost citate încă 21 de spor
tive, printre care Nona Gapriridașvili 
(U.R.S.S.), Shirley Babashoff (S.U.A.), 
Irena Szewinska (Polonia), Tatiana 
Averina (U.R.S.S.), Irina Rodnina 
(U.R.S.S.) și Junko Tabei (Japonia).

★
In urma unei anchete întreprinse 

de ziarul „Junge Welt" in rindul ci
titorilor săi, cunoscutul recordman 
de înot Roland Matthes a fost de
semnat cel mai bun sportiv din R. D. 
Germană pe anul 1975. Pe locul al

ale cooperației
altuia pentru confecționat huse 
de orice fel etc. În anumite zone 
ale Galațiului vor fi deschise 
noi unități. După cum ne declara 
Mhrin Jugaru, vicepreședinte al 
Uniunii județene Galati a coope
rativelor meșteșugărești, numai 
in anul 1975 au fost puse la dis
poziția cumpărătorilor 376 pro
duse noi. la realizarea cărora au 
contribuit îndeosebi cooperati
vele „Avîntul". „Mobila", „Pro
gresul", „Muncă și artă". Iată 
citeva dintre acestea : mobilier 
și bărci din fibră de sticlă, ju
cării din mase plastice, măsuță 
de telefon din fier forjat, căști 
de protecție, colac de salvare etc. 
O atenție deosebită s-a acordat 
diversificării gamei de prestații, 
numărul serviciilor ajungind la 
circa 180. iar cel al numărului de 
unități la aproape 350. (Dan 
Plăeșu).

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Nicolae Giosan. a adresat o tele
gramă de felicitare președintelui A- 
dunării Naționale a Republicii Tur
cia. Kemal Giiven, cu prilejul rea
legerii în această funcție.

★
Vineri dimineața, George Maco- 

vescu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe S.L. Kaul, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii India în Republica Socia
listă România, in legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de acre
ditare.

(Agerpres)

„Călimănești—125“
La Casa de cultură din Călimă- 

nești-Căciulata a avut loc, la 26 de
cembrie. o manifestare sărbătorească 
prilejuită de aniversarea a 125 de 
ani de activitate balneară — pe baze 
științifice — a acestei stațiuni.

Pentru contribuția rodnică adusă 
la refacerea sănătății tuturor celor 
care au apelat la izvoarele și trata
mentele sale terapeutice, stațiunea 
Călimănești-Căciulata a fost distinsă, 
prin Decret prezidențial, cu Ordinul 
Muncii cl. I. Participanții la aduna
rea festivă — în numele locuitorilor, 
al tuturor oamenilor muncii aflați 
acum aici pentru odihnă și tra
tament — au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care, printre altele, se 
menționează : „Exprimîndu-ne recu
noștința fierbinte și profunda satis
facție pentru înalta apreciere pe care 
o dâți activității oamenilor muncii 
din orașul Călimănești, prin decer
narea Ordinului Muncii cl. I, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra toate 
eforturile. întreaga noastră putere 
de muncă și gîndire pentru înfăp
tuirea cu deplin succes a sarcinilor 
ce ne revin din planul de stat pe a- 
nul 1976, pentru creșterea prestigiu
lui .stațiunii noastre, sporindu-ne, 
astfel, tot mai mult contribuția la 
efortul creator al poporului, pentru 
edificarea socialismului si comunis
mului în scumpa noastră patrie". 
(Ion Stanciu, corespondentul „Scin- 
teii").

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 26 DECEMBRIE 
1975

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 
790 412 lei, din care 104 315 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 63 26 80 15 66
1 13 59 57.

i EXTRAGEREA a II-a : 87< 62 60
2 88 7A43. 81 51. .

__________ M!0. ------- U7><

doilea a fost clasat ciclistul Thomas 
Huschke, iar pe locul al treilea hal
terofilul Gerd Bonk.

în clasamentul celor mai bune 
sportive, pe primul loc s-a situat ino- 
tătoarea Kornelia Ender, urmată de 
atletele Renate Stecher și Marianne 
Adam.

PATINAJ
Vineri, în cadrul campionatelor u- 

nionale de patinaj viteză, care au 
loc la Alma Ata, Evghenie Kulakov 
a parcurs 500 m în 38”58/100 (cel 
mai bun timp din lume al actua
lului sezon). La feminin, a termi
nat învingătoare Vera Krasnova, de 
asemenea cronometrată cu un rezul
tat de valoare : 41”94/100.

11 000 DE SPORTIVI 
LA JOCURILE OLIMPICE

La Jocurile Olimpice de vară care 
se vor desfășura în 1976 la Montreal, 
vor participa peste 11 000 de sportivi, 
față de 9 600 cit se estimase anterior, 
a anunțat directorul satului olimpic, 
Yvon Dubois. El a precizat că aceas
tă cifră se bazează pe datele trans
mise organizatorilor canadieni de co
mitetele olimpice naționale ale țărilor 
participante. Ca termen de compara
ție, se reamintește că la precedentele 
Jocuri Olimpice de vară, desfășurate 
în 1972 la Munchen, au participat 
aproximativ 10 000 de sportivi.

★
Prin intermediul ..Revistei olimpi

ce", cu prilejul noului an, președin
tele C.Î.O., lordul Killanin, a adresat 
sportivilor din lumea întreagă urări 
de succes in pregătirea lor pentru 
Jocurile Olimpice din anul 1976. Sub
liniind succesele Înregistrate de miș
carea olimpică, președintele C.I.O. 
face apel la o cooperare mai strînsă 
între toate țările pentru promovarea 
idealurilor de pace și prietenie ce 
trebuie să guverneze sportul interna
țional contemporan.

★
Lucrările celei de a 77-a sesiuni a 

Comitetului internațional olimpic se 
vor desfășura intre 1—3 februarie 
1976, la Innsbruck.

A apărut 

„REVISTA ECONOMICĂ** 
nr. 52 din 26 XII 1975

Din sumar : Vocația libertății 
și a universalității (dr. Maria 
D. Popescu) ; O politică in slujba 
păcii și colaborării internațio
nale (Vasile Gliga) ; Crearea 
republicii — încununarea luptei 
seculare a poporului pentru e- 
liberare națională și socială 
(dr. Gheorghe Surpat) ; Planul 
pe 1976 — expresie a dinamis
mului economiei românești 
(Const. Caloianu) ; Cercetarea 
științifică și dezvoltarea teh
nologiei în fața noului cincinal 
(acad. prof. Ion Ursu, președin
tele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie) : Eco
nomia țărilor capitaliste in 1975. 
Contururi și limite ale redresă
rii (dr. Aurel Ghibuțiu) ; Din 
țările socialiste ; Progres tehnic 
și dezvoltare.

INFORMAȚII UTILE
pentru zilele de 30 XII 1975-4 11976

Programul unităților comerciale R. P. UNGARĂ
În zilele de 30 și 31 decembrie 

1975 unitățile comerciale vor func
ționa după un program prelungit cu 
1—2 ore. după necesități. Halele și 
piețele agroalimentare vor fi deschi
se între orele 6—20, fără întrerupere, 
cu pauză de masă prin rotație.

Joi 1 ianuarie 1976 unitățile co
merciale vor fi închise.

Vineri 2 ianuarie 1976 magazinele 
alimentare și piețele agroalimentare 
vor funcționa cu programul obișnuit 
al unei zile de duminică.

Simbătă 3 ianuarie 1976 unitățile

Programul
în zilele de 1, 2, 3 și 4 ianuarie 

1976 vor fi deschise in permanență 
— ziua și noaptea — farmaciile : nr. 
2 (bd. Leontin Sălăjan, Complex 
com. A 14) ; nr. 5 (bd. General Ma- 
gheru 18) ; nr. 9 (șos. Ștefan cel 
Mare 1—7) ; nr. 20 (Calea Șerban 
Vodă 43) ; nr. 22 (bd. Republicii 65) ; 
nr. 45 (șos. Mihai Bravu 274) ; nr. 50 
(Ans. Berceni Sud, Complex comer
cial nr. 1) ; nr. 53 (str. Băiceni 1 — 
Drumul Taberei) ; nr. 69 (bd. 1 Mai 
343) ; nr. 70 (Calea Rahovei 399) ; 
nr. 93 (șos. Giulești 123) ; punctul 
farmaceutic nr. 12 (de pe peronul 
Gării de Nord).

în ziua de 1 ianuarie vor mai fl 
deschise — între orele 7,30 și 20,30 — 
farmaciile cu numerele : 1, 14, 16,
17, 29, 33, 37, 43, 51, 62, 64, 65, 68, 
77, 101, 103, 111 și punctul farmaceu
tic nr. 39 (str. Compozitorilor 24 
Bloc S 5).

