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Poporul culege roadele înfăptuirii marelui angajament național Întreprinderea „Electromotor" din Timișoara — distinsâ prin decret prezidențial cu „Ordinul Muncii" clasa I 
— ss situează printre unitățile de frunte ale industriei noastre electrotehnice. Colectivul aceste! întreprinderi 
șl-a îndeplinit cu mult înainte de termen sarcinile din actualul cincinal și, practic, în această perioadă a reîn

noit și modernizat întreaga producție de motoare electrice. în fotografie: aspect dintr-o secțieCINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN**

Cifre care exprimă capacitatea productivă,
progresul agriculturii noastre

150 milioane kWh energie electrică 
peste plan

Centrala termoelectrică Mintia, județul Hune
doara, a produs și furnizat sistemului energetic 
național al 150-lea milion kWh energie electrică 
peste sarcinile de plan la zi de la începutul anu
lui. Succesul energeticienilor de aici are o dublă 
semnificație datorită faptului că ei au asigurat creș
terea producției cu consumuri specifice reduse, eco
nomisind in 1975 mai mult de 12 000 tone combus
tibil convențional. (Agerpres).

Productivitate sporită
Pe ansamblul unităților Ministerului Economiei 

Forestiere și Materialelor de Construcții, in acest 
an productivitatea muncii a crescut cu 37 la sută 
față de 1970. Practic, peste 80 la sută din sporul 
de producție din actualul cincinal a fost obținut 
pe seama sporirii productivității muncii. La aces
te rezultate au 
movarea unor tehnologii noi, moderne, 
ori mai mare este productivitatea pe 
nuie de fabricare a mobilei moderne

contribuit în mod hotărîtor pro- 
De 2—3 

liniile conti- 
din panouri.

• Comparativ cu perioada 1966-1970, producția 
agricolă medie a crescut în actualul cincinal cu 
25 la sută
• Dacă în 1950 trei persoane ocupate în agri
cultură produceau alimente doar pentru încă o 
persoană ocupată în celelalte ramuri, acum trei 
persoane produc bunuri agroalimentare pentru 
încă cinci persoane din populația neagricolă

ÎN FINALUL ANCHETEI „SCÎNTEII":

Cum se acționează pentru reducerea

Mm ÎS

Baza tehnico-materială a agriculturii a cunoscut în anii 
actualului cincinal o puternică dezvoltare. S-au extins me
canizarea, chimizarea și irigațiile ; au fost asimilate noi 
mașini agricole ; s-au construit numeroase complexe a- 
grozootehnice, precum și sere de legume. In fotografii (de 
sus in jos) : stația de pompare din sistemul de irigații 
Călmățui—Olt, semănătoarea S.U.P.-48, Complexul zoo
tehnic de Ia Sinsimion (județul Harghita), interiorul se
relor de la Cimpia Turzii.

La vremea bilanțului, agricultura se pre
zintă cu realizări de seamă în toate sectoa
rele. în ciuda faptului că în unii ani, inclu
siv în acest an, condițiile climatice nu au 
fost întru totul favorabile, în acest cincinal 
s-au înregistrat progrese însemnate în dez
voltarea agriculturii. Producția acestei ra
muri de bază a economiei naționale a cres
cut într-un ritm mediu anual de circa 5 la 
sută — ritm pe care unele țări nu-1 înre
gistrează curent nici în domeniul Industriei 
— asigurînd satisfacerea în tot 
condiții a cerințelor de consum 
lației cu produse agroalimentare 
sarului de materii prime pentru 
alimentară și ușoară.

Comparativ cu perioada 
ducția agricolă medie 
cincinal cu 25 la sută, 
nut, în medie pe an, 
tone, cu 2,1 milioane 
în perioada 1966—1970, . 
decit s-a realizat in anii de virf ai Româ
niei burghezo-moșierești, 1934—1938. De ase
menea, s-au asigurat creșteri însemnate ale 
producției de legume și de plante tehnice, 
la unele culturi — cartofi, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr — nivelul producțiilor totale 
depășind de 3 pină la 10 ori pe cel atins 
în perioada antebelică. Au cunoscut, de ase
menea, o puternică dezvoltare producția ani
malieră; la carne, de pildă, s-a înregistrat o 
creștere a producției de 38 la sută față de 
cincinalul precedent și de aproape trei ori 
mai mult față de 1938. Sînt ritmuri de creș
tere care demonstrează, odată în plus, jus
tețea politicii partidului nostru de transfor
mare socialistă a satului, care atestă cu pu
tere faptul că agricultura socialistă creează 
cele mai bune condiții pentru progresul con
tinuu și tot mai rapid al producției agri
cole.

Merită subliniat cu deosebire faptul că ac
tualul cincinal marchează net începutul trans
formării proceselor de producție din agricul
tură !ntr-o variantă a producției industriale. 
Elementul cel mai dinamic al modernizării

mai bune 
ale popu- 
și a nece- 
industriile

1966—1970, pro- 
a crescut in actualul 
La cereale s-au obți- 
aproape 15 milioane 
tone mai mult decit 
și de 2 ori mai mult

agriculturii din ultimii cinci ani l-a consti
tuit creșterea cantitativă și 
calitativă a mijloacelor de 
proceselor de muncă, Înlocuirea tehnologiilor 
de producție învechite cu tehnologii moder
ne, de tip industrial. Acestea au determinat 
declanșarea unor schimbări radicale in do
meniul condițiilor de muncă ale țărănimii, al 
caracterului muncii prestate la sate, avînd 
ca rezultat direct reducerea consumului de 
muncă vie pe unitatea de produs și, in fi
nal, creșterea productivității muncii.

Pe plan social, aceste schimbări s-au con
cretizat într-un transfer continuu al popu
lației rurale către ramurile neagricole și, în 
primul rînd, către industrie. Numai în pe
rioada 1971—1975 au fosi atrase din agri
cultură, spre alte ramuri, peste 900 000 per
soane. Remarcabil este faptul că, pe întrea
ga durată a procesului de transferare, pro
ducția agricolă a cunoscut o creștere conti
nuă. Cu o forță productivă numericește cu 
aproape 40 la sută mai mică decit cea ocu
pată în agricultura anului 1850. realizăm as
tăzi o producție agricolă de 1,8 ori mal mare. 
Sau altfel făcută comparația: dacă in 1950 
trei persoane ocupate in agricultură produ
ceau alimente doar pentru încă o persoană 
ocupată in celelalte ramuri, acum trei per
soane produc bunuri agroalimentare pentru 
încă cinci persoane din populația neagricolă.

Raportîndu-ne la această realitate, pe bună 
dreptate se pune întrebarea: cum a fost po
sibil un asemenea salt calitativ? Pirghiile 
prin care s-a acționat au fost multiple; pe 
primul plan se află intensificarea mecaniză
rii agriculturii. Forța mecanizată a agricul
turii se compune în acest an din peste 117 000 
tractoare, 16 500 combine autopropulsate, 
42 000 semănători mecanice etc., ceea co face 
ca în 1975 să revină, pe un tractor fizic, 
83 ha, față de 91 ha în anul 1970, sau 121 ha 
In 1965. Creșterea gradului de dotare a agri
culturii a implicat și o creștere a gradului 
de pregătire profesională a tuturor lucrăto-

îmbunătățirea 
mecanizare a

consumului de energie și combustibil?
La dotare tehnică superioară disciplină

și răspundere în respectarea normelor planificate
înscriindu-se în problematica majoră a creșterii e- 

ficienței 
cu grijă 
lei or, a 
nială cu .__ „ __ _ .
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara din 21—22 iu
lie a.c. — începind din august și pină în decembrie 
1975, ziarul nostru a publicat rubrica intitulată „Cum 
se acționează pentru reducerea consumului de energie 
și combustibil

Timp de cîteva luni, în cadrul mai multor anchete 
«-au prezentat atit rezultatele pozitive obținute de 
numeroase întreprinderi, cît și unele direcții de ac
țiune pentru valorificarea rezervelor existente In do
meniul diminuării consumului de energie și combus-

activității economice, pe calea gospodăririi 
și răspundere a materiilor prime și materia- 
energiei și combustibilului — sarcină subli- 
putere de secretarul general al partidului.

CENTRALA INDUSTRIEI SIDERURGICE 
DIN BUCUREȘTI

• Economiile din acest an, o baza pentru 
rezultate mult mai bune în anul viitor • Spre 
o reală cotitură în 
melor de consum.

problema respectării nor-

tibil la produse principale ale economiei naționale. 
In zecile de unități care au făcut obiectul ana
lizei, in acest an, potrivit calculelor întocmite, s-au 
economisit 170 000 tone combustibil convențional ; tot 
atît de adevărat este și faptul că în aceste întreprin
deri, prin fructificarea Intensă a rezervelor 
puteau economisi circa 110 milioane kWh 
electrică.

Acum, la încheierea anchetei „Scînteii", 
răspunsurile unor centrale industriale din diferite ra
muri, ale căror întreprinderi componente au fost vi
zate în scopul reducerii mai substanțiale, din primul 
an al noului cincinal, a consumului de energie și com
bustibil.

energle electrică pe tona 
de oțel a scăzut cu circa 
105 kWh, ceea ce Înseam
nă destul de mult.

— în anul viitor, va 
marca marele combinat 
din Tîrgoviște revirimen
tul necesar în privința 
respectării normelor de 
consum ?

interne se 
de energie

prezentăm

— în mod sigur ! Nu 
trebuie să uităm că acest 
combinat, precum ji unele 
sectoare ale Combinatului 
siderurgic din Galați, se 
află In perioada realizării 
parametrilor proiectați, că,
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

— în acest ultim an al 
actualului cincinal — ne-a 
spus tov. ing, Ion Niță, 
adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice, di
rector general al centralei 
industriei siderurgice — 
pe ansamblul unităților 
centralei s-au obținut e- 
conomii de 15 milioane 
kWh de energie electrică 
și de 56 000 tone combus
tibil convențional. Aceste 
economii puteau fi mult 
mal mari dacă în alte uni
tăți, între care Combina
tul de oțeluri speciale din 
Tîrgoviște și, uneori. Com
binatul siderurgic din 
Galați, nu ar fi depășit 
consumul normat de ener
gie electrică și combus
tibil.

— Ce s-a întreprins la

combinatul din Tîrgoviște, 
în ultima perioadă, pentru 
diminuarea consumurilor ?

— Au fost puse în func
țiune o parte din instala
țiile de balotare a fierului 
vechi, ceea ce a permis 
scăderea numărului de 
încărcături pentru o șar
jă de metal. La cuptoarele 
oțelăriel electrice nr. 1 a 
începui Insuflarea oxige
nului în faza de decarbu- 
rare, Totodată, a 
gentată darea în 
tare a halelor 
unor importante
procesului tehnologic 
elaborare a oțelului. Ca 
urmare a aplicării unor 
asemenea măsuri, compa
rativ cu 
nele lui

Mîndria noastră

BILANȚ LA SFÎRȘIT9

Industria județului Prahova
județul PrahovaColectivele unităților industriale din . 

au înscris în seara zilei de 27 decembrie un important 
succes : îndeplinirea planului anual la producția glo
bală și marfă. Pină la finele anului vor fi produse în 
plus peste 230 000 tone benzine, 40 000 tone petroluri, 
277 tone fenol, 485 tone dimetiltereftalat, 1 400 tone ci
ment, 2 645 000 mp geam, 247 tone unt proaspăt. 80 
tone preparate din carne și alte produse în valoare de 
peste 400 milioane lei.-(Const. Căpraru).

Industria județului Mehedinți
Oamenii muncii din industria județului Mehedinți 

au raportat realizarea cu 5 zile mai devreme a preve
derilor de plan pe 1975, ceea ce va echivala cu un 
spor de producție de peste 90 milioane lei. Se vor 
produce astfel peste plan 227 milioane kWh energie 
electrică, 290 000 metri pătrați furnire estetice, 80 tone 
preparate și semiconserve din carne și alte produse. 
Cele mai bune rezultate au obținut colectivele de 
la întreprinderea „Electrocentrale" Porțile de Fier, în
treprinderea de vagoane, combinatul pentru prelucra
rea lemnului, Șantierul naval Orșova și altele. (Virgil 
Tătaru).

Industria municipiului Reșița
Industria municipiului Reșița a realizat înainte de 

termen planul producției globale pe 1975, an care a 
marcat noi performanțe în utilizarea intensivă a agre
gatelor de elaborat metal, ca și o, serie de premiere in 
construcția de mașini electrice. Producția globală su
plimentară cu care încheie cincinalul industria Reșiței 
«e ridică la 1,5 miliarde lei, (Agerpres).

— Ce-am fi făcut noî 
fără irigații în acest an ? 
O mie și ceva de kg de po
rumb la hectar. Atît au 
scos cei din M. Kogălni- 
ceanu, Vlădeni, Bordușani. 
Seceta prelungită sau repe
tată de la un an la altul, 
acolo te duce dacă n-ai sis
tem de irigații.

Comunistul Constantin 
Nedelcu, președintele coo
perativei agricole de pro
ducție Borcea II continuă 
seria argumentelor, a meto
delor folosite de unitatea în 
fruntea căreia se află. în 
1975 a obținut 10 542 kg po
rumb boabe Ia hectar de pe 
întreaga suprafață aflată in 
cultură. Hotărîtoare rămîne 
apa. adusă de astă dată de 
agregatele concepute 
strunite de om.

Cooperativa din comuna 
Borcea este una din cele 13 
unități agricole ce benefi
ciază de „ploaia artificială" 
împrăștiată prin sistemul 
de irigații Pietroiu — Ște
fan cel Mare. O suprafață 
imensă, de 54 000 de hec
tare, primește apă din Bor
cea, încă de la începutul a- 
cestui cincinal. Un număr 
de 9 agregate lucrează fără 
încetare, ziua și noaptea, 
din orimăvară pînâ-n toam
nă, împingînd cîte 42 me
tri cubi de apă în fiecare 
secundă Un debit egal cu 
cel al rîului Ialomița este 
scos și trimis pe 160 km de 
canale principale și pe alți 
800 km de rețele secundare, 
pină în apropierea Slobo
ziei, la 54 km distanță de 
Dunăre.

și

fost ur- 
exploa- 

aferente 
faze ale 

de

anul trecut, la fl- 
1975, consumul deÎN ZIARUL DE AZI

Rubricile noastre: • Faptul divers 
• Din instanță în fața opiniei pu
blice • Sport • Răsfoind presa 
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în sistemul Jegălia sînt 
21 000 hectare, în Gălățui- 
Călărași. 80 000 de hectare. 
Ing. Ion Cristea, director 
general al Direcției agri
cole județene, face cîteva 
calcule : „Anul acesta, pro
ducția medie de porumb 
obținută pe județ este de 
5 300 kg/hectar. De pe tere
nurile irigate s-au recoltat 
între 6 000—8 000 kg. Dar

x

plantă de nutreț. Pe această 
bază putem dezvolta zoo
tehnia".

Celor trei mari sisteme 
existente acum li se vor a- 
dăuga, începînd cu 1976, 
cele de la Mostiștea. cu 
57 000 hectare numai în ju
dețul Ialomița, și Boianu — 
Călărași cu 14 000 hectare, 
în viitorul cincinal, 440 000 
hectare de teren, respec-

16 hectare. Avanta- 
sînt multiple : eli- 

muncă,
de 
jele 
berează forță de 
se economisesc din fondu
rile de retribuție cîte 62 lei 
la fiecare hectar, producti
vitatea muncii crește de 6 
ori, se asigură debitul și 
uniformizarea udărilor".