în ziua de 2 ianuarie vor mai fi 
deschise — intre orele 7,30 și 20,30 — 
farmaciile cu numerele : 4. 13, 26, 
27, 34, 36, 44, 48, 55, 63, 73, 74, 76, 
84, 88, 90, 92, 98 și 118.

în ziua de 3 ianuarie vor mai fi 
deschise — între orele 7,30 și 20,30 — 
farmaciile cu numerele : 7, 8, 11, 12,
18, 21, 25, 35, 38, 49, 57, 59, 60, 67, 
72, 75, 78, 81, 82, 86, 87, 89, 99, 119, 
123 și punctele farmaceutice cu nu
merele : 10 (șos. Alexandriei 103) ; 
13 (str. Apusului 50) ; 14 (bd. Bucu
reștii Noi 153) ; 45 (bd. Dinicu Go- 
lescu 23—25) ; 46 (str. Lipscani 34).

în ziua de 3 ianuarie vor mai fi 
deschise — între orele 7,30 și 15,30 — 
farmaciile cu numerele : 42, 47, 95, 
96, 104, 105, 107, 112, 113, 114. 115,
punctele farmaceutice cu numerele : 
1 (Piața Cățelu) ; 8 (bd. Mun-

Programul unităților de reparații
• Reparații televizoare: in ziua de 

30 decembrie toate unitățile de re
parații TV vor lucra cu program nor
mal : 8—21 ; în ziua de 31 decem
brie programul va fi 8—12 ; în zi
lele de 1—4 ianuarie se vor asigura 
intervenții prin dispeceratul coope
rativei „Radio-Progres" din str. Sf. 
Gheorghe Nou nr. 23 (tel. 13 42 77), 
după următorul program : 1 ianuarie 
1976, orele 15—21 ; 2—3 ianuarie 1976. 
orele 9—14 și 15—21 ; 4 ianuarie 1976 
— orele 9—14.

• Reparații auto. 1 ianuarie 1976, 
orele 8—13, unitatea nr. 10. str. Ni
colae Sebe nr. 4 (bd. L. SăiăjanȚ —. 
Titan (tel. 43 35 96) ; unitatea nr. 14. 
bd. 1 Mai nr. 249 (tel. 65 56 35), 2 
ianuarie, orele 8—13, bd. 1 Mai 249 
(tel. 65 56 35), 2 ianuarie, orele 8—13, 
unitatea nr. 8 — bd. Aerogării 38 
(tel. 33 16 21) ; unitatea nr. 8, bd. 
Aerogării nr. 38 Floreasca nr. 43 (tel. 
79 21 75) ; unitatea nr. 32, Vînători 
nr. 3, (tel. 316213). 3 ianuarie, orele 
8—13 : unitatea nr. 9. str. N. Apostol 
nr. 2, Colentina (tel. 87 64 40) : unita
tea nr. 17, Șos. Ștefan cel Mare nr. 
92 ; unitatea nr. 28, Calea Dorobanți 
nr. 153 (tel. 79 22 73). 4 ianuarie, orele 
8—13 : unitatea nr. 4, Șos. Giurgiu

vremea
Ieri in țară : Vremea a fost în ge

neral închisă. A nins în Maramureș, 
Banat, Crișana, Transilvania, cea mai 
mare parte a Moldovei. în sud-estul 
țării, ceața și chiciura au persistat. 
Vintuî a suflat slab pină la potrivit, 
cu intensificări temporare în Crișana, 
nordul Moldovei și zona de munte, 
unde izolat a viscolit ninsoarea. La 
ora 14, temperatura aerului oscila în
tre minus 3 grade la Joseni, Miercu
rea Ciuc, Galați, Măicănești șl Co-

--W' (Șu A’ Spectrul șomajului se extinde
Stagnarea producției industriale ; șocul inflaționist ; rata ridicată a 

șomajului — fenomene care și-au pus amprenta in 1975 asupra întregii 
vieți economico-sociale din țările capitaliste — iși vor face intens 
simțite efectele și in viitor, arată revista americană.

Rapida extindere, mai intii a inflației, apoi a recesiunii face ca 
perspectivele economiilor țărilor occidentale să rămină In continuare 
puternic înnourate, scrie cunoscuta revistă americană, exemplificind 
această previziune cu datele de mai jos :

în STATELE UNITE redresarea e 
împiedicată de rata în continuare a- 
larmantă a șomajului și de posibili
tatea unei noi erupții a inflației. E- 
conomiștii sînt îngrijorați de saltul 
ratei șomajului de la 8,3 la sută în 

^septembrie, la 8,6 la sută în octom
brie, precum și de creșterea verti
ginoasă a prețurilor la cele mai di
ferite produse — de la automobile la 
cherestea, de la mobilă la articole 
de îmbrăcăminte.

După unele previziuni, șocul cel 
mai puternic pentru economie ar fi 
urt nou val inflaționist — saltul pre
țurilor în octombrie a constituit un 
avertisment — consecințele pe plan 
economic general în 1976 fiind, în e- 
ceastă eventualitate, de-a dreptul im
previzibile. în orice caz, pentru a- 
nul viitor se prevede o creștere a 
prețurilor de consum cu aproape 6 
la sută.

La rindul ei, economia R.F. GER
MANIA, pină de curind considerată 
ca una din cele mai solide ale lumii 
occidentale, pare a fi paralizată de 
un păienjeniș de contradicții și in
decizii. Deși în ultimele luni s-a 
constatat o anume înviorare econo
mică, producția industrială pe 1975 
învederează cel mai acut declin de-a 
lungul Celor trei decenii postbelice, 
în plus, industria vest-germană 
funcționează numai cu 75 la sută din 
capacitatea ei productivă. Pentru 
1976 nu se întrevăd indiciile unei re
dresări a situației.

în ce privește MAREA BRITANIE, 
„invalidul" permanent al lumii occi
dentale în perioada postbelică, eco
nomia acestei țări continuă să se afle 
într-o stare de profundă Iîncezeală. 
Producția anului ce se încheie se si

comerciale vor fi deschise după pro
gramul obișnuit al unei zile de du
minică.

Duminică 4 ianuarie 1976 unitățile 
comerciale vor funcționa cu progra
mul obișnuit al unei zile de dumi
nică.

în perioada 1—4 ianuarie 1976 uni
tățile de alimentație publică vor 
funcționa după programul obișnuit, 
cu excepția acelora in care se orga
nizează revelionul și care vor începe 
programul de lucru în ziua de 1 ia
nuarie 1976 după ora 18.

farmaciilor
cii 256) ; 22 (șos. Pantelimon 103) ; 
24 (Cal. Rahovei 297) ; 27 (bd.
Pieptănari 25) ; 28 (str. Maica
Domnului 51) ; 42 (Piața „23 Au
gust"), 48 (str. Mendeleev 14), pre
cum și unitățile tehnico-medicale 
cu numerele : 1 (Cal. Victoriei 136) ; 
2 (bd. 1848 32) ; 3 (str. AI. Constan- 
tinescu 6) ; 6 (bd. Republicii 80) ; 9 
(Cal. Șerban Vodă 43).

în ziua de 4 ianuarie vor mai fi 
deschise — între orele 7,30 și 20,30 — 
farmaciile cu numerele : 3, 6, 10, 15, 
19, 23, 24, 30, 32, 39, 40, 41. 45, 52, 54, 
56, 61, 66, 71, 79, 83, 85, 100, 102, 106 
și punctele farmaceutice cu nume
rele : 5 (str. Mihu Copilu 1) ; 9 (șos. 
Olteniței 106) ; 16 (Drumul Ta-
berii 4) ; 17 (șos. Crîngași 151) ; 25 
(Cal. 13 Septembrie 83) ; 26 (str. 7 
Noiembrie 13) ; 37 (Aeroportul Oto- 
peni) ; 40 (pasajul N. Bălcescu) ; 44 
(str. Galați 109).

în ziua de 4 ianuarie 1976 vor mai 
fi deschise — între orele 7,30 și 15.30 
— farmaciile cu numerele : 31, 58, 
124, punctele farmaceutice cu nume
rele : 2 (Halele Obor) ; 3 (str. Ră- 
cari 84) ; 4 (bd. Pieptănari 105) ; 6 
(str. Dumitru Petrescu 79) ; 11 (șos. 
Banatului 70) ; 18 (Cal. Văcărești 
297) ; 23 (șos. Viilor 49) ; 38 (șos. Ol
teniței 79) ; 47 (Complex comercial 
„Mimoza") ; 49 (str. Al. Constanti- 
nescu 7). precum și unitățile tehni
co-medicale nr. 4 (bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 7), și nr. 5 (str. Lipscani 
24).

★

Farmaciile și punctele farmaceuti
ce care funcționează pe lingă unită
țile sanitare, (circuit închis) și cele 
din incinta întreprinderilor vor avea 
același program de funcționare ca 
unitățile respective.

lui nr. 178 (tel. 85 45 25) ; unitatea 
nr. 8, bd. Aerogării nr. 38 (tei. 
33 16 21) ; unitatea nr. 20, Cal. Călă
rași nr. 260 (tel. 22 05 81).

• Reparații obiecte uz Casnic și e- 
lectrocasnic. Miercuri 31 decembrie, 
toate unitățile vor funcționa cu pro
gram continuu — 8—20. în zilele de 
1, 2, 3, și 4 ianuarie va funcționa 
dispeceratul cooperativei „Metalocas- 
nica“ din str. Sf. Gheorghe Nou nr. 
9 — tel. 15 64 50 ; dispeceratul va asi
gura. zilnic între orele 8—14. inter
venții pentru deblocări uși, reparații 
la mașini de gătit cu gaze, sobe de 
încălzit “țu combustibil lichid, frigi- 
dere.

• Intervenții la instalații sanitare 
și electrice. Dispeceratul cooperativei 
„Instalatorul" din str. Poenaru Bor- 
dea nr. 20 (tel. 14 18 58) va răspunde 
la solicitări după următorul program: 
1, 2, 3 ianuarie 1976, orele 8—20, iar 
în ziua de 4 ianuarie, între orele 
8—13.

Centrul de informare al cooperației 
meșteșugărești din municipiul Bucu
rești va funcționa în zilele de 1—4 
ianuarie între orele 8—13 și va răs
punde la tel. 13 58 84 și 13 58 65.

rugea și plus 6 grade la Calafat și 
Băilești. în București : Vremea a fost 
închisă, cu ceață persistentă. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 decembrie. în țară : Vreme 
în general închisă. Vor cădea ninsori 
temporare în primele zile, mai frec
vente în Crișana, Transilvania, Ma
ramureș, Moldova și Dobrogea. Vîn
tul va sufla cu intensificări de scurtă 
durată în zona de munte, unde pe 
alocuri va viscoli zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
minus 12 grade și minus 2 grade, iar 
maximele între minus 6 și plus 4 
grade.

tuează sub nivelul celei din 1974, 
considerat ca un an cu totul nefast. 
Pentru anul viitor, experții pronosti- 
chează o creștere economică zero. 
Exporturile sînt la un nivel nesatis- 
fâcător, standardul de viață urmează 
o linie continuu descendentă. Numă
rul șomerilor a trecut de un milion 
și ar putea să se ridice în această 
iarnă pină la un nivel exploziv — 
1.5 milioane. In pofida controlului 
prețurilor, inflația — 27,9 la sută — 
inregistreazâ rata cea mai mare din 
lumea capitalistă. Pentru anul viitor 
— nici un semn de îmbunătățire a 
situației.

Deși dintre toate țările membre 
ale Pieței comune FRANȚA a fost 
cea mai activă în campania antirece- 
sionistă, în toamnă a devenit evident 
că producția industrială anuală va 
înregistra o scădere de 2 la sută față 
de anul precedent, an care, ca și în 
restul lumii occidentale, a fost prin
tre cei mai nefavorabili. In aceste 
condiții, șomajul și-a continuat ten
dința de creștere, ceea ce a provocat 
nemulțumirea lucrătorilor din diver
sele sectoare afectate — poștă, trans
porturi, servicii — concretizată în 
numeroasele acțiuni revendicative 
din toamnă. Perspectivele : în cel 
mai bun caz situația se va menține 
staționară.

ITALIA, aflată, cum se părea la 
un moment dat anul trecut, in pra
gul ruinii, iși croiește anevoie o cale 
de ieșire dintr-un impas dramatic. 
Producția industrială este cu 10 la 
sută sau chiar mai mult inferi
oară celei din anul precedent. în 
condițiile în care întreprinderile 
funcționează cu mai puțin de 70 la 
sută din capacitate. Șomajul, care a- 
fectează peste un milion de oameni,

Un auxiliar marcant 
al industriei socialiste

...Poposisem, pentru 
un scurt răstimp, la 
una din unitățile re
prezentative ale coope
rației meșteșugărești 
din R. P. Ungară — 
cooperativa budapesta- 
nă de tehnică de tele
comunicații „Hiradâs- 
technika". Discuția cu 
președintele unității, 
ing. Koveskuti Lajos, 
se înfiripă ușor, gazda 
argumentindu-și afir
mațiile cu mostre, ma
chete. schițe, planșe...

— întreaga noastră 
producție, de la apa
ratura de măsură și 
control pînă la circui
tele de televiziune in
terioară și viitoarele 
calculatoare de buzu
nar — declară pre
ședintele — îmbină 
tradiția migalei mește
șugărești cu cerințele 
producției moderne, cu 
o înaltă tehnicitate. 
Este semnificativ că, 
din cei 1 500 de sala- 
riați ai cooperativei, 
150 sînt ingineri, 200 — 
tehnicieni, iar ceilalți 
sînt, cu toții, muncitori 
calificați în școli pro
fesionale.

O asemenea concep
ție de organizare și 
structurare a produc
ției se remarcă, de alt
fel, pe ansamblul sec
torului cooperației meș
teșugărești, parte com
ponentă a sistemului 
cooperatist național, a 
cărui contribuție se ri
dică la aproape o pă
trime din întreaga pro
ducție a tării.

— Dezvoltarea acti
vității meșteșugărești

prin îmbinarea tradi
ționalului cu moder
nismul este o formă 
specifică economiilor 
moderne — subliniază, 
în cadrul unei convor
biri, tovarășul Rev La
jos, președintele orga
nului central de coor
donare al coopera
ției meșteșugărești 
din Ungaria — OKISZ.

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

Relevînd rolul acesteia 
ca auxiliar marcant 
al industriei socialis
te, el adaugă : Pro
ducția de tip indus
trial în cadrul coo
perației noastre, de 
exemplu, a crescut în 
ultimii 23 de ani de 
peste 45 de ori, mult 
mai rapid decît ramu
rile tradiționale, astfel 
că ponderea sectorului 
industrial in totalul 
producției cooperatiste 
s-a mărit de la 5 la 
sută în 1950 la circa 25 
la sută în prezent.

Cu ce se mai ocupă 
cooperația meșteșugă
rească maghiară ? Din 
cele 400 000 de aparta
mente cite s-au reali
zat în Ungaria in ulti
mii cinci ani, circa 
40 000 au fost construi
te de cooperative. A- 
proape 60 Ia sută din 
serviciile sectorului so
cialist sînt asigurate, 
de asemeni, de coope

Comerțul prin
Formă de comerț modernă, e- 

ficientă și de largă accesibilita
te practicată de cooperația de 
consum „Comerțul prin cores
pondență" vine direct în spriji
nul tuturor acelora care doresc 
să-și procure prin poștă unele 
articole de îmbrăcăminte, de uz 
casnic, aparate electrotehnice și 
altele. Oricare dintre articolele 
solicitate se poate primi direct 
la domiciliu, pe baza unei sim
ple cărți poștale expediate pe

Produse noi
Industria locală a județului 

Cluj și-a îndeplinit sarcinile de 
plan cu 14 zile mai devreme. 
Pină la finele anului, se va rea
liza o producție suplimentară în 
valoare de peste 57 milioane 
lei, cu peste 20 milioane mai 
mult decît prevedea angaja
mentul. Industria locală clujeană 
realizează o gamă largă de pro
duse de mare utilitate pentru 
populație. Circa 90 la sută din

Din lemn, sticlă și metal
O mare parte din producția u- 

nităților cooperației meșteșugă
rești din județul Mureș se ex
portă în 15 țări ale lumii. Con
ducerea U.J.C.M. Mureș a luat 
măsuri ca aceeași gamă de pro
duse și de aceeași calitate să fie 
livrate și pe piața internă. In 
magazine din numeroase locali
tăți din tară, meșteșugarii mu
reșeni sînt prezenți cu produse 
rezultate din prelucrarea lemnu
lui, sticlei și metalului, cu con

ar putea sălta la 1.7 milioane în 
1976. Rata nimicitoare a inflației a 
coborît de la 24 la sută anul trecut 
la sub 10 la sută în toamnă, dar pre
țul plătit, creșterea continuă a nu
mărului celor fără de lucru, este 
prea dureros.