„Rezultatele experiențe
lor din vara acestui an se 
pot compara cu cele mai

Mîndrîa noastră 
cea de toate zilele 
e bucuria 
de-a fi acum, aici.

Ea, România — 
contur de lumină 
în inima timpului — 
Ea-i frumusețea.

Frumusețea e Țara
pe care-și încearcă destinul vioara 
înaltă ca umerii gîndului 
prin care, 
în fapte,
am vrut și mai vrem
să ne scriem în vîrstele țării — poem 
și vîrsta și dragostea fără refren 
și munca, din zori pînă seara.

Mîndria noastră 
cea de toate zilele 
e bucuria 
de-a fi acum, aici, 
în România.

IZVOARELE NOI
ALE BĂRĂGANULUI

am avut o suprafață de 
circa 13 000 de hectare pe 
care n-a căzut un strop de 
apă multe luni de zile. 
Abia s-a strins cite o mie 
de kg de porumb de pe 
fiecare hectar. Avantajele 
irigării Bărăganului le de
duce oricine încearcă să 
compare rezultatele anului 
pe care îl încheiem cu ale 
oricărui alt an. Dar impor
tant este și faptul că. dis- 
punînd de sisteme de iriga
ții. obținem an de an cite 
două culturi succesive, ceea 
ce-i esențial pentru că. de 
regulă, cultura a doua e

tiv 82 la sută din suprafața 
arabilă a Bărăganului lalo- 
mițean, vor fi irigate.

Tovarășul Ion Badea, se
cretar al comitetului jude
țean de partid, ne vorbea 
de preocuparea existentă în 
vederea modernizării și au
tomatizării acestor sisteme : 
„Paralel cu interesul pe ca
re-1 acordăm extinderii iri
gatului pe brazde, am ini
țiat studii concrete pentru 
sporirea randamentului ce
lui prin aspersiune. Un 
colectiv de specialiști a 
conceput și realizat o aripă 
pivotantă. într-o cursă com
pletă se irigă o suprafață

*

noi 
plan 
nea 
neș, 
cercetări agricole 
Iești. Această aripă de 
ploaie mobilă, construită in 
atelierul mecanic al Com
binatului chimic Slobozia, 
mai prezintă încă două 
mari avantaje : permite 
irigarea culturilor de talie 
înaltă, pe care nu le do
boară în timpul deplasării ; 
în al doilea rînd, pentru 
punerea ei în funcțiune 
este necesar un singur om, 
care poate supraveghea cî
teva perechi deodată".

realizări obținute pe 
mondial — ne spu- 

dr. ing. Gheorghe Vi- 
directorul Stațiunii de 

Mărcu- 
aripă

„.în cincinalul pe care-1 
Încheiem, oamenii din mă
noasa Cîmpie Română i-au 
smuls Dunării o parte din 
debitul său și l-au dirijat, 
cu ajutorul tehnicii, spre 
însetatul lor pămînt. Pen
tru 
mai 
nea 
mai 
pentru plinătatea hambare
lor țării ; pentru valorifica
rea superioară, cu mijloace 
proprii, a potențialului pro
ductiv al acestui binecu- 
vintat pămint

Țelurile 
ceput de cincinal sînt 
fapte împlinite. Dar 
menii locurilor dintre 
mița și Dunăre nu se 
țumesc cu ceea ce au 
lizat. Asemenea muncitori
lor din uzine, proiectanți- 
lor de la planșetă, dascăli
lor de la catedră, ei învață 
continuu. Foștii plugari sau 
fiii acestora sînt azi hi- 
drotehniști, electromecanici, 
mecanici, motopompiști, a- 
genți hidro, buldozeriști. 
screperiști, draglinlști. Au 
dobîndit meserii folositoa
re, necunoscute altădată pe 
aceste meleaguri. Pentru 
Însușirea lor se pregătesc 
cu sîrg, cu responsabilita
tea celor care vor să se a- 
rate vrednici de încrederea 
întregului nostru popor, 
participînd nemijlocit acolo, 
pe marele ogor al Bărăga
nului, la făurirea unui trai 
tot mai îmbelșugat.

a-1 obliga să rodească 
mult ; pentru ca pîi- 
să fie mai rumenă și 
din destul crescută ;

propuse Ia în- 
deja 
oa- 

Ialo- 
mul- 
rea-

Aurel DAVID

Teofil BALAJ

Pămîntul meu,
inima mea!

Pămînt cu suflet generos, 
cu dragostea din mine geamăn, 
ogradă a lui Făt-Frumos 
și-a Cosînzenei fără seamăn, 

Pămînt cu oameni de-omenie, 
cu graiul drept și cumpănit 
de Ta-nceput, întru vecie 
frumos gîndit și demn rostit,

Pămînt cinstit de bravi străbuni 
și azi de ctitori noi de țară, 
prag bucuros de oaspeți buni 
și depărtărilor vioară,

Pămînt cu sînge învăscut, 
și cu sudori din fiu în tată, 
pămînt născut, iar nu făcut, 
să ne fii leagăn și durată, 

Tărîm cu munți, și cîmp, și ape, 
te string în pieptu-mi ca pe-o stea, 
ca să te simt cît mai aproape, 
pămînt al meu, Inima mea !

Petre POPA
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FAPTUL
DIVERS

Gata „la start“ pentru abordarea sarcinilor planului pe 1976

CAPACITĂȚILE DE PRODUCTIE-COMPLETATE, 
FLUXURILE TEHNOLOGICE - REORGANIZATE

A treia oară
Un pod peste Tirnava Mare 

fusese luat de ape. Podul lega 
satul Mănărade de orașul Blaj. 
In primăvara acestui an, oame
nii locului s-au apucat de trea
bă. In scurt timp a fost con
struit, prin muncă patriotică, un 
pod nou. Dar viiturile din vară 
au distrus din nou podul. L-au 
frînt din mijloc ca pe o jucă
rie. Oamenii nu s-au dat bătuți. 
Au pus din nou umărul cu nă
dejde. Acum, în pragul Anului 
nou, podul a fost terminat a 
treia oară. Mai mindru, mai 
trainic. $i malurile Tirnavei s-au 
îmbrățișat din nou.

„Cart bun!“
Deși are numai 7 ani, un bă

iețel din Constanța, pe nume 
Laurențiu Mironescu, este pose
sorul a numeroase nave în mi
niatură. Și nu e vorba de o joa
că, ci de o veritabilă pasiune pe 
care i-a inspirat-o tatăl său. 
Tot tatăl îi construiește, cu mi
gală și fantezie, ambarcațiunile 
miniaturale, cu toate detaliile 
de rigoare. Cînd le meșterește ? 
în timpul liber din voiajele de
cursă lungă pe mările și ocea
nele lumii. Am uitat să vă spu
nem că tatăl său, azi comandan
tul cargoului „Brad", este una 
și aceeași persoană cu cel care, 
cu 3—4 ani în urmă, era cel 
mai tînăr căpitan de cursă lun
gă din flota comercială româ
nească. După cum se vede, ta
tăl iși pregătește de pe 
schimbul de miine. Nu 
mine decît să-i urăm 
bun 1“.

Pornind de la sarcinile și însemnă
tatea noii etape de muncă ce va în
cepe din anul 1976, în multe unități 
industriale buzoiene s-a acționat din 
timp, gospodărește, pentru a se asi
gura condițiile tehnice și organizato
rice în vederea realizării ritmice, încă 
din primele zile, a prevederilor pla
nului pe anul viitor. în acest sens se 
remarcă întreprinderea de sîrmă și 
produse am sîrmă — Buzău. Comi
tetul oamenilor muncii împreună cu 
comitetul de partid din această mare 
întreprindere au stabilit, imediat 
după încheierea primului semestru ai 
acestui an, cu participarea întregu
lui colectiv, o serie de programe con
crete de măsuri care s-au materiali
zat cu stăruință în fiecare secție și 
atelier. începutul l-a constituit dez
baterea planului pe secții și ateliere, 
după care a urmat repartizarea sar
cinilor pînă la formațiile de lucru si 
schimburi. Cunoașterea temeinică. în 
detaliu, a prevederilor planului pe 
anul viitor a permis analizarea apro
fundată a modului de încărcare a 
mașinilor și utilajelor, evidențierea 
„locurilor înguste" în scopul înlătu
rării lor, a necesităților de creștere 
a capacității de producție în unele 
secții și ateliere unde se vor fabrica 
noi sortimente. Aplicarea programe
lor complexe de măsuri, la termene 
„strînse". urmărirea lor cu răspun
dere de către membrii comitetului

de partid și ai comitetului oamenilor 
muncii au determinat ca întreaga ac
tivitate de pregătire a producției a- 
nului 1976 să decurgă in condiții 
bune, iar acțiunile preconizate să fie 
finalizate cu mult înainte de începe
rea noului an.

Cum este cunoscut, baza sigură 
de producție pentru realizarea ritmi

cald, a mașinii de debitat vergele, a 
unei instalații de recuperare a zin
cului din băi. Concomitent, specia
liștii întreprinderii au definitivat e- 
laborarea noilor tehnologii de lucru 
pe secții și ateliere, atît pentru fa
bricarea produselor noi, cît și a ce
lor din nomenclatorul sortimental de 
pînă acum.

însemnări de la întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmă - Buzău

că și integrală a planului o consti
tuie mijloacele tehnice — mașinile, 
utilajele și instalațiile. Drept urma
re. în întreprinderea buzoiană. de la 
bun început, atenția principală a fost 
îndreptată spre reorganizarea fluxu
rilor și completarea capacităților de 
producție din secții și ateliere. Ate
lierul de autoutilări și-a concentrat 
activitatea in direcția executării cu 
prioritate a mașinilor și instalațiilor 
prevăzute pentru utilizarea mai bună 
a suprafețelor de producție. între al
tele, se remarcă realizarea utilajelor 
pentru producerea de sîrmă lată zin- 
cată, a electrozilor tubulari de sudu
ră. a două instalații de zincare ia

Pregătirea temeinică a forței de 
muncă a constituit o altă latură, la 
fel de importantă. în ansamblul mă
surilor pentru buna desfășurare a 
producției în noul an. Formațiile de 
lucru au fost optimizate, iar pentru 
a se asigura creșterea productivității 
și folosirea cu randament sporit a 
timpului de lucru și a instalațiilor a 
fost extinsă munca în acord la între
gul personal productiv din unitate. 
Datorită faptului că întreprinderea 
are în construcție două mari capaci
tăți — laminorul de sîrmă și fabrica 
de inserție metalică pentru anvelope 
— care trebuie să intre în funcțiune 
în ultimul trimestru al anului viitor.

în programul de pregătire a cadrelor 
s-au inclus și cei peste 1 000 de mun
citori necesari obiectivelor respecti
ve. De asemenea, s-au constituit e- 
chipe de montori din personalul uni
tății care vor lucra alături de con
structori la montajul utilajelor teh
nologice ale celor două importante 
capacități de producție.

în întreprinderea buzoiană, pregă
tirile pentru noul an au fost încheia
te din punct de vedere tehnic și al 
personalului, în cea mai mare parte, 
la începutul lunii octombrie a.c. Ast
fel, a fost posibilă începerea „repeti
ției generale" în condițiile prevăzute 
pentru anul 1976, secțiile și atelierele 
atingînd parametrii necesari in scopul 
realizării sarcinilor de plan din anul 
viitor. Pe parcursul ultimului trimes
tru din anul 1975 au putut fi puse la 
punct o seamă de detalii care nu au 
fost prevăzute inițial. Trecerea la 
producția noului an se va face — In 
asemenea condiții — lin, fără com
plicații, asigurîndu-se nu numai rea
lizarea, ci și depășirea sarcinilor pla
nificate. Rămîne ca rezultatele prac
tice, concrete, din primele zile ale a- 
nului 1976, să confirme temeinicia a- 
cestor ample pregătiri.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii*

acum 
ne ră-

„Cart

în curtea fiecărui sătean— 
două culturi de legume pe an

Se caută 
un păgubaș

In timp ce mergea pe stradă, 
muncitorul Ion Curcă, de la 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice din Slobozia, județul Ialo
mița, a găsit un teanc de bani. 
Cum s-ar spune, o sumă impor
tantă. I-a ridicat și i-a dus ime
diat la miliția orașului Slobozia. 
Acum se caută păgubașul.

Fără glumă
într-o noapte, în timp ce se 

aflau într-un tren personal, doi 
indivizi — Gheorghe Muscă șt 
Anghel Mailat — au sustras de 
Ia niște călători bani și obiecte 
de valoare. Cei doi făptași au 
fost repede prinși. Ce credeți că 
aq declarat în fața, instanței de 
la Judecătoria din Mediaș ? 
Procurorul-șef din localitate, 
Mircea Pașca, ne trimite un 
fragment din declarația lor : 
„Recunoaștem că am luat și 
bani, și ceasuri, și... ce mai zi
ceți dumneavoastră acolo. dar 
le-am luat și noi, așa, în glu
mă...". Instanța i-a condamnat 
pe fiecare la cite trei ani în
chisoare. Fără glumă.

V

Voiajul 
Măriei

La subredacția ziarului nostru 
pentru județul Cluj s-a prezen
tat Ioan Pop, din satul Fodora, 
comuna Așchileu-Mare, rugîn- 
du-l pe corespondentul Al. Mu- 
reșan să facă un apel prin ru
brica de fată către cititorii care 
au întîlnit-o sau știu unde se 
află soția lui, Maria Pop, care a 
dispărut de acasă, părăsindu-i pe 
cei doi copii minori. Corespon
dentul nostru s-a informat la 
primarul comunei, Simion Ciu- 
pei, care i-a confirmat cele spuse 
de Ioan Pop. Tot primatul i-a 
spus că cei doi minori se află 
acum in grija Casei copilului. Și 
încă ceva : Maria a plecat în 
„voiaj de plăcere" cu un bărbat 
care, la rindu-i, și-a părăsit și 
el familia Așadar, cine o intil- 
nește pe Maria Pop și ajută să 
i se întrerupă „voiajul" ajută, 
în fapt, două familii aflate 
răspintie.

Cultivarea legumelor pe loturile 
de teren deținute de locuitorii din 
comune constituie o sursă importan
tă de sporire a producției, destina
te atit consumului propriu al cul
tivatorilor. cit și aprovizionării popu
lației. în rîndurile care urmează, ne 
propunem să înfățișăm o interesan
tă expeiiență a locuitorilor din Po
iana Mare — unul din cele mai pu
ternice centre legumicole din jude
țul Dolj — privind folosirea chib
zuită a curților și loturilor perso
nale.

„Cultivarea tomatelor timpurii pe 
terenurile de lîngă case — ne-a in
format Ion Răducanu, primarul 
comunei — a început cu 12 ani în 
urmă. De la an la an, această ac
țiune s-a extins, numărul producă
torilor a sporit continuu, iar comu
na noastră livrează tomate timpurii 
în tot județul și chiar în alte județe 
ale țării. Cantități însemnate se dau 
și la export". La cele spuse de pri
mar adăugăm și dșuă cifre-argu- . 
ment. desprinse din statisticile co
munei. în acest an s-a obținut o 
producție medie de 62 torie tomate 
timpurii la hectar ; cei peste 2 009 
de locuitori care au cultivat tomate 
timpurii pe loturile personale au în
casat Circa 27 milioane lei.