Se recunoaște deschis că niciodată 
pină acum n-a fost confruntată 
JAPONIA cu o situație economică 
atit de oomplexă și dificilă. Guver
nul a lansat un program de învio
rare în diverse domenii, care a 
avut ca rezultat o creștere de circa 
2 la sută a volumului producției in
dustriale, dar, pe de altă parte, în
tr-o țară unde fenomenul șomajului 
era aproape necunoscut, se pot ve
dea acum in rindul celor fără lucru 
tot mai multi tineri, absolvenți ai 
institutelor superioare. O investiga
ție efectuată în rindul a 1 586 de 
corporații industriale a scos în evi
dență că numai 511 dintre ele inten
ționează să angajeze noi absolvenți 
în anul viitor.

In concluzie, nu există nici o for
mulă magică pentru a se determina 
în ce măsură iși poate redresa una 
sau alta din țările menționate pro
ducția, fără pericolul reaprinderii 
inflației sau cit de mult se poate 
frîna inflația, fără a urma apoi o 
perioadă de recesiune și mai intensă 
fată de cele precedente.

„die welt“ Cei mai
Curba șomajului în R.F. Germania 

se menține la un nivel ridicat, scrie 
ziarul vest-german „Die Welt", in- 
soțindu-și afirmația cu alăturatul 
grafic, în care numărul șomerilor — 
coloana din stingă — este dat in mii. 
Ziarul arată că datele înregistrate 
la sfirșitul lunii noiembrie indicau 
1 114 200 șomeri, cu 53 000 mâi mulți 
decît în urmă cu o lună, ceea Ce re
prezintă 4,9 la sută din totalul for
ței de muncă. La aceștia mai tre- 

rative. Cooperația meș
teșugărească diversifi
că, totodată, serviciile 
solicitate de populație, 
numărul lucrătorilor 
din acest sector spo
rind de la 32 000 în 1948 
la peste 350 000 în pre
zent. Anual, meșteșuga
rii maghiari exportă 
produsele lor în peste 
100 de țări : circa 6,5 
milioane piese de îm
brăcăminte pentru co
pii. 150 000 bluze bro
date, 200 tipuri de mo
bilier, 2 milioane pe
rechi de încălțăminte 
sportivă ș.a. în cadrul 
unui plan decenal, 
1971—1980, cooperația 
maghiară și-a propus 
să realizeze reînzestra- 
rea tuturor unităților 
sale, prin înlocuirea u- 
tilajelor învechite cu 
utilaje moderne, și 
printr-o mai bună or
ganizare a proceselor 
de producție existente 
(s-au alocat în acest 
sens fonduri de inves
tiții de circa 10 mili
arde forinți). acțiune 
care s-a și încheiat în 
aproape două treimi 
din unitățile existente.

Munca meșteșugari
lor maghiari este o 
parte componentă a 
eforturilor generale 
ale constructorilor so
cialismului din R.P. 
Ungară, viitorul cin
cinal prevăzînd spo
rirea în continuare a 
aportului cooperației la 
producția globală și 
venitul național al tă
rii vecine și prietene.

Mihai IONESCU

corespondență
adresa : UNIVERSALCOOP - 
COMERȚUL PRIN CORESPON
DENȚA. București, Str. Vulturi 
nr. 31, Sectorul 4. Pentru a cu
noaște produsele existente în 
depozit, se poate solicita mai în- 
tîi o listă a aoestora. Orice co
mandă făcută unității „Comer
țul prin corespondență" trebuie 
să fie în valoare de cel puțin 
100 lei, sumă care se achită la 
primirea coletului.

producția acestui an se obțin* 
pe seama produselor asimilate, 
modernizate și introduse în fa
bricație în acest cincinal. Prin
tre acestea : articole de sticlă 
menaj, articole din masă plas
tică, corpuri de iluminat, covoare 
etc. O bună parte din producția 
industriei locale clujene este 
destinată exportului. Planul a- 
nual la acest capitol a fost rea
lizat incă la începutul acestei 
luni. (AI. Mureșan).

fecții, marochinărie, artizanat, 
mobilier pentru copii, textile e- 
xecutate prin valorificarea cu
poanelor, obiecte decorative, o- 
biecte de ceramică, cusături și 
altele. Sondarea permanentă a 
opiniilor publicului rămîne și în 
continuare latura determinantă 
a îmbunătățirii activității în 
cele 18 unități de care dispune 
U.J.C.M. Mureș. (Cornel Pogă- 
ceanu).
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afectați, tinerii
buie adăugați și cei 689 400 șomeri 
parțiali. Numărul locurilor de mun
că este, în continuare, în scădere.

Persoanele pînă la vîrstâ de 30 de 
ani sînt afectate in mod deosebit, 
dar cea mai înaltă rată a șomajului 
e înregistrată în rindul tinerilor sub 
20 de ani, și anume 5,8 la sută. 45 300 
tineri sub 18 ani care au ieșit de pe 
băncile școlii sint fără ocupație, 
fără ca sfirșitul anului să le aducă 
speranța unei slujbe.
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r. d. vietnam Bilanț și perspective in opera 
de refacere si dezvoltare a economiei

HANOI 26 (Agerpres). — Le Thanh 
Nghi, vicepremier al R. D. Vietnam, 
a prezentat, in cadrul actualei se
siuni a Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, raportul guvernamental cu 
privire la îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1975. Arătînd, cu acest 
prilej, că au fost îndeplinite sarcinile 
reconstrucției' postbelice, ei a expri
mat profunda gratitudine a R. D. 
Vietnam pentru sprijinul și ajutorul 
considerabile și eficiente acordate in 
ultimii ani de țările socialiste, de alte 
țări și forțe progresiste din lume 
luptei duse de poporul vietnamez 
împotriva agresiunii, pentru salvarea 
națională, pentru refacerea și dez
voltarea economiei. Vicepremierul

vietnamez a subliniat că producția de 
produse de importanță economică ma
joră, respectiv cea de energie elec
trică și motoare electrice, cărbune, 
motoare Diesel, accesorii pentru au
tovehicule, îngrășăminte, alimente și 
alte bunuri a atins sau a depășit ni
velul perioadei antebelice.

Totodată, Le Thanh Nghi a relevat 
că, deși sarcinile refacerii economice 
au fost îndeplinite, în economia nord- 
vietnameză continuă să persiste dis
proporții, fiind greu să fie depășite 
într-o perioadă scurtă toate dificul
tățile unei economii preluate de pu
terea populară într-o situație de îna
poiere și devastate în repetate rînduri 
de război.

CAMBODGiA Contribuții ale populației
la valorificarea resurselor locale

PNOM PENH 26 (Agerpres). — In 
etapa actuală, în numeroase zone ale 
Cambodgiei populația contribuie din 
resurse locale și cu forțe proprii la 
dezvoltarea economiei, înființînd nu
meroase întreprinderi artizanale, ate
liere sau unități industriale de capa
citate redusă. Astfel, în regiunile 
Kang Meas, Kompong Siem, Prey 
Chhor și altele, din nordul țării, gru
purile de cooperare pentru sporirea 
producției au înființat ateliere pentru

producția de roți hidraulice și pentru 
repararea mașinilor agricole, mici 
topitorii și turnătorii, fabrici de să
pun și produse farmaceutice și dife
rite alte unități producătoare de ar
ticole de primă necesitate. într-o altă 
regiune, în districtul Peam Chileang 
funcționează circa 740 de războaie de 
țesut manuale, iar articolele de îm
brăcăminte produse aici satisfac în 
întregime necesitățile locale.

MOSCOVA

Semnarea acordului româno-sovietie 
privind schimburile de mărfuri 
și plățile pe anii 1976-1980

MOSCOVA 26 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Ca rezultat al 
tratativelor desfășurate intr-o atmos
feră cordială, de înțelegere reciprocă, 
la 26 decembrie au fost semnate la 
Moscova acordul privind schimburile 
de mărfuri și plățile dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste pe pe
rioada 1976—1980, precum și protoco
lul privind livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1976.

Acordul comercial de lungă durată 
(1976—1980) prevede creșterea livră
rilor reciproce de mărfuri în viitorul 
cincinal cu circa 70 la sută. în pre
țuri curente, față de perioada 1971— 
1975. în ansamblul schimburilor, un 
ritm mai rapid de creștere vor cu
noaște livrările de mașini și utilaje.

Republica Socialistă România va 
livra în Uniunea Sovietică echipa
ment electric pentru controlul și re
glajul proceselor tehnologice, echipa
ment pentru tehnică electronică de 
calcul, inclusiv componente electro
nice, utilaje pentru uzine chimice, 
utilaje metalurgice, utilaj petrolier și 
petrochimie, nave, mașini-unelte, ma
șini agricole, laminate, produse ale 
industriei chimice, confecții, tricotaje, 
încălțăminte, mobilă și alte produse

ale industriei lemnului, produse ale 
industriei alimentare.

Uniunea Sovietică va livra în 
România mașini-unelte, utilaje și 
echipamente pentru industria meta
lurgică, utilaj energetic, utilaje pen
tru industria chimică, pentru con
strucții, utilaj naval, avioane, cocs 
metalurgic, cărbune cocsificabil, mi
nereu de fier, produse ale industriei 
siderurgice, feroaliaje, apatită, azbest, 
bumbac, precum și bunuri de larg 
consum.

In conformitate cu acordul de lun
gă durată, protocolul pe anul 1976 cu
prinde contingentele de mărfuri pre
văzute a face obiectul livrărilor reci
proce în primul an al cincinalului ur
mător.

Din partea română, documentele au 
fost semnate de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, iar din partea 
sovietică de N.S. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior.

La tratative și la semnarea docu
mentelor au'luat parte Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovietică, 
și membrii celor două delegații.

agențiile de presă transmit:
La Phenian 3 avut loc 0 Sn* 

trevedere intre Kim Ir Sen. secretar 
general al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și Manuel Pinto da Costa, 
secretar general al Mișcării de Eli
berare din Sao Tome și Principe, pre
ședintele Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe, aflat în vizită în 
R.P.D. Coreeană.

Președintele Irakului, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, a primit pe 
Ahmed Bin Tolba, ministrul infor
mațiilor al Mauritaniei, care este 
purtătorul unui mesaj din partea 
președintelui Mokhtar Ould Daddah 
adresat șefului statului irakian. în 
mesaj sint cuprinse o serie de mo
dalități susceptibile să ducă la în
tărirea relațiilor bilaterale, subli
niază agenția M.E.N.

Atentat. Ma* multe persoane 
necunoscute au mitraliat, dintr-un 
automobil, locuința liderului Parti
dului Radical din Argentina, Ricardo 
Balbin — au declarat surse ale po
liției argentinene. Totodată, asupra 
locuinței au fost lansate mai multe 
încărcături de explozivi.

Acord între „Centrocoop" 
și „Țentrosoiuz". La 26 de- 
cembrie, Nicolae Mihai, președin
tele „Centrocoop", și A. P. Klimov, 
președintele „Țentrosoiuz", au semnat 
acordul privind schimbul de mărfuri 
pe anii 1976—1980, și protocolul de co
laborare pe aceeași perioadă între 
cele două organizații cooperatiste. 
Acordul prevede o creștere a volumu
lui și lărgirea sortimentului schimbu
rilor reciproce de mărfuri de larg 
consum. în raport cu prevederile pe 
anii 1971—1975.

0 secție română 8 fost 
creată in cadrul Uniunii camerelor 
de comerț, industrie și bursă din 
Turcia. Cu acest prilej, la ambasada 
țării noastre din Ankara a avut loc 
o întîlnire de lucru la care au par
ticipat Sezai Diblan, președintele 
Uniunii camerelor de comerț, indus
trie și bursă din Turcia, membri ai 
consiliului de conducere al uniunii, 
reprezentanți ai unor camere re
gionale de comerț și industrie. S-a 
realizat un schimb util de păreri cu 
privire la posibilitățile de dezvol
tare, în continuare, a relațiilor eco
nomice dintre România și Turcia.

Primul ministru al Bir- 
manioi, U Sein Win> î"a Primit pe 
ministrul comerțului exterior al R.P. 
Chineze, Li Cian, și a avut o con
vorbire prietenească cu acesta, infor
mează agenția China Nouă. La în
trevedere a luat, de asemenea, parte 
U San Win, ministrul comerțului al 
Bifmaniei.

Dezbaterile Comisiei pac
tului andin, la care 
reprezentanți ai celor șase state 
membre ale acestei organizații eco
nomice subregionale — Bolivia, Co
lumbia, Chile, Ecuador, Venezuela și 
Peru, au fost reluate la Lima. Pe 
parcursul discuțiilor va fi examina
tă posibilitatea elaborării unui pro
iect andin de dezvoltare a industriei 
constructoare de mașini. Participan- 
ții vor adopta, de asemenea, un pro
gram andin de degrevare tarifară la 
o serie de produse, în conformitate 
cu prevederile Acordului de la Car
tagena.

Muncitorii întreprinderii 
„Leyland-Innocenti" din a- 
propierea orașului Milano au ocupat 
uzina pentru a protesta împotriva 
intenției patronatului de a închide 
această unitate industrială. Acțiuni 
similare au avut loc și în alte orașe 
din nordul Italiei în care urmează 
a fi închise unități industriale.

Avionul supersonic so
vietic „TU-144" a efectuat, la 
26 decembrie, prima cursă comer
cială, pe ruta Moscova—Alma Ata. 
Traseul de zbor a fost stabilit pe 
deasupra unor zone puțin populate, 
în primele curse de lucru, relatează 
agenția T.A.S.S., vor fi studiate efec
tele bang-ului sonic asupra mediului 
ambiant.

Inundații în Australia. 
Ploile abundente din ultimele 48 de 
ore au provocat inundații în centrul 
statului australian Queensland, izo- 
lînd capitala acestui stat, Rockhamp
ton (50 000 locuitori), de restul loca
lităților învecinate. Un purtător de 
cuvînt al poliției australiene a de
clarat că, privită din elicopter, a- 
ceastă zonă seamănă cu o insulă de 
circa 30 kilometri lărgime. Pagubele 
materiale provocate nu sint deocam
dată apreciabile. Potrivit previziuni
lor Oficiului meteorologic, se așteap
tă ca în următoarele două zile să 
continue să plouă în regiune.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
CAIRO

devine realitate

BAGDAD

Lucrările sesiunii Comisiei mixte comerciale 
și de cooperare economică și tehnică 

romăno-irakiană
BAGDAD 26 (Agerpres). — La 

Bagdad s-au desfășurat lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte comer
ciale și de cooperare economică și 
tehnică româno-irakiană.

In baza acordurilor comercial și de 
cooperare economică și tehnică pe ter
men lung, încheiate la București, în 
luna mai 1975, a fost semnat Protocolul 
schimburilor comerciale și acțiunilor 
de cooperare industrială și tehnică 
pentru anul 1976. Protocolul prevede 
extinderea. în continuare, a relații
lor comerciale, adîncirea cooperării 
în domeniile industriei, petrolului, a- 
griculturii și asistenței tehnice.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de tovarășul Ion M. Ni
colae, adjunct al ministrului indus
triei chimice, iar din partea irakiană, 
de Mehdi Al-Obaidi, subsecretar de

ANKARA

Convorbiri sovieto-turce
ANKARA 26 (Agerpres). — Vineri, 

la Ankara, a avut loc o întîlnire în
tre primul ministru al Turciei, Su
leyman Demirel, și Aleksei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care a sosit în cursul zi
lei într-o vizită oficială în Turcia. 
Au fost examinate aspecte ale rela
țiilor bilaterale și probleme interna
ționale de interes reciproc.

A 50-a aniversare 
a P. C. din India

DELHI 26 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Delhi a avut loc, 
vineri, o adunare festivă consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a ct'eării 
P.C. din India. Despre semnificația 
acestui eveniment au vorbit S. A. 
Dange, președintele partidului, și 
Rajeshwara Rao, secretar general al 
Consiliului Național al P.C. din 
India.

stat la Ministerul Comerțului Exte
rior.

In timpul șederii sale în capitala i- 
rakiană, tovarășul Ion M. Nicolae a 
fost primit de Taha Al Jazrawi, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, ministrul industriei 
și mineralelor din Irak. La întreve
dere a fost relevată dezvoltarea as
cendentă, pe multiple planuri, a re
lațiilor româno-irakiene, și s-au iden
tificat noi posibilități pentru extin
derea cooperării și relațiilor comer
ciale.

Reprezentantul român a avut, de a- 
semenea, convorbiri la conducerea 
Ministerelor Comerțului Exterior, A- 
griculturii și Petrolului.

La întrevederi a participat amba
sadorul român în Republica Irak, 
Gheorghe Vasile.

LIBAN

Ciocniri violente 

între grupările rivale
BEIRUT 26 (Agerpres). — Tiruri de 

mortiere și arme automate au conti
nuat să răsune vineri pe străzile ora
șului Beirut și in suburbii, unde lup
tele din ultimele 24 de ore s-au sol
dat cu alți 40 de morți și 100 de ră
niți. Postul de radio Liban a averti
zat din nou locuitorii capitalei să nu 
circule prin oraș, deoarece prezența 
elementelor înarmate face ca străzile 
să fie nesigure. Relatări din nordul 
țării semnalau, de asemenea, o nouă 
recrudescență a ciocnirilor dintre 
grupările rivale din Tripoli și Zghorta.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Rashid Ka- 
rame, a avut o întrevedere cu Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. A fost analizată evo
luția situației din Liban.