începînd de anul trecut, o parte 
din gospodarii comunei. înțelegînd 
avantajele culturilor protejate, și-au 
amenajat solarii pe loturile de lîngă 
case, creîndu-se premisele obținerii a 
2—3 culturi de legume pe an. Cum ? 
în iulie, după valorificarea primei 
culturi de roșii timpurii, se defri
șează cultura, iar terenurile sînt în
sămânțate cu a doua cultură — varză 
de toamnă, castraveți, sfeclă fura
jeră. Chiar după recoltarea acestora, 
cîțiva locuitori — ce-i drept deocam
dată puțini — reînsămînțează tere
nul cu a treia cultură — usturoi și 
ceapă — care se valorifică pe piață 
ca trufandale în aprilie anul urmă-

tor. Convingîndu-se de marile avan
taje ale cultivării legumelor în so
larii, numărul locuitorilor care prac
tică această metodă este în continuă 
creștere.

în Poiana Mare se manifestă o 
deosebită preocupare pentru extin
derea solariilor în gospodăriile po
pulației. Comitetul comunal de par
tid, consiliul popular, centrul de le
gume și fructe ce ființează aici, co
operativele agricole au sprijinit a- 
ceastă acțiune. Iată cum se proce-

Valoroasa experiență a 
locuitorilor din comuna 

Poiana Mare-Dolj
iuip-’niumoș) Ipmsrsi

dează. Atît construcția solariilor, 
realizarea producțiilor, cît și valori
ficarea legumelor obținute -se des
fășoară într-un cadru organizat, pe 
baza unui contract încheiat între 
producători și centrul de legume și 
fructe ’din comună. Consiliul popu
lar, prin cooperația de consum, pune 
la dispoziția cetățenilor cherestea, 
stîlpi de beton, cooperativele agri
cole din comună asigură îngrășămin- 
tele naturale, iar centrul de legume 
și fructe sprijină producătorii asi- 
gurîndu-le întregul necesar de se
mințe, folia de polietilenă și mate
riale pentru prevenirea și combate
rea bolilor și dăunătorilor. De aseme
nea, se asigură asistenta tehnică prin 
cei trei ingineri agronomi ai cen
trului, care merg din casă în casă și 
explică tehnologia culturilor în so
larii.

„Pînă în prezent — ne spunea 
Petre Licurici, șeful compartimentu-

lui livrare-desfacere al C.L.F. Poiana 
Mare — am asigurat producătorilor 
80 tone folie de polietilenă și am 
încheiat 200 de contracte. Pentru 
anul viitor se prevede amenajarea a 
20 ha solarii în curțile și pe loturile 
personale a aproximativ 600 de ce
tățeni".

Sporirea continuă a numărului ce
lor care au trecut la amenajarea de 
solarii se datorește și unei susținute 
munci de popularizare a rezultatelor 
obținute de cei care au avut deja 
solarii. Anul acesta, bunăoară, Emil 
Dinu a realizat din valorificarea le
gumelor din solarii un venit de 
48 000 lei, Constantin Neață — circa 
55 000 lei. Ion Picu — 44 700 lei, Ma
rin Marcu — 35 200 lei. Marin Pur- 
cărin 35 000 lei. Numele și veniturile 
obținute de aceștia au fost afișate 
la loc vizibil în comună. La cererea 
unor cooperatori s-a organizat un 
schimb de experiență la cetățeanul 
Emil Dinu, care printre primii în 

. comună a amenajat un solar. Cei in- 
tăhfesațî au putut vedea aici aproape 

; întregul inventar al unui cultivator, 
modul ingenios In pare acest cetă
țean a rezolvat irigarea culturilor. 
P<ț' <fe altă parte, la învățămîntul 
agrozootehnic de masă, cursanților li 
se explică avantajele producției în 
solarii, tehnologiile de cultivare și 
îngrijire, modalitățile de creștere a 
recoltelor la hectar.

In ampla acțiune ce se desfășoară 
în județul Dolj privind generaliza
rea cultivării legumelor pe loturile 
personale ale cetățenilor, pe alte su
prafețe care pînă acum nu erau va
lorificate corespunzător se înscrie și 
popularizarea experienței de la Po
iana Mare. Pornind de la această ex
periență, se extinde cultura legume
lor și în comunele Desa, Ciuperceni, 
Maglavit și multe altele.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteii"

Vacanța elevilor 
bucureșteni

Deși lipsită deocamdată de zăpadă, 
vacanța de iarnă a pionierilor și șco
larilor bucureșteni a început încă din 
prima zi să-și împartă cu dărnicie 
marile și micile ei bucurii. La înce
putul acestei săptămini a plecat spre 
stațiunile de munte prima serie din 
cei 10 000 de pionieri și școlari care-și 
vor petrece o parte din vacanță în 
tabere. Alți 14 000 de școlari și-au 
programat excursii prin cele mai pi
torești zone ale țării. în acest timp, 
mai bine de 45 000 de elevi din țară 
sînt sau vot fi oaspeți ai Capitalei, 
pentru a-i cunoaște monumentele de 
artă și cultură, cele mai reprezenta
tive obiective social-economice. Gaz
dele au amenajat pentru ei 8 tabe
re și 27 de baze turistice.

Calendarul vacantei cuprinde și un 
bogat program de manifestări cultu
ral-educative pentru elevii și pionie
rii bucureșteni. în școli au loc, în 
aceste zile, concursuri și serbări sub 
genericul „Republicii slavă înălțăm", 
vizite în întreprinderi, precum și la 
„Orășelul copiilor" din parcul Pala
tului sporturilor și culturii. Cu con
cursul caselor pionierilor din sectoa
rele municipiului, se organizează e- 
diția de iarnă a „Marșului Victoriei", 
concursuri cu caracter tehnlco-apli- 
cativ (de radio, telegrafie, „Miniteh-*-  
nlcus in acțiune"), precum și diverse 
activități turistice și sportive (D. 
Tircob). ' '

De curînd s-a împlinit ud secol de 
la stabilirea în România a mili
tantului revoluționar de origine 
poloneză Nicolae Sudzilovski, care 
și-a luat în țara noastră numele de 
Russel. Născut în Rusia, la Moghi- 
lev, la 30 decembrie 1850, el a fă
cut parte, încă din gimnaziu, din
tr-un cerc revoluționar de orientare 
narodnică ; a scăpat de arestare și 
deportare doar datorită faptului că 
o importantă revistă medicală din 
Moscova l-a trimis în străinătate să 
prezinte o metodă antiseptică pro
prie în tratamentul chirurgical.

Pe cînd se afla la Londra, a luat 
cuvîntul, în ianuarie 1875, în numele 
revoluționarilor din Rusia, la o adu
nare comemorativă a răscoalei polo
neze din ianuarie 1863, adunare la 
care au participat și au ținut cu- 
vîntări Karl Marx și Fr. Engels.

Primind sarcina de a organiza pe 
teritoriul României transportul clan
destin al publi
cațiilor socialiste 
spre Rusia, el
s-a stabilit la
București, practi- 
cînd medicina. 
Deși avea 25 de 
ani, s-a făcut re
marcat în rîndu
rile specialiștilor 
din București prin publicarea unei 
lucrări consacrate metodei sale an
tiseptice în chirurgie.

în acea perioadă de afirmare tot 
mai puternică pe arena vieții social- 
politice a proletariatului român, de 
intensificare a organizării lui de clasă, 
dr. Russel a urmărit cu simpatie acțiu
nile initiate de Asociația generală a 
lucrătorilor din România creată In 
1872, grevele declanșate în porturi și 
pe șantierele căilor ferate. Această 
atitudine avea să se dezvolte !ntr-o 
participare directă, tot mai activă, 
ia viața mișcării muncitorești ro
mâne. A activat alături de C. Do- 
brogeanu-Gherea, Nicolae Codreanu, 
C. Stănceanu, V. G. Manicea, în cer
cul revoluționar înființat la Bucu
rești în 1875. Paralel cu eforturile 
consacrate constituirii de cercuri 
socialiste în diferite orașe, el s-a 
ocupat intens de expedierea litera
turii revoluționare în Rusia prin oa
menii de încredere care activau la 
Sculeni, Reni, Tulcea.

Un episod semnificativ pentru bo
gatele tradiții internaționaliste ale 
mișcării noastre muncitorești l-a con
stituit sprijinul pe care militanții a- 
cesteia l-au acordat revoluționarilor 
bulgari refugiați în România. Dr. 
Russel, alături de Nicolae Codreanu 
și Dobrogeanu-Gherea, l-au condus 
la gara Filaret pe prietenul lor 
Hristo Botev cînd acesta a pornit, 
în fruntea detașamentului său de 
voluntari, să se alăture răscoalei iz
bucnite în Bulgaria.

Sentimentele patriotice ale militan- 
ților cercurilor revoluționare, atașa
mentul lor față de cauza eliberării 
naționale șl-au găsit reflectare în 
Înrolarea multora dintre ei, ca vo
luntari, In războiul de independență 
din 1877. Cit despre dt. Nicolae Rus
sel. care lucra la spitalul militar 
din Pitești,’el a fost decorat pentru

125 de ani de la nașterea 

lui Nicolae Russel

devotamentul său in Îngrijirea osta
șilor răniți.

După război a activat un timp ea 
medic de plasă la Curtea de Argeș, 
apoi la Iași. De aici el scria, în 1879, 
unui prieten că, împreună cu alți 
tovarăși, pregătea crearea unui 
partid socialist român. Se cuvine re
marcat că dr. Nicolae Russel este 
autorul primei broșuri socialiste pu
blicate in țara noastră, „Un studiu 
psihiatric, urmat de cîteva comen
tarii asupra ideilor sănătoase", scrisă 
în replică la o gazetă liberală care 
dădea alarma împotriva pătrunderii 
în universitate a ideilor socialiste, 
calificate drept „idei periculoase", 
„spirit bolnăvicios". Semnificația de
osebită a acestei lucrări constă in 
aceea că ea cuprindea, în încheiere, 
cîteva teze programatice, constituind 
una din primele schițe-program ale
mișcării noastre muncitorești, care
avea să fie considerabil dezvoltată 

și îmbogățită în
lucrarea lui C.
Dobrogeanu-Ghe
rea „Ce vor so
cialiștii români?", 
publicată în 1886.

Pe măsura ex
tinderii activității 
cercurilor socia
liste, se intensi

ficau Insă și măsurile de represiune 
ale cercurilor guvernante. Astfel, cu 
prilejul organizării, în martie 1881, a 
unei adunări publice consacrate ani
versării a 10 ani de la Comuna din 
Paris, autoritățile au operat arestări 
în rîndurile socialiștilor, printre care 
și dr. Russel ; el avea să fie expul
zat împreună cu alți militanți so
cialiști.

„Populația săracă a Ieșilor l-a plîns 
ca pe un mort cînd a aflat de ple
carea lui", scria Constantin Miile, 
iar Sofia Nădejde își amintea : „Dr. 
Russel a purtat pe piept decorația 
română atunci cînd a fost expulzat..." 

Au început apoi peregrinările : A- 
merica, Hawaii, Japonia, China. 
Aflat la Tian-Tzin, el a primit ur
mătoarele rînduri de la democratul- 
revoluționar chinez Sun Iat-sen : 
„Am citit cu plăcere articolul dv. 
«Enigma Chinei*.  El a produs asu
pra mea o impresie foarte puternică. 
Ideea dv. este înălțătoare și inima 
dv. este generoasă. Rareori am în- 
tîlnit pe un reprezentant al Occi
dentului care să promoveze cu atita 
ardoare ideea renașterii Chinei și a 
asigurării practice de condiții pentru 
existența populației sale suferinde, 
de multe milioane, așa cum fa
ceți dv.".

A rămas In corespondență perma
nentă cu prietenii săi din România, 
mai ales cu militantul socialist Zam
fir Arbore. Dr. Russel a încetat din 
viață în 1930 la Tian-Tzin, în vîrstă 
de 80 de ani. N-a uitat niciodată fru
moasa țară de pe malurile Dunării, 
căreia i-a dat, în tinerețe, tot ce a 
avut mai bun.

Avem temeiuri a ne mîndri că, la 
cinci sferturi de veac de la nașterea 
lui, marele ideal socialist căruia i-a 
consacrat viața a fost înfăptuit pe 
pămîntul României și că, sub stea
gul partidului, înaintăm pe drumul 
ce duce la construirea celei mai 
drepte orînduiri, societatea comu
nistă.

Ion FELEA

în anul viitor? 145 000 de fai II
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se vor
1975 — anul care se încheie și care, 

la rîndul lui, încheie un cincinal — 
a constituit, pentru constructorii de 
obiective sociale, un an-record. S-au 
construit peste 130 000 de aparta
mente, zeci de mii de locuri in că
minele pentru tineret, zeci de mii de 
locuri în grădinițe și creșe și altele, 
ale căror cifre exacte le-am mai 
publicat. Un bilanț cifric nu reflectă 
insă îndeajuns ce au însemnat aceste 
construcții pentru familiile care s-au 
mutat în casă nouă, pentru tinerii 
găzduiți în cămine, pentru părinții 
care-și lasă copiii în îngrijirea cre- 
șelor și grădinițelor ș.a.m.d. Vrem să 
spunem, cu alte cuvinte, că anul 1975 
a adus bucurii noi în sute de mii de 
familii.

Ce ne rezervă, la acest capitol, 
anul 1976 ? Parcurgînd prevederile 
planului de stat, publicate cu cîteva 
zile în urmă, ajungem lesne la con
cluzia că același „fir roșu" — grija 
pentru om șl pentru satisfacerea ne
voilor lui, ce caracterizează, cu con
secvență. politica partidului și statu
lui nostru — străbate șl acest nou 
plan, primul dintr-un cincinal ce va 
aduce noi și profunde transformări 
in viața localităților țării. Paralel 
cu dgtele ce conturează progresul 
neîntrerupt al economiei, planul pre
vede Investirea a noi și importante 
sume în construcția de obiective so
ciale, al căror beneficiar unic este 
populația. In 1976 se vor construi 
145 000 de apartamente — din fon
durile statului și ale populației cu 
ajutorul statului. Ce reprezintă a-

ti uta în casă nouă
ceastă cifră 7 Să ne amintim că, In 
1971, primul an al cincinalului actual, 
s-au construit aproximativ 92 000 de 
apartamente. Comparația este la fel 
de grăitoare și la nivelul fiecărui ju
deț în parte. în 1971, la numai trei 
ani de la reforma administrativ-teri- 
torială, tinerele capitale de județ 
abia Iși conturau profilul. Ele au 
devenit, în cei cinci ani care au tre
cut, adevărate centre civjce, înzes
trate cu edificiile necesare îndepli
nirii acestei funcții. Și în 1976 ele 
continuă să se dezvolte intens. Re- 
lulnd comparația cu 1971, consta
tăm că numărul de apartamente ce 
urmează a se construi în județele noi 
este considerabil sporit : cu 1 200 
mai multe în Sălaj, cu circa o mie 
în Buzău, Covasna și Tulcea. cu 900 
In Vaslui, cu 800 In Teleorman, cu 
peste 400 în Bîstrița-Năsăud. Re
partizarea teritorială pe locali
tăți și creșterea numărului de apar
tamente în centrele județene sînt 
strins legate de amplasarea u- 
nor obiective industriale puternice, in 
vederea realizării minimului de 10 
miliarde lei producție pe fieca
re județ prevăzut de Programul 
partidului. O bună parte din noile 
capacități industriale ce vor intra 
în funcțiune în 1976 se află pe te
ritoriul județelor amintite.

Și în județele puternic Industria
lizate, ale căror reședințe sînt centre 
urbane dens populate, numărul de 
apartamente construite în 1976 va fi 
mai mare decit cel realizat în 1971. 
în Capitală, de pildă, în 1971 aproape

în loc 
să învețe...

Macaragiul Aure] Ghica, 
la Întreprinderea județeană 
construcții-montaje Brăila,
prezentase la mai multe exame
ne pentru obținerea permisului 
de conducere auto. Numai că, 
fiind nepregătit, cum se pre
zentase, așa picase. In loc să se 
apuce să învețe ca lumea, A.G. 
i-a propus șefului serviciului 
circulație, maiorul Ștefan Ivan, 
o întilnire în doi, „pentru ca să 
ne înțelegem între patru ochi, 
pentru că, de, vorba ceea, oa
meni sîntem"... Invitația a fost 
acceptată. Numai că și maiorul 
i-a lansat lui Ghica o invitație 
la o... explicație care să-i 
de învățătură.

19 000 de familii s-au mutat în casă 
nouă ; în 1976 nu mai puțin de 30 000 
de familii vor primi cheia unei case 
noi. Creșteri corespunzătoare sînt 
prevăzute și pentru municipiile Cra
iova, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și 
altele, în care construcția de locuințe 
se dezvoltă în ritm intens.

în 1976 se va semna actul de naș
tere a numeroase cartiere și ansam
bluri noi de locuințe : Micălaca — o 
suburbie a Aradului — va deveni un 
cartier care. In final, va număra 4 500 
de apartamente ; In Brăila se va 
pune temelia unui mare ansamblu — 
Călărași — în care vor locui circa 
8 000 de familii ; în Capitală, în zona 
cuprinsă între bulevardul Dimitrie 
Cantemir, Splaiul Unirii și Parcul Ti
neretului Începe construcția unor an
sambluri ce voș avea, în final, 12 000 
de apartamente ; în Piața Gării din 
Sf. Gheorghe, în zona Cetății din Alba 
Iulla, la Satu-Mare, Brașov și altele 
se va pune, în anul care vine, pri
ma cărămidă a unor cartiere ce vor 
îmbogăți zestrea edilitară a orașe
lor, oferind altor mii și zeci de mii 
de familii un cămin confortabil. Dacă 
vom adăuga, la toate acestea, că se 
vor prelungi cu 535 km rețeaua de 
alimentare cu apă și cu 455 km cea 
de canalizare, vom întregi tabloul 
prefacerilor pe care 1976 le va aduce 
localităților țării, în sensul moderni
zării și al creșterii gradului lor de 
civilizație.

Rodica ȘERBAN

fie

Sub roțile 
trenului

Un tînăr din comuna Valea 
Lungă, județul Alba, s-a dus la 
un bal. Și la bal, ca la bal : 
muzică, dans, petrecere. La îna
poiere, văzind că mai are de 
așteptat pînă la sosirea trenului, 
a intrat în bufetul gării din 
Copșa Mică, unde s-a „cinstit" 
cu cîteva pahare. N-a observat 
cînd a venit trenul. Văzindu-l 
însă că pleacă, a alergat intr-un 
suflet, a încercat să urce într-un 
vagon, dar amețit din cauza bău
turii n-a reușit să se prindă de 
bară. A căzut sub roțile trenului 
fiind accidentat mortal.

Rubrlcfl redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondențllot 
„Scînteii*

I
I
I
I

r
Proces cu lastari

...Au fost odată, intr-unui din frumoasele 
noastre orașe de pe malul Oltului, doi frați. 
Și s-au împăcat ei bine o vreme, și poate 
s-ar împăca la fel și acum, dacă nu li se 
prăpădea părintele. Fiindcă, luînd in stăpâ
nire, ca doi buni fii ce erau, moștenirea ră
masă, s-a ivit și pricina de gîlceavă.

„El a luat mai mult din casă". „Ba el a 
luat partea cea mai bună" 1 „Ba el e mai 
în cîștig 1" „Ba el !“„.

Și au ajuns frații să se judece. Fiecare o 
ținea întruna cu „dreptatea" lui. Abia se 
declara unul mulțumit, și celălalt făcea re
curs. Și invers. Ba unul că n-are „ieșire la 
fațadă", ba celălalt că propune altă va
riantă...

Au trecut ani și ani. Pruncii de ieri sînt 
acum școlari, liceenii au devenit studenți. 
între timp, în oraș s-au ridicat cartiere în
tregi de blocuri noi ; alături, pe Olt, s-a 
înălțat o hidrocentrală... Numai în micro- 
lumea lor. a celor doi frați ajunși, prin moș
tenire, megieși, nu s-a găsit calea împăcării. 
Procesele „lăstăresc" înainte. Din dosar, do
sar răsare.

...Era cît pe ce să uităm : cei doi frați 
buni, dintr-un frumos oraș de pe malul Ol
tului, sînt... avocați. Amîndoi. De aceea este 
și foarte greu să prezicem cum o să se ter
mine gîlceava. Cine știe de unde mal răsare

Norocul pe post
de... alibi

— Onorat tribunal, nu sînt eu hoțul, e o 
eroare. Eram eu prost să mă apuc de spar
geri taman cînd a dat norocul peste mine ? 1 
Da, n-am lucrat, am făcut mici chefuri, dar 
am acte că banii i-am cîștigat la loz în 
plic...

Ce e drept e drept. Sandor Racz a avut 
•mare noroc : la trei zile după ce se elibe
rase din penitenciar (6 condamnări pentru 
furt !) a cîștigat la loz în plic 20 000 de lei. 
S-a bucurat ca orice fericit cîștigător, dar 
de gîndit, a gîndit anapoda, pe tipicul 
vechiului nărav : „Iată alibiul vieții mele — 
și-a spus — de-acum pot să trec la afaceri 
în stil mare, nimeni nu mă va mal bănui 
tocmai pe mine și. oricum, am justificare". 
Bătea circiumile, își toca norocul și rumega 
planuri peste planuri. Din păcate, le-a și 
pus în aplicare : într-o lună a „agonisit", 
prin spargerea unor magazine, aproape 
70 000 lei. Dar, ca orice calcul imoral, sigu
ranța lui S. Racz era sortită năruirii ; nu la 
mult timp după spargeri, a fost arestat. Toc
mai alibiul cel ..perfect" a atras atenția or
ganelor de urmărire penală. Un mic calcul 
asupra cheltuielilor sale zilnice prin restau
rante demonstra, negru pe alb. că ele îi 
epuizaseră cîștigu) în aproximativ 20 de

zile. Ziua și mia. Or, Racz tot chefuia de 
vreo trei luni, ca un nabab, în presupusul 
cont al lozului. A încercat să-și demonstreze 
„nevinovăția" fluturînd adeverința de cîș
tig, dar pînă la urmă, pus în fața probelor, 
a fost nevoit să recunoască. A fost condam
nat la 7 ani închisoare și la plata despăgu
birilor. Ce-și face omul cu mina lui, nici... 
lozul cel mare nu desface...

DOSARELE ALCOOLULUI
Din hîrjoneală...

...5 mai, orele 16. La cabana „Vrăticel" din 
Negrești-Oaș au sosit doi prieteni cu so
țiile, să bea o bere. Unul din ei — Ștefan 
Susan — avea o idee, să dea noroc cu toată 
lumea... Tot cu gîndul la o bere se afla a- 
colo și tînărul Vasile Drăguș (Negrești, str. 
Viitorilor 51). Dar băuse mai multe : știa 
totuși pe ce lume se află.

Proaspăt sosiții erau și ei „atinși" de chef; 
cu tot apelul soțiilor la cumpătare, s-au ho
tărî! s-o facă lată.

— Nu știu cum s-a Intîmplat de la înce
put. Eram cu spatele. Am auzit hărmălaie 
și am văzut că la masa celor care veniseră 
ultimii era o hîrjoană cu îmbrînceli. M-am 
amestecat și eu, m-am gîndit să mă distrez, 
să-i sperii... Am scos cuțitul, m-am apro
piat... și am dat... și...

Ștefan Susan venise la o bere, împreună 
cu soția, cu o pereche de prieteni. A plecat 
cu salvarea. Iar pînă la spital a decedat. A- 
vea 28 de ani și doi copii...

Vasile Drăguș, autorul mărturisirii de mai 
sus, venise și el tot la o bere. Nimic din 
comportarea lui dinainte nu lăsa să se între
vadă că poate comite un lucru atît de în
grozitor. Paharele în plus au făcut din el 
neom.

O viață de om pierdută și o alta care, 
dincolo de pedeapsă (16 ani de închisoare 
și 6 ani interzicerea unor drepturi), va pur
ta pînă la sfîrșit povara unei crime. Un tri
but enorm ; pentru „o sticlă de bere" băută 
în plus.

parterul unui imobil o fereastră deschisă. 
S-a uitat în stingă și-n dreapta și a sărit. 
Ghinionistă servietă I

Servieta
— Frumoasă servietă !
— Mda. Doar eu am ales-o.
— Ea dumneavoastră ?
— Poftim ? Ia te uită ce îndrăzneală ! 

Bineînțeles că-i a mea.
Dar nu era. Frumoasa servietă „diplomat" 

aparținea nimănui altuia decît... celui care 
întrebase. Păgubașul. Așa i-a fost dat lui 
Mihail Stoenescu (București, str. lt. Ionescu 
Anton nr. 23) să dea, intr-o zi, nas în nas 
la un colț de stradă tocmai cu proprietarul 
de drept al servietei (furate).

Cu cîteva zile înainte, Mihail S. văzuse la

Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul Capotă Nicolae din Sibiu, 
str. Cisnădiei nr. 9, recunosc că in seara zilei 
de 3 octombrie, pe la ora 23,30, am fost, sur
prins forțind ușa unui local din orașul Ne
grești-Oaș împreună cu o șurubelniță pe care 
o cumpărasem de ocazie. Susțin cu tărie că 
n-am vrut să fur, ci să dorm".

(Dosar nr. 7146/1975, Judecătoria Satu- 
Mare)

„Nu zic că nu e adevărat că am adus-o pe 
concubina mea acasă, dar pe nevastă n-am 
izgonit-o și nici măcar nu i-am zis să plece. 
De altfel, mă și mir de ce nu m-a înțeles și 
de ce n-a fost de acord să rămînă, că eu nu 
i-aș fi zis nimic și puteam trăi toți trei în li
niște și înțelegere..."

(Din dosarul nr. 260911974, soluționat 
de Judecătoria sectorului 6).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE ________________ J
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cronica zilei Lucrările plenarei Consiliului

Național al FemeilorTovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Albania, precum și în numele nostru personal, vă mulțu
mim pentru urările pe care ni le-ați adresat cu prilejul celei de-a XXXI-a 
aniversări a eliberării Albaniei.

Cu această ocazie, dorim ca poporul frate român să obțină noi succese 
In dezvoltarea și prosperitatea Republicii Socialiste România.

ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

MEHMET
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

exterior și cooperării economice internaționale vremea
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, s-a întors 
sîmbătă dimineața la București, după 
o vizită la Belgrad și Moscova. în 
capitalele celor două țări, tovarășul 
Ion Pățan a semnat acordurile co
merciale de lungă durată pe perioa
da 1976—1980 și protocoalele de 
schimburi de mărfuri pe anul 1976 
între România și Iugoslavia și, res
pectiv, între România și U.R.S.S.

Decorarea întreprinderii
„Electromotor44

întreprinderea „Electromotor" din 
Timișoara a sărbătorit sîmbătă trei 
sferturi de veac de existență. In ca
drul adunării festive dedicate aces
tui eveniment s-a dat citire Decre
tului prezidențial prin care se con
feră „Ordinul Muncii" clasa I între
prinderii „Electromotor“-Timișoara 
pentru contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea industriei construcțiilor 
de mașini și participarea activă a co
lectivului de oameni ai muncii de la 
întreprinderea „Electromotor“-Timl- 
șoara la opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră, cu prilejul aniver
sării a 75 de ani de la înființarea a- 
cestei întreprinderi.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Mihai Telescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, care a transmis colec
tivului sărbătorit calde felicitări și 
urări de noi succese în înfăptuirea 
sarcinilor ce îi revin In viitorul cin
cinal.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanțil la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, între altele : Cu acest pri
lej sărbătoresc, permiteți-ne să ra
portăm că sarcinile ce ne-au fost în
credințate în cincinalul 1971—1975
- etapă deosebit de importantă in

care exprimă 
capacitatea productivă,

progresul agriculturii noastre
(Urmare din pag. I)

rilor din agricultură. Numai în pe
rioada 1973—1975, peste 300 000 de 
agricultori și-au însușit o nouă pro
fesie sau au frecventat diferite 
cursuri de perfecționare.

Un ritm impetuos de creștere a cu
noscut chimizarea agriculturii : de la 
61 kg îngrășăminte chimice substanță 
activă pe un hectar de teren arabil, 
cit s-a utilizat în anul 1970, s-a ajuns 
în 1975 la peste 100 kg.

Extinderea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare a constituit o altă pîrghie 
da creștere a producției agricole. Pe 

f rta agricolă a țării au apărut în 
’• actualului cincinal 40 noi și mo

de ne sisteme de irigații și desecări : 
Sadova — Corabia, Cetate — Galicea, 
Terasa Corabia, Terasa Viziru, Pie- 
troiu — Ștefan cel Mare. Gălățui — 
Călărași, Sud Razelm, Sinoe, Baba- 
dag, Călmățui -r Călărași etc. In 
total au fost amenajate pentru Iri
gații peste 1,2 milioane hectare și 
executate lucrări de îndiguiri, dese
cări, de combatere a eroziunii solu
lui pe o suprafață de 1,8 milioane 
hectare. Cu cele aproape 2 milioane 
de hectare terenuri fertile amenajate 
pentru irigații. România se situează 
de pe acum pe unul din primele 
locuri în Europa atît prin mărimea 
absolută, cît și prin ponderea supra
feței irigate din totalul terenului 
arabil.

Zootehnia a fost, am putea spune, 
ramura în care s-au Înregistrat cei 
mai mari pași pe calea dezvoltării in
tensive a producției. în perioada 
1971—1975 au intrat în producție com
plexe de creșterea și îngrășarea in
dustrială pentru taurine și porcine cu 
o capacitate totală de circa 3 milioa
ne locuri. Peste 65 la sută din carnea 
de porc și, practic, întreaga producție- 
marfă a sectorului avicol se obține 
astăzi în mari complexe industriale, 
în care se aplică tehnologii moderne 
de creștere și îngrășare.

Constituind un priiej de reală satis
facție pentru întreaga țărănime, pen
tru toți lucrătorii din agricultură, rea
lizările acestui cincinal îndeamnă, în 
același timp, la o analiză aprofunda
tă atît asupra a ceea ce am făcut bine 
în acești ani, Spre a duce mai departe 
și dezvolta experiența cîștigată. cît și 
asupra unor lipsuri și deficiente care 
s-au manifestat In activitatea de pro
ducție, în organizarea muncii. în 
aplicarea tehnologiilor moderne. Re
alizarea cu succes a obiectivelor mari 
puse de Congresul al XI-lea al parti
dului în fața oamenilor muncii 
din agricultură impun folosirea din 
plin a bazei tehnico-materiale în pli
nă dezvoltare și modernizare, perfec
ționarea organizării și conducerii pro
ducției în unitățile agricole. întărirea 
ordinii, disciplinei și răspunderii în 
efectuarea la timp și de calitate a 
lucrărilor, astfel incit viitorul cincinal 
să marcheze un nou și puternic salt 
în creșterea producției agricole vege
tale și animale, spre a spori contribu
ția acestei ramuri la dezvoltarea ge
nerală a economiei naționale, la ridi
carea bunăstării întregului popor.