Probleme economice
pe meridianele globului

Pentru prima oară 
în istoria Egiptului a- 
pele Nilului au ajuns 
in Sinai. Evenimentul, 
de importanță deose
bită pentru transfor
marea unor vaste re
giuni deșertice a avut 
loc, în cadrul unor fes
tivități desfășurate in 
prezența președintelui 
Anwar Sadat, a mem
brilor guvernului și a 
altor personalități e- 
giptene.

Intrarea în funcțiu
ne a complexului hi
drotehnic marchează 
încheierea cu succes 
a lucrărilor realizate 
la extremitatea estică 
a Canalului Ismailia, 
care leagă Nilul cu 
zona Canalului Suez 
(aproximativ 140 km) 
și cu Sinaiul apusean. 
Gratie lor, apele flu
viului se scurg prin 
cinci conducte uriașe 
instalate sub albia Ca
nalului Suez, la sud 
de Ismailia. și ajung 
intr-un nou canal pe 
malul opus, de unde 
sint transportate în re
giunea Tousson de est. 
Ele contribuie la iri
garea unei suprafețe 
de 5 000 de feddani. ca 
primă fază a unui pro
iect care prevede fer
tilizarea păminturilor 
Sinaiului și crearea, 
pe cuprinsul lor. a 
unui șir de exploatări

agricole. Cele 
exploatări de 
gen — o fermă zooteh
nică și o fermă de pro
duse cerealiere — au 
fost inaugurate de șe
ful statului egiptean 
la scurtă vreme după 
ce a deschis 
instalației care 
drumul apelor 
lui spre Sinai, 
acest prilej, președin
tele Sadat a plantat 
un măslin pe care l-a 
udat cu apa proaspăt 
adusă de pe celălalt 
ihal al Canalului Suez 
„Prin acest gest — 
scrie «Le Progres Egyp- 
tien- — șeful statului 
a exprimat dorința E- 
giptului de a aduce 
pacea și prosperitatea 
in această parte a ță
rii unde in octombrie 
1973 s-au desfășurat 
lupte deosebit de vio-, 
lente".

Începerea acțiunii 
de irigare a Sinaiului 
răspunde unui vechi 
deziderat al poporului 
egiptean de a trans
forma regiunile situa
te dincolo de Canalul 
Suez dintr-un deșert 
arid într-o zonă înflo
ritoare. Această preo
cupare a dat naștere, 
in urmă cu un dece
niu, unui proiect de i- 
rigare a citorva : 
de mii de feddani, 
cărui transpunere

dinții 
acest

vanele 
a dat 

Nilu- 
Tot cu

zeci 
, a 

in

BRUXELLES:

Și bananele pot fi
de 

s-a 
ca 
a-

„United 
Company", u- 
giganții mon- 
cămii și fruc- 
fost condam- 
comisia de la

Oricît ar părea 
Incredibil, faptul 
petrecut, totuși, 
atare : societatea 
mericană 
Brands 
nul din 
diali ai 
tel or, a 
natâ de
Bruxelles a Pieței co
mune Ia o amendă de 
circa 1 250 000 dolari. 
Motivația acestei mă
suri, pornind de la 
reglementările anti
trust ale C.E.E., con
stă in aceea că „a- 
buzînd de poziția sa 
dominantă pe piața 
vest-europeană, fir
ma in cauză a prac
ticat prețuri exce
sive".

Supertrust născut 
în 1970 din fuziunea

puternicei „United 
Fruit Company", cu 
cel mai mare produ
cător de carne al Sta
telor Unite, „United 
Brands Company", 
noua firmă are o ci
fră de afaceri anuală 
de peste 2 miliarde 
dolari, circa 20 la sută 
din acest fabulos to
tal revenind activită
ților operate în secto
rul bananelor, dome
niu în care „United 
Brands Company" se 
situează, la scară 
mondială, pe primul 
loc.

Afacerea pentru care 
Comisia C.E.E. a pe
nalizat gigantul
merican are două as
pecte. Primul și 
mai important con
stă în aceea că „Uni-

a-
cel

începută tot 
fost intrerup- 

războiu-
practică, 
atunci, a 
tă din cauza 
lui din iunie 1967. Ea 
a fost reluată la scur
tă vreme după răz
boiul din octombrie 
1973 și eliberarea unei 
prime părți a Sinaiu
lui, fiind salutată cu 
bucurie de întreaga o- 
pinie publică 
nă.

„Realizarea 
mare proiect 
«Al Ahram> .. . . 
gă că va aduce viață 
și verdeață in deșert, 
constituie totodată 
confirmarea noului 
mod. in care jnfruntă 
azi Egiptul acest de
șert ca parte integran
tă a patriei, care are 
dreptul, ca și restul 
teritoriilor ei. la re
construcție, la indus
trializare, la dezvolta
rea agriculturii". „Da
că președintele Sadat 
a plantat un măslin in 
Sinai cu ajutorul ape
lor Nilului — scrie la 
rindul ei «Al. Goum- 
houria» — egiptenii, 
copii ai Sinaiului. vor 
planta mii de măslini. 
Ceea ce înainte era un 
vis, acum, după ce a- 
pele Nilului au în
ceput să curgă in Si
nai, devine realitate".

egiptea-
acestui

— scrie 
— pe Un

Nicolae N. LUPU

amare...
ted Brands Com
pany" a interzis dis
tribuitorilor săi să re- 
vîndă 
stare 
care 
practic, cu interdicția 
desfacerii bananelor, 
întrucît, din cerințe 
de conservare, sin
gure bananele verzi 
pot fi vîndute la dis
tanțe mari de zonele 
de producție. Ca ur- 

a 
la

bananele în 
verde, acțiune 

echivalează,

mare, compania 
practicat prețuri 
diferențe nejustificat 
de mari — lovind in 
primul rînd în intere
sele 
din 
R.
Danemarca 
rențele mergînd pină 
Ia majorarea cu 100 
la sută față de prețu-

cons umatorilor 
țările Benelux, 

F. Germania și 
dife-

rile de pe piața Rot- 
terdamulul și Bre- 
merhavenului. Cel de 
al doilea aspect rezi
dă în refuzul 
mei de a 
nane unuia 
cipalii săi 
danezi. Au 
judiciate astfel 
numai 
mei, ci 
daneze 
paralel 
citată, 
mericană a fost obli
gată să scadă cu 15 
la sută prețurile la 
bananele vîndute pe 
piața vest-germană, 
în Benelux și în Dane
marca, iar în cazul în 
care această decizie 
n.u va fi respectată, 
firma va fi constrân
să la plata, zilnică a

fir- 
livra ba- 
din prin- 

parteneri 
fost pre- 

nu 
interesele fir- 
și ale pieței 
în general. In 

cu amenda 
compania a-

LONDRA

de 1 250
aduse 

american 
s-ar

unei sume 
dolari.

Acuzațiile 
trustului 
fiind justificate,
putea crede că acesta 
s-a resemnat și că va 
onora, cu capul 
cat, nota 
cisă Ia 
Lucrurile 
însă așa.

Intr-un 
difuzat presei imediat 
după adoptarea deci
ziei de penalizare, 
„United Brands Com
pany" a respins 
privitoare la 
sa dominantă, 
nopol, asupra 
vest-europene, 
pe care se întemeiază 
argumentarea Comi
siei Pieței comune, 
refuzînd astfel să ia 
în considerație deci
ziile acestui for. Mai

ple- 
de plată de- 

Bruxelles. 
nu stau
comunicat

teza 
poziția 

de mo- 
pieței

teză

mult, trustul banane
lor respinge, rind pe 
rind, toate acuzațiile 
ce i-au fost aduse 
și — culmea — scoa
te vinovată Comisia 
C.E.E. pentru a nu fi 
recurs în 
țiile sale 
arsenalul 
ai cazului

La ora 
se cunoaște dacă 
ciștiga punctul 
vedere al Comisiei 
C.E.E. sau al gigantu
lui bananelor. Se știe 
însă cu precizie că 
consumatorii din 
pectivele țâri 
Pigței comune 
mîncat banane, 
de doi ani, la 
amar.

inves tiga
ia întreg 
de factori 
în speță, 
actuală nu 

va 
de

res- 
ale 
au 

timp 
preț

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

Program de perspectivă 
in domeniul energiei

în timp ce la Doun- 
rey, in extremitatea 
de nord a Marii Bri
tanii, oamenii de ști
ință se străduiesc să 
descifreze tainele
strunirii uriașei ca
pacități energetice a 
nucleului atomic, in 
regiunea sudică a ță
rii. in Cornwall, spe
cialiștii Institutului 
pentru științe geolo
gice forează adincu- 
rile pămintului pentru 
a-i smulge căldura și 
a o pune în slujba oa
menilor. Acestea sint 
doar două din dome
niile de activitate 
ordinea zilei1 
inței și 
britanice, 
in vastul program de 
descoperire și punere 
în valoare a noi surse 
de energie.