Ioslf POP

HADJI LLESHI
Președintele

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania
SHEHU

• •

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Vasile Patilineț, mi
nistrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, Nicolae M. 
Nicolae și Nicolae Ionescu, miniștri 
secretari de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale.

Erau de față membri ai ambasadei 
U.R.S.S. la București și agenției eco
nomice sovietice în țara noastră.

(Agerpres)

din Timișoara
accelerarea dezvoltării economiei ro
mânești — le-am îndeplinit cu 135 de 
zile înainte de termen, înregistrînd 
față de anul 1970 dublarea producției 
și o creștere a exportului de 2.6 ori 
— aceasta reprezentînd acum 55 la 
sută din întregul volum al producției 
globale.

Exprimîndu-ne adeziunea deplină 
Ia principiile politicii interne și ex
terne marxist-leniniste a partidului 
și statului nostru — la a căror elabo
rare aveți o contribuție decisivă — 
însuflețiți de magistrala expunere pe 
care ați rostit-o la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale, ne anga
jăm cu însuflețire acum, în ajunul 
noului cincinal, să facem totul pen
tru creșterea producției de motoare 
electrice, diversificînd larg fabricația 
în scopul reducerii la minimum a 
importului, să acționăm energic cu 
toată pasiunea și dăruirea pentru 
progresul general al economiei națio
nale, în consens cu istoricele hotărîri 
ale Congresului al XI-lea al parti
dului.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
HOCHEI

La București și Ploiești au în
ceput sîmbătă întrecerile competiției 
internaționale de hochei pe gheață 
pentru juniori „Turneul celor 6 na
țiuni". Iată primele rezultate : Bul
garia—Italia 4—4 (0—0, 2—2, 2—2) ; 
Elveția—Austria 10—0 (3—0, 3—0, 
4—0) ; România—Ungaria 7—6 (4—1,
3— 2, 0-3).

Astăzi se joacă meciurile : Italia— 
Austria și România—Bulgaria (pe pa
tinoarul „23 August" din Capitală cu 
începere de la ora 16) ; Ungaria— 
Elveția (la Ploiești, de la ora 16,00).

★
Ieri, la Poiana Brașov, s-a dispu

tat meciul de hochei pe gheață din
tre formația cehoslovacă V.Z.T. Cho- 
mutov și selecționata României. în- 
tîlnirea s-a terminat cu scorul de
4— 2 (2—1, 2—1, 0—0) în favoarea 
oaspeților.

★
întrecerile campiona- 
de hochei pe gheață

Au început 
tului mondial 
rezervat echipelor de tineret, compe
tiție care se desfășoară în mai multe 
orașe din Finlanda. în primul meci, 
disputat la Turku, selecționata Cana
dei a întrecut cu scorul de 4—1 (1—1,
2—0, 1—0) formația Finlandei. La 
Tampere s-au întîlnit într-un meci 
derbi reprezentativele U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei, victoria revenind cu 
scorul de 3—2 (0—2, 2—0,1—0) hoche- 
iștilor sovietici.

BASCHET
ieri în Capi- 

a 11-a a cam- 
masculin de 

cu următoare-

89—77.

Meciurile disputate 
tală, in cadrul etapei 
pionatului republican 
baschet, s-au încheiat 
le rezultate : A.S.A. București—Poli
tehnica București 68—67 ; I.E.F.S.— 
Universitatea Timișoara

★
Turneul internațional 

baschet de la Madrid a
masculin de 
fost cîștigat

• MANIFESTĂRI DEDICA
TE ZILEI REPUBLICII au loc in 
aceste zile și in județul Alba, 
Iată cîteva : montajul lite-rar- 
muzical „Cîntare României so- 
aceste zile și în județul Alba. 
Iulia), o seară educativă pentru 
tineret „Fericiți pășim spre vi
itor", la Casa de cultură din 
Sebeș, o expunere pe tema „Spa
ții picturale românești : Grigo- 
rescu — Andreescu — Luchian" 
(la Blaj). Manifestări similare — 
la Aiud, Zlatna, Ighiu. Petreștl 
etc. • „EXPEDIȚIILE CUTEZĂ
TORII ’75“ au prilejuit Consiliu
lui pionierilor din Brăila organi
zarea, la Galeriile de artă din lo
calitate, a unei mult vizitate ex
poziții • „ZILELE TEATRULUI 
DE AMATORI" au reunit, în ju
dețul Vaslui, 14 formații ale sin
dicatelor și așezămintelor cul
turale de la sate. S-au distins : 
echipa Spitalului municipal din 
Birlad (cu „Avram Iancu" de 
Dan Tărchilă) și formația cămi
nului cultural din Laza (cu 
„Seara în fața cerului" de Geor
ge Genoiu) • O CONSFĂTUIRE 
CU CREATORII s-a desfășurat, 
recent, la Galați. Au participat 
la dezbateri artiști plastici, mu
zicieni, scriitori, oameni de tea
tru ș.a. Tema discuțiilor : „Cre
ația literar-artistică și proble
mele contemporaneității". S-au 
deschis două expoziții : de artă 
plastică și de carte • „TINERE
ȚE, MUNCA, RĂSPUNDERE" 
este titlul dezbaterii etice orga
nizate recent la întreprinderea 
de industrie locală din Pitești. 
A urmat spectacolul Intitulat 
„Te slăvim. Republică" • „CO
LOANA", supliment politic $1

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Giosan, a adresat o te
legramă de felicitare președintelui 
Senatului din Turcia, Tekin Ariburun, 
cu prilejul realegerii sale în această 
funcție.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Nepal, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului afacerilor externe al acestei 
țări, Krishna Raj Aryal.

★
Sîmbătă dimineață, prof. dr. Geor

ge Ciucu, rectorul Universității din 
București, și prof. dr. Tropin Vladi
mir Ivanovici, prorectorul Universi
tății de stat „M. V. Lomonosov" din 
Moscova, au semnat Planul de cola
borare în domeniul cultural-științific 
dintre cele două instituții de invă- 
tămînt superior pe anii 1976—1977.

Timpul probabil pentru 29, 30 și 31 
decembrie. în țară : Vremea se va în
călzi în toate regiunile țârii, mal sim
țitor în zonele de deal și de munte 
șl în sud-vestul țării. Cerul va fi va
riabil. se vor semnala precipitații sla
be locale, mai ales sub formă de bur
niță și ploaie în Banat, Crișana, Ma
ramureș șl nordul Moldovei. Vîntul va 
prezenta intensificări de scurtă durată 
în zona muntoasă din sectorul vestic. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă în
tre minus 5 și plus 5 grade, iar cea 
maximă între 4 și 14 grade. în vestul 
șl sudul țării se va produce ceață, mai 
cu seamă dimineața șl seara, iar pe 
alocuri — polei. în București : Vremea 
se va încălzi. Cerul va fi variabil. Vînt 
moderat din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere. Ceață slabă dimi
neața.

Un nou transport de 
colonii de albine pentru 

Tunisia
Sîmbătă dimineața, >de pe aeropor

tul Otopeni a decolat un avion 
TAROM cu destinația Tunisia, avlnd 
la bord o încărcătură deosebită — 
colonii de albine. Este al doilea 
transport de acest gen ce s-a făcut 
în mai puțin de o săptămînă. Potri
vit înțelegerii de cooperare conveni
te între Asociația crescătorilor de 
albine din țara noastră și întreprin
derile apicole tunisiene, au fost ex
portate 1 200 colonii de albine care 
vor servi ca material biologic de re
producție în centre cu floră specifică 
și la Stațiunea experimentală de 
creștere a mătcilor de la Rabta.

Calitățile albinei noastre Apis mel- 
lifica Carpatica — blindă, prolifică 
și bună culegătoare — sînt aprecia
te de apicultori și din alte țări, ca 
Anglia, Argentina, Italia și Suedia, 
care în ultimii ani au importat mătci 
românești.

(Agerpres)

de formația Real Madrid, care în ul- 
timul j oc. a întrecut cu scqruj. de 
120—95 (55—44) echipa Universității 
din Arizona. Intr-un alt meci, Pal- 
meiras Sao Paulo (Brazilia) a dispus 
cu scorul de 87—78 (41—38) de for
mația spaniolă Estudiantes Monte- 
verde.

BOX
Cunoscutul pugilist iugoslav de la 

categoria „semigrea" Mate Parlov a 
obținut un nou succes ca profesio
nist. La gala care a avut loc în o- 
rașul Reggio Emilia, el l-a învins la 
puncte, după 8 reprize, pe italianul 
Onelio Grando.

Mate Parlov este neînvins ca pro
fesionist și intenționează să atace 
titlul mondial deținut de englezul 
John Conteh.

TENIS
Turneul internațional de tenis pen

tru juniori dotat cu trofeul „Orange 
Bowl" a continuat la Miami Beach 
(Florida) cu disputarea optimilor de 
finală ale probei de simplu. Iată 
rezultatele : Vasselin (Franța) — 
Vizcaino (Spania) 6—4, 6—2 ; Larry 
Gottfried (S.U.A.) — Casa (Franța) 
6—3, 6—3 ; Elter (R.F. Germania) — 
Varposhti (Iran) 6—0, 6—0 ; Winitsky 
(S.U.A.) — Clerc (Argentina) 6—3, 
1—6, 6—2 ; Kaelquist (Suedia) — Re
dondo (S.U.A.) 2—6, 6—0, 6—0.

CICLISM
internațional 
s-a desfășurat 

a fost cîștigat 
belgian Roger
în lh00’20”). L-au

Ultimul concurs 
ciclocros al anului 
Binago (Italia) și 
cunoscutul ciclist 
Vlaeminck (22 km 
urmat italianul Franco Wagneur — 
(la 5”) și elvețianul Carlo Lafranchi 
— (la 1’15”).

de 
la 
de 
de

social-cultural, a fost editat, re
cent, de săptămînalul „Gazeta 
Gorjului". Cele 112 titluri oferă 
informații sintetice privind rea
lizările județului în acest cinci
nal, perspectivele noii etape. Un 
bogat capitol este dedicat lui 
Constantin Brâncuși • „SERILE 
ARTEI", organizate la Muzeul 
din Zalău, găzduiesc lunar întîl- 
nirl ale muzeografilor cu tineri 
muncitori, elevi, cu intelectuali

CARNET
CULTURAL

din oraș. Expunerile de pină 
acum, însoțite de proiecții, au 
stăruit asupra creației lui Grigo- 
rescu, Andreescu, Pallady. Vor 
urma Luchian, Tonitza, Petraș- 
CU. e EDITURA „DACIA" ȘI 
REDACȚIA REVISTEI „STEA
UA" au organizat întîlniri cu 
cititorii in localitățile Bistrița, 
Prundu-Birgăului, 
și Năsăud. • 
„Ateneul 
tare 
cată 
lui. 
ziție 
rilor 
șezătoare literară la care au par
ticipat scriitori din București și 
Buzău. Corului Casei municipale 
de cultură i-a fost inmînat tro
feul „Ciprian Porumbescu" al 
Festivalului național de muzică 
corală (Suceava ’75) « PIONIE
RUL - PIETON AZI ȘI ÎN 
ANUL 2000“. Consiliul jude-

Sîngeorz-Băi
LA BUZĂU : 

artelor", manifes- 
cultural-educativă dedi- 
cu precădere tineretu- 

în program : o expo- 
de pictură, recitalul coru- 
,.Lira“ și „Aurel Vlaicu", o

Simbătă s-au desfășurat lucrările 
plenarei Consiliului Național al Fe
meilor din Republica Socialistă 
România.

La plenară a luat parte tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Lucrările plenarei au fost deschi
se de tovarășa Lina Ciobanu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președinta Consi
liului Național al Femeilor.

In cadrul plenarei au fost dezbă
tute probleme privind contribuția 
femeilor la realizarea înainte de 
termen a actualului cincinal și a 
angajamentelor asumate pe 1975, a- 
tributiile ce revin Consiliului Națio
nal, comitetelor și comisiilor femei
lor în înfăptuirea Pianului national 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a țării pe 1976.

In încheiere a fost adoptat, in 
unanimitate, textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune:

In numele milioanelor de femei 
din Republica Socialistă România — 
muncitoare, țărănci, intelectuale, 
fără deosebire de naționalitate — 
participantele la plenară își exprimă 
încă o dată profunda recunoștință 
pentru întreaga dumneavoastră ac
tivitate revoluționară pusă în slujba 
împlinirii pe pămîntul românesc a 
marilor idealuri ale socialismului și 
comunismului, pentru condițiile 
deosebite ce au fost create femei
lor în vederea afirmării lor în via
ta economică, politică și socială a 
tării și vă asigură că, împreună cu 
toți oamenii muncii, femeile sînt

tv 

Deschiderea programului. 
Cravatele roșii.
Film serial pentru copil : 
„Daktari”. Episodul : „Leo
pardul” (II).
Viața satului.

13,00
13,05
17,10
17,30

18,40
19,00

17,50

19.20
19,30 Telejurnal.
20,00 Din pămînt noi scoatem au

rul.
20.20 Film artistic : „Chitty-chitty, 

bang, bang“. Producție a 
studiourilor engleze.

22,05 24 de ore.
22,15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2

Enescu. 
Alexan-

șerif laserial : „Un 
York”.

LUNI, 29 DECEMBRIE 1975

16,00 
19,00 
19,20
19.30 

20,00 România în
20.30 ~

limba maghiară.

lume. 
grădină.

21,10

17.00
17,05

17,35
17,45

ferm hotărîte să acționeze fără pre
get și. de acum înainte pentru trans
punerea în viață a mărețului Pro
gram de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Femeile din industrie și agricul
tură, din toate domeniile, de activi
tate — se arată în telegramă — vor 
participa cu entuziasm și abnegație 
la întrecerea socialistă pentru reali
zarea și depășirea planului național 
unic de dezvoltare economică și so
cială a țării pe 1976. Consiliul Națio
nal, comitetele și comisiile femeilor 
vor acționa ferm pentru tradu
cerea în viață a Programului ideo
logic al partidului în vederea dez
voltării conștiinței socialiste a ma
selor de femei, a promovării spiri
tului nou, revoluționar, a principii
lor eticii și echității socialiste.

Conștiente de misiunea nobilă ce 
le revine în dezvoltarea națiunii 
noastre socialiste, femeile se vor 
preocupa cu toată răspunderea de 
creșterea și educarea tinerei gene
rații în 
muncă, 
rit față 
cauza 
mulul.

spiritul dragostei față de 
a<l devotamentului nețărmu- 
de patrie și partid, față de 
socialismului și comunis-

Cum se acționează pentru reducerea
consumului de energie și

(Urmare din pag. I)
în pas cu terminarea tuturor lucră
rilor de investiții, cu întărirea disci
plinei tehnologice, a responsabilității 
în utilizarea energiei electrice și com
bustibilului. se vor obține realizări 
certe în domeniul gospodăririi judi
cioase a acestor resurse de preț ale 
economiei naționale.

CENTRALA DE MINEREURI 
NEFEROASE DIN SLATINA
• în două luni, o reducere 

cu aproape 300 kWh a consu
mului pe tona de aluminiu • 
Din 1976 — încadrare strictă 
în consumurile planificate.

în noiembrie și decembrie, la în
treprinderea de aluminiu din Slatina 
s-a înregistrat diminuarea cu 282 kWh 
a consumului de energie electrică pe 
tona de aluminiu. „Nu sîntem mul
țumiți cu acest rezultat" — ne-a re
latat ing. Gheorghe Rădulescu, direc
torul general al centralei. Drept ur
mare, in centrul atenției se vor afla, 
la întreprinderea slătineană, reduce
rea numărului și duratelor efectelor 
anodice și creșterea randamentului de 
electroliză, pentru a se ajunge Ia con
sumul de energie normat. Și la în
treprinderea de alumină din Tulcea, 
unde colectivul este confruntat cu se
rioase probleme tehnologice, are loc 
o scădere a consumurilor specifice. 
Rezultatele obținute de celelalte uni
tăți componente ale centralei, con
cretizate în economii de 51 milioane 
kWh și 11,200 tone combustibil con
ventional. vor fi amplificate în anul 
viitor, prin contribuția substanțială a 
întreprinderii de aluminiu din Slatina 
și întreprinderii de alumină din Tul
cea.

CENTRALA CIMENTULUI 
DIN CAPITALĂ

• Plan de acțiuni pentru re
cuperarea depășirilor © Răs
pundere sporită — consumuri 
diminuate.

Din răspunsul primit de la Centrala 
cimentului din Capitală, semnat de 
tov. Ion Marinescu, director econo
mic al centralei, desprindem preocu-

L EXPRESS
Medicii din lumea întreagă

antibioticele, „arma de elită" antimicrobiană, timp de trei decenii, și-au 
pierdut puterea absolută. $i aceasta din cauză că bacteriile — agenții 
de propagare a injecțiilor — au dobîndit o neașteptată rezistență la 
aceste medicamente. Fenomenul capătă în prezent o asemenea am
ploare, incit medicina din lumea întreagă 
zeze împotriva microbilor și băcteriilor, jie 
seamă specialiști biologi și bacteriologi, scrie

tri- 
interven- 
atinși de 
timp, re- 
unul din- 
să moară

In prezent, chiar în cele mai bine 
echipate spitale din Franța, pînă 
la 10 la sută din pacienții 
miși la reanimare după o 
ție chirurgicală gravă sînt 
o infecție devenită, între 
zistentă la antibiotice. Iar 
tr-o sută de bolnavi riscă 
chiar în momentul în care intră în 
convalescentă.

Un asemenea bolnav este o fiin
ță deficitară, lipsită de acei „pro
tectori" care să-i asigure imunita
tea. Pentru a-1 salva, reanimatorii 
îl „ciuruiesc" cu tuburi : în trahee, 
vezică, pleură, peritoneu, cavitățile 
seroase, vene. Infecțiile rezistente la 
antibiotice au devenit obsesia spita
lelor. Stafilococi, ageriți ai unor ab
cese mortale, streptococi pulmonari, 
bacill provocatori de cangrene „își 
fac de cap" în serviciile de ortope
die și chirurgie. Există, de aseme
nea, bacterii care altădată nu pre
zentau pericole, dar care, după ce 
au venit în contact cu antibioticele, 
s-au transformat în inamici reduta
bili ai serviciilor de gastro-entero- 
logie și urologie. Pașnica serratia a 
devenit obsesia chirurgilor urologi : 
toate antibioticele cunoscute rămîn 
neputincioase în fața acestor bac
terii. Anul trecut, în maternitățile 
franceze s-a stîmit o adevărată pa
nică din cauză că în clinica model 
Port-Royal — Paris au decedat trei 
sugari, victime ale unei bacterii în 
trecut oarecare, dar care a devenit 
extrem de rezistentă. în octombrie, 
13 nou-născuți au fost răpuși, în
tr-o clinică de lîngă Neapole, de o 
epidemie de salmoneloză pe care 
nici un antibiotic n-a putut s-o 
neutralizeze. Și, potrivit Organiza
ției Mondiale a Sănătății, de un an 
de zile aceeași infecție face ravagii 
în maternitățile din America Latină, 
în timp ce, cam pretutindeni în 
lume, meningoeocul — agentul me
ningitei — pur și simplu nu 
reacționează la medicamente.

Cu numai 30 de ani în urmă, __
bioticele descoperite de dr. Fleming 
făceau să dispară furuncule, boli

mai
anti-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REGATULUI NEPAL

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
Sărbătoarea națională a Regatului Nepal îmi oferă plăcuta ocazie de 

adresa Maiestății Voastre cordiale felicitări și urări de multă sănătate 
fericire personală, iar poporului nepalez un călduros mesaj de prietenie 
prosperitate. ............ „Am convingerea că dezvoltarea prieteniei dintre țările noastre servește 
pe deplin progresului popoarelor român și nepalez, cît și eforturilor de in
staurare a unui climat de pace, încredere și colaborare pe arena interna
țională.

Imagine din Katmandu, capitala Nepalului

combustibil ?
parea pentru aplicarea „unor măsuri 
suplimentare mai eficiente, pe bază 
de soluții tehnice și organizatorice, în 
scopul recuperării depășirilor înre
gistrate pînă acum și încadrării în 
normele planificate". în continuare, 
sînt prezentate o serie de acțiuni fi
nalizate sau în curs de terminare în 
diferite combinate de ciment, prin
tre care : îmbunătățirea indicilor in
tensivi de utilizare a instalațiilor, 
prin încărcarea principalelor utilaje 
tehnologice la capacitatea optimă ; 
reducerea numărului de opriri acci
dentale, efectuîndu-se reparații de ca
litate ; reconsiderarea unor trasee 
tehnologice pe baza bilanțurilor ener
getice. Răspunsul precizează că in u- 
nitățile centralei s-a insistat, în mod 
deosebit, asupra creșterii responsabi
lității fiecărui muncitor și tehnician 
în procesul de producție, asupra în
tăririi disciplinei tehnologice și a 
muncii. Efectul ? Vor fi diminuate 
substanțial consumurile de combusti
bil și energie electrică în anul viitor.

CENTRALA INDUSTRIALĂ 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 

DIN CRAIOVA
• Acțiune convergenta pen

tru combaterea risipei • Mă
suri de perfecționare a eviden-

cunoscut faptul că unitățile 
centrale sînt mari consuma-

După cum se desprinde din răspunsurile facțprîlpi; de conducere din 
cele patru centrale industriale, in toate unitățile analizate există reale 
posibilități pentru ca, la dotarea tehnică superioară de care dispun, prin 
disciplină și înaltă responsabilitate, să se respecte cu strictețe normele 
de consum planificate. Evantaiul măsurilor ce vor fi aplicate în acest 
scop, din primele zile ale anului viitor, este larg, corespunzător specifi
cului producției întreprinderilor din fiecare sector. Important este ca 
toate aceste măsuri și acțiuni să fie înfăptuite neîntîrziat, cu perseve
rență, și nu în campanie. Fiecare lucrător — de la muncitor, specialist 
și pînă Ia director — are datoria să acționeze ferm pentru buna gos
podărire a energiei și combustibilului. Este, desigur, un domeniu in 
care organizațiile de partid au un cîmp larg de acțiune în anul viitor ! 
prin mijloacele muncii politico-educative, prin exercitarea unui con
trol permanent și exigent, acestea pot determina instaurarea unei dis
cipline riguroase și a unei ordini desăvîrșite în respectarea consumuri
lor stabilite, în utilizarea rațională, cu economie, a'acestor resurse de 
preț ale țării.

ce o folosesc fără discernămînt
sînt extrem de îngrijorați, deoarece

este obligată să-și mobili- 
chiar anodine, cei mai de 
revista.

venerice,venerice, angine rebele, afecțiuni 
respiratorii. Medicii se transforma
seră într-un fel de magicieni. Tuber
culoza a fost învinsă. Mortalitatea 
infantilă și maternă a regresat.

Din ce cauză în cîțiva ani s-a tre
cut de Ia încrederea oarbă in anti
biotice la îndoială, de la idolatrizare 
la profundă suspiciune ? La început 
au fost doar cîteva accidente provo
cate de antibiotice — șocuri alergi
ce, unele soldate cu decese. Dar a- 
semenea accidente erau rare. Mai 
grav este faptul că, pe măsura tre
cerii anilor, pentru a învinge un 
stafilococ sau un gonococ a fost ne
voie, treptat, să se dubleze, să se 
tripleze și uneori să se multiplice 
de zece și chiar de cincizeci de ori 
cantitatea de antibiotice. Apoi a fost 
nevoie să se recurgă la înlocuirea 
unui antibiotic cu altul, la asocieri 
de antibiotice.

Ce s-a întîmplat între timp ? Ge
neticienii au reușit 
că, în confruntarea 
bacteriile dispun în 
de un mecanism de 
fost eliminate doar 
mai slabe și, odată cu ele, cele utile. 
Acest vid ecologic a fost completat 
repede de bacterii mai viguroase. A 
urmat o nouă escaladă, atunci cînd 
împotriva acestora s-au folosit anti
biotice capabile să le înfrîngă rezis
tența. în felul acesta s-a produs o 
nouă selecție.

în contact cu antibioticele, bacte
riile produc enzime apte să prelu
creze medicamentul și să-l facă 
inactiv. S-a observat că anumite bac
terii sînt înzestrate de natură, în 
codul lor genetic, cu aceste enzime 
anti-antibiotice. Și mai dramatică a 
fost descoperirea că anumite bacte
rii dispun de „minicromozomi" — 
plasmide care se pot transfera de la 
o specie la alta. Astfel, bacteriile re
zistente pot 
speciilor de 
sedă încă !

Cu cît se 
biotice, cu 
folosire, cu atît sporește și

să demonstreze 
cu antibioticele, 
cromozomii lor 
rezistență. Au 
bacteriile cele

transmite rezistența lor 
bacterii care nu o po-
măresc dozele de anti- 

cît crește gradul lor de 
rezis-

a

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

toare de gaze naturale — folosite, în 
special, ca materie primă în „retor
tele" îngrășămintelor chimice — pre
cum și de energie electrică. Ingrășă- 
mintele pe bază de amoniac constituie 
principalul consumator al acestei for
me de energie. Deci, cum vor fi opti
mizate asemenea consumuri ?

— Măsurile se cunosc — ne-a răs
puns ing. Constantin Cârlugea, coor
donator energetic în cadrul centralei 
craiovene — se cunosc și cauzele de
pășirilor, întrucît ele au fost depistate 
de centrală și minister, precum și de 
către specialiști ai Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

— In ce constau măsurile ce vor fi 
aplicate în anul viitor ?

— Vor fi organizate schimburi de 
experiență la combinatele din Slobo
zia și Tr. Măgurele, pentru a se pre
lua și extinde metodele avansate ale 
craiovenilor de la combinatul chimic ; 
se va asigura îmbunătățirea calității 
reparațiilor, prin pregătirea din vre
me a pieselor de schimb și calificarea 
lucrătorilor ; se vor accentua recupe
rarea tuturor pierderilor de căldură 
în combinatele amintite și prevenirea 
funcționării „în gol" a utilajelor, prin 
încărcarea deplină a acestora și ex
ploatarea lor cu randamente optime 
în toate schimburile ; analizele deca- 
dale ale normelor de consum vor fi 
urmate de măsuri tehnice și organi
zatorice operative pentru economisi
rea energiei electrice și a combustl* * 

i bilului.

DUMINICA, 28 DECEMBRIE 197«

PROGRAMUL 1

10,00
11,15 Aventura cunoașterii.
11,45 Bucuriile muzicii. Concert 

vocal-simfonic extraordinar.
12,30 De strajă patriei. Emisiune 

festivă dedicată Zilei Repu
blicii și sărbătoririi Anului 
nou.
Telex. 
Album duminical. 
Craiul codrilor.
Intîlnlre cu rapsozi și tineri 
interpret! ai muzicii popu
lare.
Gala filmului de anima
ție (X). Alice în Țara minu
nilor.
Mozaic coregrafic.
Lumea copiilor: România, 
țara mea.
1001 de seri.

10,00—11,30 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii.
20,25 Capodopere ale muzicii sim

fonice românești, G.
20,55 Medalion Grigore 

drescu.
21,15 Film

New

PROGRAMUL 1

Emisiune în 
Familia. 
1001 de seri. 
Telejurnal.

Floarea din 
cert-spectaCol cu tineri 
terprețl de Jmuzică populară. 
Roman-foileton : „Forsyte
Saga“. (I). Intîlnlre în fa
milie.
Avanpremieră la Revelion ’76. 
24 de ore.

PROGRAMUL 2

Telex.
Pagini alese din muzica co
rală românească.
Moment folcloric.
Film artistic : „Vară tîrzle" 
— producție a studiourilor 
cinematografice bulgare.

19,05 Muzică ușoară.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii 1 

„Daktarl". Episodul : „Leo
pardul” (II).

20,25 Biblioteca pentru toți.
21,10 Telex.
21,15 Capitala în prag de Revelion.
21.35 Melodii de dragoste. 
22,00 închiderea programului.

țean Neamț al pionierilor și In
spectoratul județean de miliție 
sînt organizatorii unei expoziții 
de pictură cuprinzînd peste 100 
de lucrări realizate în cercurile 
pionierești. Tema : aspecte ale 
circulației de azi pe drumurile 
publice și o prefigurare a siste
mului pietonal al anului 2000.
• „SALONUL DE DECEM
BRIE" — cea mai recentă mani
festare publică a cenaclului de 
creație al artiștilor plastici din 
Sfîntu-Gheorghe (Covasna) — 
reunește 20 de artiști care expun 
70 de lucrări (pictură, grafică, 
sculptură în lemn și piatră, tapi
serie) care oglindesc marile 
transformări social-economice 
petrecute pe aceste meleaguri în 
anii socialismului. Tot la Sfîntu- 
Gheorghe s-a deschis expoziția 
gazetelor de perete și satirice, în 
cadrul căreia, pe lingă machete 
ale unor gazete, sînt expuse și 
cele mai reușite caricaturi
• „LAUDA MUNCII". Progra
mele prezentate în aceste zile de 
formațiile de amatori din între
prinderile și instituțiile județului 
Vaslui sînt dedicate evidențiați- 
lor și fruntașilor în întrecerea 
socialistă din S.M.A. și I.A.S. 
Pentru început, formația între
prinderii de ventilatoare din 
Vaslui a omagiat fruntașii din 
Băcești • „CENTENAR HANS 
CHRISTIAN ANDERSEN". La 
Palatul culturii din Ploiești, sute 
de profesori, bibliotecari, alti oa
meni de cultură și artă, studenți 
și elevi au fost invitați la un 
frumos spectacol consacrat ani
versării a 100 de ani de la moar
tea marelui scriitor al copilăriei.

Corespondenții „Scînteii"

Ion LAZAR 
Petre NEDELCU

tenta bacteriilor. Se produce un cerc 
vicios. Or, de 30 de ani moda anti
bioticelor a luat necontenită amploa
re. Odinioară, ele erau utilizate doar 
în cazurile dramatice, în care consti
tuiau unicul remediu. Astăzi, ele 
intră în componența a peste 2 000 de 
medicamente. Antibioticele repre
zintă peste 30 la sută din medica
mentele consumate de francezi și 
3,5 la sută din cheltuielile fiecărei 
familii. Penicilina se prezintă în 110 
variante : în soluție, injectabilă, su
pozitoare, pudră, aerosoli, pomadă, 
picături, comprimate, bomboane etc. 
Există nu mai puțin de 11 siropuri 
pe bază de tetraciclină, 7 coliruri pe 
bază de polimixină, 36 de feluri de 
picături nazale sau pomezi cu fami- 
cetină.