In cadrul 
plan, care se 
pe o perioadă 
ani, pe primul loc fi
gurează extinderea 
cercetărilor în dome
niul energiei nucleare, 
care, în următoarele 
două decenii, urmează 
să acopere 
jumătate din 
rul de energie 
Urmează apoi 
Iul. Prin începerea ex
ploatării petrolului din 
Marea Nordului, 
glia a devenit o 
producătoare de 
trol și, in cîțiva 
își va înscrie numele 
pe lista țărilor expor
tatoare de „aur ne-'

De asemenea, 
—-j menit 

joace, în continua- 
un rol de seamă 
balanța energetică, 
lingă marile rezer- 

cunoscute, s-au

„la 
ale ști- 

tehnologiei 
prevăzute

acestui 
întinde 

de 25 de

aproape 
necesa- 
al țării.

pătro-

An- 
țară 
pe- 
ani,

gru". _ _ __
cărbunele este 
să
re, 
in 
Pe 
ve 
descoperit altele noi și 
cercetările 
A început 
cărbunelui din 
minte aflate sub apele 
mării. Cercetări știin
țifice intense urmează 
să dea răspuns la o 
serie de probleme pri
vitoare la mai buna 
folosire a cărbunelui 
și la valorificarea su
perioară a reziduuri
lor sale.

Pe lingă combusti
bili fosili, programul 
are in vedere și crea
rea tehnologiei și a u- 
tilajelor necesare pen
tru punerea în valoare 
a tuturor celorlalte 
surse de energie. La 
Universitatea din Bris
tol s-a pus la punct 
construirea unei cen
trale electrice care să 
folosească forța fluxu
lui și a refluxului. 
Este vorba. în primul 
rind, de ridicarea unui 
lung baraj, de la Car
diff pină Ia Weston, 
care să închidă ieși
rea la mare a estua
rului

Nu 
nici 
mării 
niu există de pe acum 
înregistrate 350 paten
te). Potrivit studiilor 
dr. Stephen Salter, de 
la Universitatea din

continuâ. 
extragerea 

zăcâ-

rîului Severn.
este neglijată 

forța valurilor 
(in acest dome-

Edinburgh, întreaga 
Coastă a Atlanticului 
poate oferi, teoretic, 
cadrul pentru instala
rea utilajelor în vede
rea creării a 70 KW 
energie electrică pe 
metru liniar.

Programul întocmit 
de specialiștii Minis
terului Energiei arată 
că un aport însemnat 
la balanța energetică 
a viitorului îl vor adu
ce soarele și vînțul — 
surse, de asemenea, 
practic inepuizabile. In 
librării a apărut o 
broșură care oferă ce
tățenilor sfaturile ne
cesare în vederea 
transformării gospo
dăriei lor intr-o uni
tate „autarhică" 
punct de vedere 
iluminatului. Se 
tind, totodată, 
țările pentru 
rea. din apa mării, a 
deuteriului, care să fie 
folosit în centralele 
termonucleare ale vii
torului.

„Planurile noastre — 
arată săptămînalul 
„New Statesman" — 
nu trebuie să se o- 
prească la ziua de azi 
sau la cea de mîine. 
Trebuie să privim de
parte în viitor". Dar, 
adaugă săptămînalul, 
„fondurile puse la dis
poziție sint, din pă
cate. prea mici ca să 
poată soluționa o pro
blemă atît de mare".

din 
al 

ex- 
cerce- 

obține-

N. PLOPEANU

C.E.E.: 1975 se încheie 
cu rezultate negative

PARIS. — Intr-un articol consa
crat evoluției economice și sociale 
din Piața comună, revista „Le Nou
vel Economiste" afirmă că „Europa 
celor nouă" va încheia anul 1975 cu 
rezultate negative, mai ales in ce 
privește producția industrială, schim
burile comerciale și folosirea forței 
de muncă. Pe ansamblul Pieței co
mune, producția industrială a scăzut 
în 1975 cu 2,5 la sută, iar numărul 
celor rămași fără lucru s-a ridicat 
la 5 m,il|Ciane, ,în creștere gu 53 la 
sută in compatw® cu anul precedent'.

în rapoartele asupra evoluției eco
nomice și sociale a „celor nouă", pu
blicate la Bruxelles de Comisia 
C.E.E., se constată că în cel de-al 
doilea semestru al anului a existat un 
oarecare regres al inflației, precum 
și o reluare a activității în ramurile 
industriale. Dar in ciuda ușoarei în
viorări a producției, nici una din 
cele nouă țări ale C.E.E. nu a scăpat 
anul acesta de fenomenul recesiunii, 
amploarea reculului variind de la o 
țară la alta. Disparitățile privind 
rata inflației și deficitele comerciale 
sint foarte mari. Revista citată pu
blică cifre pentru fiecare țară in 
parte, cu excepția Luxemburgului, 
privind reducerea produsului național 
brut și sporirea numărului șomerilor 
pentru anul 1975. Astfel, în afară de 
Danemarca, a cărei creștere a P.N.B. 
a fost egală cu zero, în R.F.G. și 
Italia scăderea P.N.B. a fost de 3,5 
lâ sută, în Irlanda de 3,8 la sută, in 
Olanda de 2,5 la sută, în Franța și 
Belgia de 2 la sută, iar în Marea Bri- 
tanie de 0,7 la sută. în ce privește 
șomajul, revista precizează că la 1 
noiembrie existau înregistrați oficial 
în R.F.G. 1 061 000 șomeri, în Ma
rea Britanie — 1 114 000, in Italia — 
1 055 000, in Franța — 1 015 000, în 
Belgia — 208 000, in Olanda — 201 000, 
in Danemarca — 116 000, iar in Ir
landa — 101 000. Cel mai mare număr 
de șomeri, în raport cu populația ac
tivă, l-au avut, anul acesta, Irlanda 
(9 la sută) și Belgia (7,9 la sută).

★
BONN. — Potrivit ultimelor esti

mări ale Ministerului Agriculturii 
al R.F.G., recolta de cereale a aces
tei țări a înregistrat anul acesta o 
scădere de 6 la sută, în comparație 
cu 1974, situîndu-se la 21,25 milioane 
tone. Principala cauză a scăderii pro
ducției agricole a R.F.G. a fost de
terminată de reducerea randamentu
lui la hectar, ca urmare a condițiilor 
climaterice nefavorabile.

Criza afectează industria 
elvețiană de ceasuri

BERNA. — Industria ceasurilor a 
Elveției — țară căreia ii revin aproa
pe două treimi din producția mon
dială — își încheie anul în condiții 
de criză. Exporturile, care „înghit" 
pină la 97 la sută din producția aces
tei ramuri a industriei elvețiene, au 
scăzut, în 1975, cu aproape 20 la sută 
în expresie bănească. Pe lingă efec
tele recesiunii economice, cu care 
este confruntată și Elveția, la depre
siunea din industria ceasurilor a con
tribuit, în mare măsură, concurența 
străină, în special cea a S.U.A. și

Japoniei. Astfel, exporturile de cea
suri elvețiene în Statele Unite, un 
client principal timp de cîteva de
cenii, s-au redus, în primele zece 
luni ale anului in curs, cu 34,7 la 
sută în expresie bănească în compa
rație cu aceeași perioadă a anului 
1974. Datorită acestei situații, multe 
întreprinderi ale industriei elvețiene 
a ceasurilor nu funcționează cu în
treaga capacitate, iar un mare număr 
de lucrători — în special muncitori 
străini — au fost concediați.

Recordurile inflației
SANTIAGO DE CHILE. — Intr-un 

comentariu consacrat situației econo
mice din Chile în cursul acestui an, 
agenția Prensa Latina relatează că 
Junta militară chiliană încheie anul 
1975 cu un bilanț economic dezas
truos, exprimat, între altele, prin- 
tr-un indice al inflației de peste 350 
la sută. Politica „șocului economic" 
promovată de autoritățile de la San
tiago de Chile, pentru a înfrunta con
junctura defavorabilă a anului cu
rent, nu s-a soldat cu succesele scon
tate. Agenția citată subliniază, între 
altele, înaltul procentaj de șomeri, 
care atinge 17.4 la sută in regiunea 
Santiago de Chile, deși se apreciază 
că cifra reală depășește 20 la sută 
în zona respectivă.