Reclamele firmelor de medicamen
te laudă meritele antibioticelor noi, 
„polivalente", capabile să „lecuiască 
totul" : infecții urinare, reumatisme, 
otite, furuncule, bronșite, eczeme... 
„Erezie, răspund bacteriologii. Acest 
tip de antibiotic este deosebit de 
primejdios. El constituie, de fapt, 
cel mai bun mijloc de a ajuta bac
teriile să devină rezistente".

De acum înainte, antibioticele tre
buie folosite rațional. Medicii tre
buie să refuze prescrierea acestor 
medicamente Ia solicitarea bolnavi
lor. în spitale, în clinici, chirurgii, 
obstetricienii trebuie să înceteze de 
a „se pune la adăpost împotriva ne
plăcerilor" prescriind din rutină an
tibiotice.

Asistăm la nașterea unei politici 
de antibioterapie : concertarea în ce 
privește diferitele utilizări ale aces
tor medicamente. In spitalele de a- 
sistență publică, consumul lor a fost 
redus cu 17 la sută în 1974, fără ca 
prin aceasta să fie pusă în pericol 
securitatea bolnavilor. Cînd nu s-a 
mai putut conta pe efectele antibio
ticelor, au fost redescoperite virtu
țile vdchilor principii de igienă și 
asepsie.

Pentru bacteriologi și biologi, fan
tastica cursă contracronometru cu 
bacteriile nu e încă pierdută. Limi- 
tînd utilizarea antibioticelor, se vor 
putea conserva bacteriile utile, nece
sare menținerii echilibrului ecologic 
al organismului. In ce privește pe 
cele dăunătoare, se intenționează ca 
pe viitor, prin manevrări genetice 
concertate, să li se reducă din nou 
capacitatea de rezistență împotriva 
antibioticelor.
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Desăvîrșirea reunificării naționale 
și înaintarea pe calea socialismului - 
sarcinile strategice ale întregului Vietnam

Raportul guvernamental prezentat în Adunarea 
Națională a R. D. Vietnam

HANOI 27 (Agerpres). — Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam i-a fost 
prezentat raportul guvernamental pri
vind planul de dezvoltare a economiei 
în 1976, an care urmează să marcheze 
începutul construcției naționale paș
nice și să fie, totodată, primul an al 
cincinalului 1976—1980, menit să acce
lereze industrializarea socialistă pe 
pămîntul vietnamez. Abordînd sarci
nile Vietnamului de nord în dezvol
tarea economică, raportul ia în consi
derare și sarcinile refacerii și dezvol
tării economiei pe ansamblul Vietna
mului, precizindu-se că un plan pri
vind întreg Vietnamul urmează a fi 
elaborat după încheierea reunificării 
pe linie de stat a țării.

Reamintind sarcinile strategice re
voluționare ale întregului Vietnam, 
raportul arată că acestea constau în

Agravarea situației din Timorul de Est
DILI 27 (Agerpres). — Agențiile 

France Presse și Reuter anunță, ci
tind un comunicat difuzat la posturile 
de radio de ministrul de interne al 
guvernului provizoriu al Timorului de 
est, Alarico Fernandes, că trupe in
doneziene, numărînd aproximativ 
15 000 de militari, cu tancuri și mașini 
blindate, au declanșat o nouă ofensivă 
în partea de est a Insulei Timor. O-

LIMA

Latifundie-mamut reintegrată 

patrimoniului național agențiile de presă transmit:
Presa peruană anunța recent 

cu titluri mari, pe primele pa
gini, hotărirea autorităților lo
cale din lquitos de a încorpora 
latifundia „Putumayo" în patri
moniul statului. O măsură care 
dobîndește o semnificație spe
cială, dacă se ține seama de 
suprafața imensă a acestei lati
fundii — 2 220 440 hectare. Pare 
de necrezut, scrie ziarul „El 
Comercio", dar această moșie 
uriașă din nord-estul Amazoni- 
ei peruane a aparținut unei 
singure familii, Julio Arana, 
care acaparase o întreagă zonă 
din selva (junglă) situată pe 
malul fluviului Putumayo. In 
cel de-al treilea deceniu al se
colului, latifundia se întindea 
pe o suprafață și mai mare, cit 
o întreagă provincie : 5 774 000 
hectare !

„Putumayo", important centru 
da exploatare a cauciucului și 
a altor plante tropicale, a fost 
sursa unor profituri fabuloase 
pentru familia Arana, pe feuda 
căreia 30 000 de băștinași din 
selva erau supuși unei exploa
tări aproape de neimaginat. 
Revoluția peruană, inițiată in 
1968, a pus capăt dominației 
fără friu a oligarhiei latifundi

esență în desăvîrșirea reunificării na
ționale și în avansarea rapidă și fer
mă a întregii țări pe calea socialis
mului. în acest sens, în nordul țării 
va trebui impulsionată construcția so
cialistă și vor trebui perfecționate re
lațiile de producție socialiste, iar în 
sud vor trebui înfăptuite concomitent 
prefacerile socialiste și construcția so
cialistă. Subliniind necesitatea inte
grării nordului și sudului Vietnamului 
într-o structură economică națională 
unică în vederea valorificării optime 
a potențialului economic al întregii 
țări, raportul trasează sarcinile con
crete care revin pentru anul 1976 di
feritelor sectoare ale economiei nord- 
vietnameze în vederea satisfacerii ce
rințelor de ansamblu considerate in 
perspectiva reunificării patriei.

fensiva are ca țintă două orașe mai 
importante — Dili și Bacau.

Potrivit aceluiași mesaj, trupele in
doneziene ar fi debarcat și pe coasta 
de nord a Timorului, la Aipelo.

Ministrul de interne, Alarico Fer
nandes, a adresat guvernului austra
lian un apel să sprijine evacuarea 
copiilor, femeilor și bătrînilor de pe 
insulă.

are. Prin reforma agrară au fost 
expropriate vaste moșii ; lati- 
fundia-mamut „Putumayo", lă
sată in paragină de proprietari, 
a trecut sub o administrație 
provizorie ; acum — cu excep
ția terenurilor pe care s-au sta
bilit comunități ale indigenilor 
din selva — a fost reintegrată 
definitiv in patrimoniul statu
lui.

Plantațiile de cauciuc ale a- 
cestei moșii, ca și cele de chi
nină, gutaperca și copal, pă
duri aproape fără de sfirșit de 
esențe rare, ca și avuțiile încă 
neexploatate ale subsolului din 
această zonă (petrol, aur, căr
bune, sulf) vor fi, de acum îna
inte, valorificate in interesul în
tregului popor.

„Lichidarea proprietății parti
culare asupra moșiei -Putuma
yo- simbolizează, scrie ziarul 
-El Comercio-, apusul definitiv 
al unei epoci in care totul a- 
parținea celor puternici, in dau
na uriașei majorități. Ceea ce 
va produce -Putumayo- de azi 
înainte va fi in folosul celor ce 
muncesc pe aceste pămînturi 
mănoase".

Eugen POP

Pentru apărarea intereselor întregului
popor angolez

Un interviu al președintelui Agostinho Neto
LUANDA 27 (Agerpres). — într-un 

interviu apărut in „Diario de Luan
da", președintele Republicii Popu
lare Angola, Agostinho Neto, a sub
liniat că pe plan intern se afirmă un

Schimburi de păreri 
româno-israeliene

TEL AVIV 27 (Agerpres). — La in
vitația lui Yigal Allon, viceprim-mi- 
nistrul și ministrul afacerilor exter
ne al statului Israel. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a efectuat o vizită oficială în 
Israel, în perioada 23—27 decembrie 
1975.

Cu acest prilej. Cornel Pacoste a 
fost primit de președintele Knessetu- 
lui, Israel Yeshayahu, de primul mi
nistru, Yitzhak Rabin, a avut între
vederi de lucru cu Yigal Allon. pre
cum și cu secretarul general al Con
federației Generale a Muncii din Is
rael. Yeruham Meshel.

în cursul vizitei, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile dintre România și Israel, pre
cum și în legătură cu unele proble
me internaționale, în special cele re
feritoare la situația din Orientul Mij
lociu. Adjunctul ministrului afaceri
lor externe român a reiterat poziția 
țării noastre cu privire la necesita
tea reglementării grabnice, pe cale 
politică, a situației din Orientul Mij
lociu. în interesul țărilor și popoare
lor din această parte a lumii, al cau
zei generale a păcii și securității in
ternaționale.

La CairO 3 avut loc conferința 
constitutivă a Federației lucrătorilor 
din industriile minieră, constructoare 
de mașini și energetică din țările a- 
rabe. La lucrări au luat parte dele
gații ale sindicatelor din ramurile 
respective din Algeria, Egipt, Iorda
nia, Irak, Kuweit. Libia, Maroc și 
Siria, precum și reprezentanți ai Fe
derației sindicatelor palestinene. Con
ferința a adoptat statutul noii fede
rații și a ales organele conducătoare 
ale acesteia.

Un tribunal din Seul * 
condamnat, sîmbătă, Ia închisoare 
pe diferite termene 30 persoane, în
tre care 27 de studenți, acuzate de 
încălcarea așa-numitului „decret" 
emis la Seul primăvara trecută în 
scopul intensificării campaniei de 
represiuni împotriva celor care se 
opun politicii antipopulare a regimu
lui sud-corcean.
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presă. București, Calea Grivltel nr. 64-66 P.O.B. — 3001, telex t U 663 sau 11336. Tiparul t Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH «o 360

Ministrul afacerilor ex
terne al Portugaliei, Ernest0 
Melo Antunes, a plecat ieri într-o 
vizită oficială în Irak. într-o decla
rație făcută ziariștilor înainte de ple
care, el a apreciat că vizita repre
zintă un pas important pe linia sta
bilirii de noi relații între Portugalia 
și țările arabe, ea înscriindu-se în 
programul politic al guvernului de 
diversificare a relațiilor sale externe. 

regim progresist, care are în vedere 
apărarea intereselor întregului popor 
angolez, în special ale claselor celor 
mai exploatate sub fosta dominație 
colonială — muncitorii și țăranii. Șe
ful statului angolez a arătat că în a- 
ceste momente eforturile principale 
sînt îndreptate spre o rezistență ho- 
tărîtă față de agresiunea externă.

Odată cu aceasta, a spus el, re
zolvăm alte probleme importante, 
cum este crearea unui nou aparat 
statal. O problemă-cheie pentru a că
rei soluționare acționăm este grava 
situație economică moștenită de la 
colonialism.

ANKARA

Convorbiri 
sovieto-turce

ANKARA 27 (Agerpres). — Sîm
bătă, la Ankara, au început convor
birile între primul ministru al Tur
ciei, Suleyman Demirel, și Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., avînd ca obiect 
analiza stadiului relațiilor bilaterale 
și a posibilităților de dezvoltare a 
acestora. De asemenea, au fost abor
date probleme ale situației interna
ționale, în lumina rezultatelor Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Aceleași probleme au constituit șl 
obiectul convorbirilor pe care le-a 
avut, în aceeași zi, Alexei Kosîghin 
cu președintele Turciei, Fahri Ko- 
riiturk.

0 delegație a Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud <FN E>. 
condusă de Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al F.N.E., 
a avut, la Sofia, convorbiri cu Pencio 
Kubadinski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului Național al Fron
tului Patriei din Bulgaria. Părțile 
și-au afirmat hotărîrea de a promo
va în continuare relațiile dintre 
Frontul Patriei din Bulgaria și F.N.E. 
din Vietnamul de Sud, dintre po
poarele bulgar și vietnamez.

In Marea Britanie, nu* 
mărul șomerilor va ajunge, la 
sfîrșitul anului 1976, la 1,75 milioa
ne, iar rata inflației va fi de 8 la 
sută în cea de-a doua jumătate a 
anului viitor — scrie cotidianul bri
tanic „Times", în baza rezultatelor 
unui sondaj realizat în perioada oc- 
tombrie-decembrie a.c. și care re
prezintă părerile a 30 de persoane 
— președinți de consilii de admi
nistrație ale unor societăți din in
dustrie și comerț, precum și ale 
unor lideri sindicali.

Organizația a
a anunțat căSănătății (O-MS>

la 14 noiembrie a.c. au fost semna
late In Bangladesh ultimele cazuri

Ample acțiuni greviste 
în Spania

MADRID 27 (Agerpres). — în prin
cipalele orașe ale Spaniei au avut 
loc noi acțiuni greviste la care au 
participat diverse categorii de sala- 
riați. După cum relevă agenția 
France Presse, evantaiul revendică
rilor salariaților spanioli s-a extins 
de la problemele cu caracter econo
mic la cele politice.

La Madrid și Toledo, 12 000 de 
muncitori de la societatea „Standard 
Electric ITT“ au participat vineri 
din nou la o grevă de patru ore în 
sprijinul cererilor de reînnoire a 
contractelor de muncă. în aceeași zi, 
reprezentanții sindicali de la 14 mari 
bănci spaniole au dat publicității un 
document în care, după ce afirmă că 
sindicatul oficial nu le apără intere
sele. cer reforma acestuia.

Giganții oceanelor — 
imobilizați

Tancurile petroliere de mare ca
pacitate sînt văzute tot mai des 
lîncezind la cheiurile porturilor ; și, 
deși cererile de utilizare sînt în 
continuă scădere, industria de con
strucții navale continuă să fabrice 
asemenea vase. în cel de-al doilea 
semestru al acestui an, șantierele 
japoneze „Nessei Maru" au livrat 
cel mai mare tanc petrolier din lu
me, cu un deplasament de 484 337 
tone. Un altul de 393 000 tone au li
vrat și șantierele vest-germane „Ag 
Weser", aparținînd concernului 
Krupp.

în prezent, 368 de petroliere, 
reprezentind 11 la sută din capaci
tatea întregii flote mondiale, se află 
imobilizate în diverse regiuni ale 
globului.

de variolă. Această boală continuă 
să fie prezentă însă în stare endemi
că in Etiopia. La operațiunile pentru 
eradicarea variolei în această țară 
participă specialiști din diverse state 
ale lumii, precum și cadre sanitare 
etiopiene.

0 nouă provocare mili
tară 3 com's& de militari sud- 
coreeni în partea estică a zonei de
militarizate din Coreea, trăgînd ra- 
fale de arme automate asupra unui 
poăt militar al R.P.D. Coreene. După 
cum relevă agenția A.C.T.C., a- 
ceastă provocare a avut loc în con
textul în care regimul de la Seul 
caută să intensifice în Coreea de sud 
psihoza militaristă.

Balanța de plăți3 j3P°niel 
a înregistrat în noiembrie un defi
cit de 401 milioane dolari, a anunțat 
Ministerul de Finanțe nipon. Este a 
patra lună consecutiv cînd balanța 
de plăți a țării marchează un cont 
negativ.

în urma unei explozii 
produse la o mină de cărbune în sta
tul Bihar (India), două puțuri ale 
minei au fost inundate, numeroși mi
neri rămînînd blocați în subteran. 
Echipele de salvare nu au reușit să 
ajungă la muncitorii rămași în mină. 
Operațiunile de salvare continuă.

Valul nemulțumirilor a cuprins și 
sectorul învățămîntului elementar. 
La Valencia, de pildă, 500 de insti
tutori au cerut, într-un document dat 
publicității, autorizarea de a ține o 
adunare generală înaintea începerii 
negocierilor pentru reînnoirea con
venției lor, dat fiind că actualii ne
gociatori nu sînt dispuși să le sus
țină revendicările.

în sfîrșit, în orașele Sevilla și 
Bilbao, muncitori de la diferite în
treprinderi au organizat acțiuni în 
sprijinul revendicărilor lor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață. Totodată, ei cer repri
mirea la lucru a 432 de muncitori 
concediați, cu citva timp în urmă, 
pentru faptul că au participat la o 
grevă.

Proiecte de dezvoltare 
a economiei cehoslovace

PRAGA 27 (Agerpres). — Conform 
cifrelor orientative privind dezvolta
rea economiei cehoslovace în cursul 
anului viitor, industria urmează să în
registreze o creștere de 6,5 la sută, 
acordîndu-se, ca și pînă acum, un loc 
prioritar energeticii, construcțiilor de 
mașini și industriei chimice. Astfel, 
în 1976 se vor extrage 116 milioane 
tone de cărbune, producția industriei 
constructoare de mașini va crește cu 
8 la sută și cea a industriei chimice 
cu 8,5 la sută. Se prevede sporirea 
cu 4,5 la sută a valorii producției 
agricole și cu 6,3 la sută a volumului 

lucrărilor de construcții. îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute va permite o 
creștere de 5 la sută a venitului na
țional.

Incendii în Argentina. 
Autoritățile argentinene au anunțat 
că o suprafață de peste 715 000 acri 
de pășuni naturale din zona Pam- 
pei au ars, ca urmare a căldurii ex
cesive și a lipsei de umezeală. Se 
apreciază că pagubele ar fi fost foar
te mari dacă nu se luau măsuri fer
me de limitare a incendiilor.

Seismograful Universită
din Suedia a localiții Uppsala

zat un cutremur puternic într-o zo
nă cuprinsă între insulele Fiji și 
Tonga din Oceanul Pacific. Cutre
murul, avînd gradul 7,6 pe scara 
Richter, a fost suficient de puternic 
pentru a provoca valuri care au a- 
fectat insulele din această arie.

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 27 (Agerpres). — în ulti

mele 24 de ore, principalul element 
intervenit in evoluția situației din 
Liban l-a constituit acordul realizat 
în cadrul Comitetului superior de co
ordonare asupra unui program de în
cetare a luptelor în cursul următoa
relor zile. Ședința comitetului — or
ganism oficial de mediere, în care sînt 
reprezentate toate grupările rivale și 
forțele de securitate — a avut loc în 
noaptea de vineri spre sîmbătă. De
taliile acordului nu au fost date pu
blicității.

DE PREimiNDEHI
• RECOLTA DE CE

REALE Șl ACTIVITATEA 
SOLARĂ. Recoltele de ce
reale de pe Terra — afirmă 
unii savanți — ar depinde în 
mare măsură de activitatea so
lară. Intr-un articol apărut în 
revista engleză „Nature" se a- 
rată că în anii 1957 și 1968, în 
care s-a înregistrat o activitate 
solară puternică, în emisfera 
nordică recoltele au fost deose
bit de mari. Recoltele cele mai 
mici au fost înregistrate în anii 
cu activitatea solară cea mai 
slabă. In emisfera sudică, lu
crurile stau invers. Cele mai 
mari recolte au fost obținute in 
1954, 1963, 1964, ani caracteri
zați de o slabă activitate so
lară.

• ALFABET INEDIT. 
Descoperirea de către un grup 
de școlari din Daghestan a unei 
dale purtînd niște semne cu
rioase a stîrnit senzație în rîn- 
dul specialiștilor sovietici. Cele 
44 de semne, gravate într-o ri
guroasă ordine pe ambele fețe 
ale dalei, reprezintă alfabetul 
agvanilor, popor care s-a stabi
lit în antichitate pe litoralul 
sud-vestic al Mării Caspice. In 
lume sînt cunoscute doar două 
exemplare cu acest alfabet : 
unul se păstrează în celebra 
colecție din Matenadaran, in 
Armenia, celălalt în Statele 
Unite. Ambele se referă însă 
la o perioadă mai recentă și 
conțin unele erori. Exemplarul 
din Daghestan datează din se
colele V—VII.

• HÎRTIE DIN REZI
DUURI GAZOASE. Un 
grup de savanți japonezi a reu
șit să fabrice hîrtie neinflama- 
bilă din substanțe conținute in 
reziduurile gazoase provenite 
în urma unor procese indus
triale în amestec — în propor
ție de nouă la unu — cu celu
loză. Această hîrtie poate fi fo
losită cu succes pentru tipări
turi de orice fel, inclusiv docu
mentele oficiale de arhivă, me
nite să reziste vreme îndelun
gată.

• PERFORMANTĂ.To™ 
Slaven, instructor de karate 
din Australia, a ținut să facă 
dovada capacităților sale pro
fesionale spărgînd cu palma, în 
răstimp de o oră, 4 487 de cără
mizi. Sfărîmăturile rezultate au 
cîntărit nu mai puțin de... 17 
tone. Firește, această perfor
mantă nu a rămas fără urmări. 
Vajnicul performer a fost ne
voit să se adreseze unui medic 
pentru a-și îngriji mîinile 
după un asemenea record ne
obișnuit.

• RINUL LA COTA 
MAXIMĂ A POLUĂRII. 
Poluarea apelor Rinului cu re
ziduuri industriale a luat pro
porții catastrofale, relatează pre
sa vest-germană. Aproape 300 
de fabrici își deversează re
ziduurile în apele Rinului. In 
Rin, cel mai mare fluviu navi
gabil din Europa occidentală, 
sint aruncate în medie 30 000 
tone substanțe chimice pe 
zi. „Concentrația de săruri 
în Rin a atins deja punc
tul critic", scrie ziarul „Gene
ral Anzeiger".

pe meridianele lumii capitaliste Anul trece, criza rămîne
Recesiunea, Inflația, șomajul, falimentele, intîrzierea mult așteptatei „redresări", toate aceste fenomene de 

criză afectează considerabil condițiile de viață ale oamenilor muncii din țările capitaliste, ale căror îngrijorări 
sint oglindite pe larg, la acest sfirșit de an, in paginile presei internaționale.„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE":

„Va urma
o perioadă și mai grea''

A reieșit tot mai pregnant în ulti
mele luni faptul că boala eco
nomiilor statelor occidentale este 
mult mai gravă decît se crezuse 
inițial și că drumul spre redresare e 
presărat cu imense obstacole. In rîn- 
dul țărilor occidentale crește dezamă
girea pentru faptul că economiile lor 
nu reușesc să-și revină din acel șoc 
care era cit pe ce să demoleze struc
turile economice și sociale proprii lu
mii capitaliste.

„N-am văzut ceva mai rău" — a- 
firmă un om de afaceri elvețian. „Va 
urma o perioadă și mai grea, cu 
șomeri mulți, înainte de a ne putea 
aștepta la o oarecare redresare. Pen
tru Marea Britanie și Italia ieșirea 
din actualul impas va dura mai mult 
decît pentru celelalte state".

Unui călător din afară 1 se oferă 
aparent o priveliște contradictorie — 
vitrine atrăgătoare, modă extrava
gantă, reclame debordante — și, mi

rat, se Întreabă unde ar putea fi re
cesiunea. Or, în spatele acestei fațade 
înșelătoare statisticile sînt cele care 
nu amăgesc : oriunde, producția in
dustrială este în acută scădere, șoma
jul, în unele locuri, sporește pină la 
cotele cele mai mari ale anilor ’30, 
activitatea în domeniul construcțiilor 
este mult limitată, exporturile sînt la 
un nivel redus.

Și, apoi, creșterea prețurilor : zil
nic constați că trebuie să plătești mult 
mai mult pentru mincare, haine, o- 
biecte de consum... Iar ca urmare, in
flația devine tot mai acută.

La Londra, dacă ai ocazia să mergi 
cu taxiul, poți vedea cum, la capătul 
cursei, șoferul consultă un tabel pen
tru a socoti cît trebuie să ceară în 
plus față de suma indicată de apara
tul mașinii. Pe de altă parte, un eco
nomist de la Universitatea din Wales 
a făcut cunoscut că numărul falimen
telor în Marea Britanie se ridică a-

nul acesta la 7 500 (față de 5 608 
anul trecut), cea mai mare cifră în 
ultimele 6 decenii. „Oamenii — afir
mă el — vor trebui să se obișnuiască 
în anii ce vin cu situația aceasta ne
sigură, în care falimentele, reducerile 
de locuri de muncă, șomajul sînt mult 
mai accentuate decît in perioadele 
cele mai grele de altădată". In Elve
ția, o ceașcă de cafea la un hotel 
costă nu mai puțin de 1,25 dolari. 
Ceasurile, ciocolata, benzina s-au 
scumpit foarte mult. De altfel, prețul 
ridicat al benzinei este, în toate sta
tele occidentale, o ilustrare dintre 
cele mai vii ale urmărilor inflației.

Dar imaginea cea mai evidentă a 
recesiunii este șomajul. De altfel, re- 
strîngerea permanentă a locurilor de 
muncă este o preocupare dominantă 
în țările industrializate, mai cu seamă 
că perspectivele rămîn înnegurate 
pentru următorii cîțiva ani. In Marea 
Britanie, mai ales, se manifestă ne
liniște față de actualul caracter sum
bru al folosirii forței de muncă. Chiar 
Elveția, reputată de a nu fi cunoscut 
astfel de probleme, este acum con
fruntată cu o situație dificilă : tota
lul celor fără de lucru se ridică la 
200 000, chiar și după plecarea in ma
să a muncitorilor străini, de care e- 
conomia elvețiană, afectată de rece
siune, s-a grăbit să se debaraseze.

„TIMES":
„Bugetul casnic sub asaltul 

creșterii prețurilor"
Ramurile industriei 

britanice au cunoscut 
din plin ravagiile in
flației și condițiile as
pre ale reducerii co
menzilor. Producția in 
declin și spirala chel
tuielilor s-au repercu
tat nefavorabil asupra 
balanței conturilor. Au 
urmat, inevitabil, scă
derea accentuată a in
vestițiilor, diminuarea 
de ansamblu a activi
tății industriale și, de 
aici, seisme în cîmpul 
muncii, reduceri dras
tice de personal, deși 
guvernul a adoptat o 
anume strategie anti- 
inflaționistă, nu tot
deauna însă bine pri
mită în rîndurile pa
tronatului, ceea ce a 
înăsprit și mai mult 
conjunctura.

Numeroase firme au 
dat faliment. Altele au 
supraviețuit numai

grație ajutorului finan
ciar din partea statu
lui.

Neutilizarea unei 
părți importante a ca
pacităților de produc
ție este o practică uni
versală în rîndul țări
lor industrializate — ca 
și refuzul de a investi 
în vederea achiziționă
rii de echipament in
dustrial nou. O aseme
nea atitudine este de 
altfel motivată de in
dicii economici, care i- 
lustrează anemia . re
dresării lumii capitalis
te din cea mai gravă 
criză cunoscută în în
treaga perioadă post
belică.

Este o realitate de 
netăgăduit situația a- 
păsătoare din țările 
vest-europene în do
meniul industrial, chiar 
dacă ritmul inflației dă 
unele semne de slăbire.

Oțelăriile funcționează 
mai departe în pier
dere. Movilele de căr
buni sporesc neîncetat 
la gurile minelor în 
așteptarea unor co
menzi ferme. Șantiere
le navale, la rîndul lor. 
sînt confruntate, în 
continuare, cu diverse 
dificultăți. Vînzarea 
automobilelor se situ
ează încă la cote in
ferioare, date fiind ce
rerea redusă și concu
rența acerbă pe piețele 
de desfacere. Industria 
produselor chimice tre
ce printr-o perioadă 
dintre cele mai grele. 
Cît despre desfacerea 
bunurilor de larg con
sum, se remarcă reți
nerea cumpărătorilor, 
care pentru a-și salva 
bugetul casnic în fața 
asalturilor prețurilor 
trebuie să se mulțu
mească cu mai puțin.

Un grafic cu 
semnul minus:

EVOLUȚIA 
PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE
Graficul de alături, 

reprodus după săptă- 
mînalul american 
„TIME", indică suges
tiv procentele de scă
dere a producției in
dustriale în principa
lele țări occidenta
le industrializate, po
trivit datelor furnizate 
de O.C.D.E. (Organiza
ția pentru Cooperare 
și Dezvoltare Econo
mică).

Italia : - 18,9%
Japonia : - 17,1% 
Franța : - 14,7%

S.U.A.: - 13,7%
R.F.G.: - 9,7%
Anglia: — 8,8%

Ccenâ cotidlanâ în fața birourilor de plasare la New York, unul din orașele americane cel mai puternic lovite de șomaj: cetdțenl de toate vîrstele și 
profesiunile în căutarea unei slujbe.

„LE nouvel observateur" : „Economia este strînsă 
ca într-un clește între inflație și recesiune"

FRANȚA. Dosarul economic și fi
nanciar francez nu este deloc stră
lucit : un milion de șomeri, o creș
tere galopantă a prețurilor, un co
merț exterior în care excedentele 
fac Ioc deficitelor.

MAREA BRITANIE. Premierul 
Harold Wilson a declarat : „Ne aș
teaptă o iarnă grea, cele mai mari 
dificultăți de-abia de acum încolo vor

„stern": „Șomeri — încă înainte de a intra 
în cîmpul muncii..."

Pentru elevul Detlef Sorga totul pă
rea limpede : el voia să devină teh
nician în telecomunicații. După ter
minarea clasei a 10-a a unei școli 
profesionale din Dortmund, acest fiu 
de miner era sigur că va putea intra 
ucenic. Detlef s-a înșelat. După absol

veni". Efectiv, Marea Britanie tra
versează criza cea mai gravă din is
toria sa : producția în scădere, peste 
un milion de șomeri, un deficit enorm 
al balanței comerciale, lira sterlină 
la cel mai scăzut curs, o creștere a 
prețurilor cu 20—25 la sută pe an.

ITALIA. O economie strînsă ca 
într-un clește între inflație și rece
siune : produsul național brut în 

virea școlii, la vîrsta de 16 ani, n-a 
găsit nici loc de ucenic, nici măcar de 
muncitor auxiliar.

In aceeași situație se află și colegii 
săi. Dacă în industrie și în meșteșu
guri mai existau în 1969 circa 640 000 
de locuri de ucenici, în 1974 această 

scădere cu 3,5 la sută în 1975, ma
jorarea prețurilor cu 18 la sută, 
peste un milion de șomeri, lira ita
liană la cel mai scăzut nivel.

JAPONIA. încă n-a ieșit din criză. 
Deși limitat, șomajul persistă. Eco
nomia este încă traumatizată de par
tea finală a recesiunii, care a fost 
cea mai gravă din toată perioada 
postbelică.

cifră s-a redus la 340 000. Cauzele : 
criza din industriile de construcție, 
automobile, textile, încălțăminte...

în R. F. Germania, aproximativ 
200 000 de tineri între 15 și 21 ani 
sînt șomeri fără a fi apucat să intre 
în cîmpul muncii.