Pe de altă parte, speranța de a 
vedea inflația redusă, in acest an, 
pină la 340 la sută față de 375,9 la 
sută la cit se ridicase în 1974, nu s-a 
confirmat. Mai mult, indicele pre
țurilor în primele 11 luni ale anului 
curent a cunoscut o creștere con
stantă, iar șomajul nu prezintă per
spective de reducere. Dimpotrivă, ci
frele oficiale relevă că acesta va con
tinua să crească, deoarece este pre
văzută o diminuare de 24 la sută, 
în raport cu 1974, a producției in
dustriale. Producția de bunuri și ser
vicii va scădea cu peste 12 la sută 
față de 1974, dar cifrele cele mai im
presionante, alături de cele privind 
rata șomajului, evidențiază că pu
terea de cumpărare a salariilor chi
liene va atinge doar 60 la sută față 
de nivelul anului 1969.

Balanțe comerciale 
deficitare

CIUDAD DE MEXICO. — La în
cheierea acestui an, Mexicul va în
registra un deficit al balanței sale co
merciale de ordinul a 4,240 miliarde 
dolari — potrivit datelor furnizate de 
Sistemul băncilor comerciale mexica
ne (Bancomer). Acest dezechilibru 
comercial a fost accentuat — după 
cum relevă agenția Prensa Latina — 
de sporirea importurilor de porumb, 
aliment de bază al populației, și de 
o sensibilă diminuare a exporturilor 
de produse manufacturate, capitol la 
care a fost înregistrată o scădere de 
17 procente.

Pe de altă parte, nota informativă 
a Bancomer relevă că nivelul infla
ției în Mexic a fost în 1975 între 12 
și 15 la sută, în timp ce pentru amor
tizarea datoriei externe s-au plătit 
316,4 milioane dolari, numai în pri
mul semestru al anului curent, față 
de 306,4 milioane dolari în întregul 
an 1974.

„Saliut-4“ după un an de cercetări 
în spațiul circumterestru

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Sta
ția orbitală științifică sovietică 
„Saliut-4" funcționează de un an in 
spațiul circumterestru. In această 
perioadă, stația a găzduit două e- 
chipaje de cosmonauți — la început 
pe Alexei Gubarev și Gheorghi Gre- 
ciko, apoi pe Piotr Klimuk și Vitali 
Sevastianov, care au îndeplinit un 
vast program de cercetări științi
fice, tehnice și medico-biologice. In 
total, cele două echipaje au lucrat 
la bordul stației trei luni.

La 19 noiembrie a fost realizată 
cuplarea navei cosmice „Soiuz-20", 
fără oameni la bord, cu stația „Sa- 
llut-4“. In timpul zborului comun 
— care continuă și la ora actuală — 
se procedează la experimentarea și 
perfecționarea agregatelor și siste
melor de bord ale celor două vehi
cule spațiale. In același timp, apa
ratele aflate în dotarea navei 
„Soiuz-20" execută o serie de ex
periențe biologice asupra unor or
ganisme vii și plante.

M PRllDIINDEm
• TATĂL FUMĂTOR

- PERICOL PENTRU 
COPII. Nu numai mama fu
mătoare poate pune în pericol 
sanâtatea copiilor, ci și tatăl 
fumător. La această concluzie 
au ajuns doi cercetători ves.t- 
germani de la Universitatea 
am Kiel, care au constatat ur
mătoarele : indicele de mortali
tate in rindul copiilor este mai 
ridicat in familiile unde tatăl 
fumează mai mult de zece ți
gări pe zi, chiar dacă mama nu 
fumează ; riscurile de maladii 
congenitale sint de două ori 
mâi mari la copiii proveniți 
din tată fumător. In efectuarea 
studiului amintit, cercetătorii 
au luat în considerare virsta 
părinților, numărul copiilor, 
situația socială.

• CA IN FILME. în ce
tatea filmului de la Hollywood 
s-a produs joi un incendiu de 
mari proporții. Flăcările au de
vastat platourile de filmare1 
unde se turna serialul pentru 
televiziune „Cannon", al cărui 
erou este un detectiv obez. 140 
de pompieri au luptat „ca-n 
tilme", contra sinistrului. N-au 
fost victime omenești, dar pa
gubele materiale' se ridică la 
peste 3 milioane de dolari. Este 
al doilea incendiu care se pro
duce în ultimul timp la stu
diourile respectivei case de fil
me. Autoritățile care anchetea
ză cazul nu au reușit încă să 
ofere o explicație a originii 
dezastrului. își va asuma oare 
eroul serialului sarcina elucidă
rii misterului ?

• DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE. Oamenii de 
știință sovietici care întreprind 
cercetări arheologice in regiu
nea cetății Altintepe, din sudul 
Uzpekistanului, au dat la ivea
lă urmele unei iurte datînd din 
secolul V î.e.n. Construcția din 
argilă este decorată în exterior 
cu desene, iar in interior înne
grită de fumul unei torțe. Spe
cialiștii au conchis că înainte 
ar fi fost ocupată de adepți ai 
lui Zoroastru, adoratori ai fo
cului. Cu ocazia acelorași lu
crări, arheologii au descoperit 
o unealtă de piatră confecționa
tă dintr-un conglomerat de si
lex, care, după părerea lor, ar 
data din musterian (perioadă 
preistorică a paleoliticului mij
lociu — 50 000 ani î.e.n.).

• POET LA 13 ANI. 
într-o mică localitate norman
dă din Franța „trăiește și 
creează" un talent precoce : in 
virstă de 13 ani, el face versuri 
de la 9 ani. Tînărul Marc lo
cuiește cu mama sa ihtr-o că
suță friguroasă, unde soba cu 
cărbuni nu se aprinde in plin 
deoembrie. De un an, mama 
nu mai are de lucru și aloca
țiile pe care le primește nu-i 
ajung să-și hrănească cei trei 
copii. După cum arată „Le 
Monde", „scrierile Iui Marc, ca 
și înfățișarea lui modestă și 
gravă, poartă pecetea a mii de 
răni provocate de o viață vitre
gită și de o societate nedreap
tă". O societate în care „nu 
este loc decit pentru cei bogați"
— cum se spune înitr-unul din 
versurile sale. întreaga tema
tică a poeziilor are caracter so
cial, vizind : discrepanțele de 
avere („Cum a fost dumnezeu 
atit de nedrept cind i-a creat 
pe bogați și pe oamenii de 
rind '!") ; discriminările rasiale 
față de muncitorii imigranți 
(„Strînge mina mea într-a ta / 
ia loc la masa mea, om ne
gru"). Și „Le Monde", conchi
de : „Martor juvenil al unei 
vieți unde nedreptatea și ura 
sint mai prezente decit dragos
tea, Marc poate nu va fi ceea 
ce numim un poet mare ; dar 
el spune de pe acum în cuvin
te simple lucruri grave, izvori- 
te din adincul unor realități 
nefericite".

• CITI LEI EXISTĂ IN 
LUME f Potrivit estimărilor 
revistei americane „Internatio
nal Wildlife", in lume există în 
prezent aproximativ 200 000 lei. 
Această cifră reprezintă insă- 
numai jumătate din totalul ce
lor care trăiau cu două decenii 
în urmă, cind numărul lor se 
ridica încă la 400 000. Dacă uci
derea „regelui animalelor" con
tinuă in ritmul actual, aprecia
ză revista, spre sfirșitul seco
lului nostru nu vor mai exista 
decit cîteva mii de asemenea 
animale.

• CAMPANIE DE SA
LUBRIZARE LA NAPOLI. 
Noua administrație munici
pală din Napoli vrea să pună 
capăt tristei faime a ora
șului ca fiind cel mai mur
dar din întreaga Italie. O in
tensă campanie de salubrizare 
a fost declanșată în acest scop. 
Fiecăruia din cele 28 de sec
toare ale marelui port i-a fost 
oonsacrată o zi în care o lungă 
coloană de lucrători și mașini 
este pusă în mișcare pentru cu
rățirea străzilor și a sistemului 
de canalizare (în general vechi 
de o jumătate de secol) ; o 
principală preocupare o con
stituie, de asemenea, deratiza
rea (se estimează că numărul 
șobolanilor atinge la Napoli 
șase milioane). Un semnal de 
alarmă ce a determinat declan
șarea acestei campanii l-a con
stituit frecventa mare a infec
țiilor (dublă față de restul 
țării) și mortalitatea sugarilor 
(64 la mie).

• INIȚIATIVĂ BINE 
VENITĂ. La Paris a fost 
constituit un „club al soților ui
tuci". Misiunea lui este de a 
veghea ca bărbații să nu uite 
data de naștere a soției, a 
copiilor, ca și aniversarea căsă
toriei. Clubul face și recoman
dări privind cadourile adecva
te. In acest scop, conducerea sa. 
a alcătuit o cuprinzătoare bi
bliografie.
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